
Hio, 12 (E.) - Segundo in ['01'
mam os vespertinos desta capital
faleceu a senhorita Ilk a StOZCl1l
]J;lck Moreira, que Iôr a em 19:15
eleila rainha dos estudantes, cm

lJ1elllOrÚvei concurso patrocinado
pelo "Diúri o da Noite", órgão dos
"Diúl'Íns Associados". Ilka co n ta
va apenas 2-1 anos, sendo eleita
qm\n(!u contava 17 anos de idade.
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O ((SATURNIA" QUASE INTEIRAMENTE ��:SI�pID9
LiSBOA, 12 (B.) - Ó transatlântico italiano -Satarsía-, de 24e400 toneladas�.=··ijii'e: ��\íino
porto de Veneza foi qnase inteiramente destruido pelas chamas de' um mcêndlo mtenClonal.
••••e.o*•••••e.o....o••:•••o••o••••••e••••••••O•••• A�•••••••e.s••ec.e6•••••e••�Q•••eooe.ge••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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105 belgas querem a

fa�e�eu a ex-ranaha I segunda _ frente .

dos esh.adantes Nova Iorque, Janeiro (Interalla-
1 do) - Cresce dia a dia a ansieda
de do povo belga pela abertura da
segunda frente, e quando e onde
se lançar a invasão ele estará pron
to para dar o máximo ele seu es

fôrço em favor das Nações Unidas.
Nenhum assunto é mais discuti

do na Bélgica do que êsse e se o

povo está impaciente para dispa
rar o primeiro tiro não é porque
não compreenda os sacrifícios que

I exige semelhante emprêsa. En

quanto existe esta esperança que
alenta o espírito combativo, os pa
triotas belgas podem cerrar os

dentes e suportar os sofrimentos
e a brutalidade devidos ao nazismo.
Como nos outros países ocupa

dos pelos nazistas, os alemães-ten
tam metodicamente destruir todos

o moral dos nazistas est.§
baixo na Bélgica

LONDRES. (Do "Belgian
Information Center" paro
lnteraliado) :

Notícias procedentes da
Bélgica ocupada confirmam

Ique o moral da população
continúa excelente. O es to.d o

de espírito do exército ale- I

mão de ocupação no en-'
tanto não está bom. Em
Liege, noticia se que três
aviadores rioais to s se suici
daram, num período de 18
horas.
Fontes segur.as informam

que diversos oficiais do exér·
.

cito de ocupação ouvem

Iregularmente a B. B. C, não
tendo mais confiança na

imprensa alemã.

Cabelos brancos 1
JURAVILHOSA !

LOÇÁ{1
N° 14 6 vs - 3

-'

Mussolini está· acorrentado a Adolfo. Hitler

D. JAIME CÂMARA

na Rumênia

os traços do espírito e tradição da
Recente decreto pontificio dcsig- Bélgica. Mais de 100.000 patriotas

nau, para o elevado cargo de arce- foram atirados nos campos de con
bispo do Rio de Janeiro, na vaga
do saudoso prelado D. Sebastião centração e nas prisões. Centenas

Leme, o nosso distinto conterra- deles são presos diariamente.
neo D. Jaime de Barros Câmara, Por inumeros meios os alemães

�:���íl.lllenle arcebispo de Belém do estão realizando um programa para
D. Jaime de Barros Câmara nas- destruir a Bélgica como nação: Se

ceu na cidade de S. José a 3 de guindo a sua estratégia de "dividir
Julho de 1894, sendo -seus pais o para conquistar" os nazistas pro
capitão Joaquim Xavier de Olivei- curam crear antagonismos entre os
r a Câmara, já falecido, e d. Ana.
de Barros Câmara, residente no lideres políticos, entre patrões e

Rio de Janeiro. trabalhadores, entre o povo e as-
Fez o curso de humanidades no fôrças armadas para tirar melhor

Gi uasi o Catarinense, seguindo, 10- proveito da situação.go após, para S. Leopoldo, onde
se ordenou, vindo a rezar sua pr i- Fechando as sociedades de socor

rnei ra missa na velha igrejinha ma- 1'0 aos desempregados, os nazistas
triz de sua cidade natal. Mais tar- estão com uma arma muito pode
de, mercê de suas nobres qualida-
des, foi nomeado primeiro bispo rosa em seu esfôrço para enviar-

de Mossoró. Não ficou, porém, trabalhadores para as fábricas ale
nesse posto sua brilhante carreira. mãs. Quando um trabalhador re
OUITO dee�'eto. desig��ou-O arcebis-I

corre a qualquer dessas sociedades
po ele Bele]]_] .do Pai a, onde o no- é informado de que ou êle segueV O posto o f'o i encontrar. , .

Sacerdote culto, fino humanista, para a Alemanha ou sua família
() nosso ilustre conterraneo saberá ficará condenada a morrer de fo
cumpri r com distinção o prcgra- me.
ma de si traçado por seu prede- Os trabalhadores, em sua maio-cesso!'.
Estão de parabens, pois, os cir- ria, são enviados para as áreas in-

culos católicos catarinenses. dustriais do Ruhr e Hamburgo,
porque assim ficam mais expostos«Jepão» destruída por aos ataques da "Royal Air Force".

um incêndio Ainda assim os alemães os obri-
TEMUCO, (Chile), 12 (U. gam a trabalhar durante a noite.

P,) Violento incêndio, quando os reides são mais prova-
que irrompeu nas zonas de I veis.
Cuaracuatin e Chierquenco. Mas esses operários belgas estão
destruiu 16 grandes fazen cumprindo uma tarefa heróica, sa

das, entre as quais se err- botando e fazendo cair o ritmo da
contrava urna de nome" Ia- produção, especialmente na confu-
pão" . são dos alertas aéreos.

grand� a agitaçãoISf�MBUiLJ 12 (A.) ... o grai. Antone�(u teve de criar _4 C!_ivisões especãalm�nte
dedi(ad�s a m�nter a ordem no ih�erior da Rumânia. A ·ag.tacao popumar no paIs ce
moUvada petas graves derrotas $ofridas pel� exército rumeno na Rús!t.ia.

«Obrigacões
de guerra.

Londres, 12 (U. P.) - Não dy que a Itália não tem a me-I pados, a "Gestapo". Rio, 12 (A. N.) - O Presidente
l,á possibilidade de que a Itá-' nor liberdade de _ ação para Também não acredita o prf- ela Hepública assinou decreto-lei
lia venha a abandonar a Ale- simples atos administrativos e, meiro ministro holandês em suspendendo a cobrança, com mul-

ta, por mora, relativa ao mês de O d imanha para negociar uma paz muito menos, em sua política uma derrocada da frente inter- janeiro, das quotas pela execução I _
errot sm� e o pessímlsme

em separado. Pelo menos é o exterior. A península está vir- na alemã. Em sua opinião, tal da compulsoria das "Obrigações sao armas da quinta-coluna".
que opina o prímeíro mini.stro tualmente sob regíme de oeu- coisa somente poderia aeonte- de guerra". (Lo Do No).

!:�:.n!:�1/:�1!�:t�0��rb��:: �:�ãoO a�o��:�� ���lt:)�;�Sa�íc:� �::S�:�sd:;:��!t���:i�!�as so- •••••••••••••••••••••••••

Argentina acompanbará o Cblle, rompendO com o "eiXO"?! FILHA I MA"E I AVO' I :... Santiago do Chile, 12 (R.) "La Opinion", do qual um dos proprietários é o antigo •
• • • :ministro do Exterior MlIssi, diz qua Chile e Argentina trabalham para marCharj_ Tod d.j�ntos. "Hos �í.rculos bem informados afirma-se que estão sendo realizadas gestões diplomá. • as evem usar a :tkes para Unificar e harmonizar a ação nacional da Argentina e do Chile no problema da • •guerra e que essas gestões cam�nham visivelmente bem". I. •

Contra a influência de capitais alemães e.e / (OU REGULADOR VIEIRA: :.A MULHER EVITARA DORES
.

RIO, 12 (E.) - O sr. coronel Alcides Etch.egoveri, Chefe de Polícia, num re- • AII·v,·a as Co"I,'cas Utl!Jlr,'nas •
quenm�nto que lhe fez a Companhia Brasileira de Eletricidade Siemens Schukert S. A., .,' �.exarou o seg uirtte despacho, publicado no Bolet irn de Serviço n. 299, de 29 de dezem- • Emprega-se com vantagempa- •bro últim,�: . � �. ra comb_ater as

. !r�egularidadesFaça-se uma expossçeo completa ao exmo. sr. ministro da Justiça, mostrando • . 1'.,.." das funções 'perlOdICas das se- •
a ne�essidade de pro�idenAcia� urgen.te.s, ,un:a vez que os capitais e interesses alemães" ,�, nhcras. E c�lmante e regulador •
contInua"! a exercer iniluêricie pernIclOSIssIma, sob múltiplos disfarces, o que é sobre- • AVO�r�))' . dessas funçoes. •
�odo per!��so para a, s�gu�'ança do Br�sil. Este perigo é tanto maior quanto menor ,_ _ /�;,�.<"�,,,:: FLUXO-SED�TI�A, pel� sua •:for o esp ir i to de persiet êricia e combatividade do povo e das proprias autoridades, e O �..��,:S:-"."" co�prov8da etícácte, é muito re-

•�obretudo quando, como no nosso case, não há uma certa compreensão do que seja j
A ")!r;'fj\ i;,/�, ceítada. Deve ser usada com

•uma .< '

d di t t W ;;;;'-",,'·0 '\<:::>- f'
.

g uerra, e is: a mesmo IS an e, com numerosíssimos nucleos raciais adversos en- S� -zy,'1�:�. con lança.
q,U1,�tados no pscprio organismo da Nação, cem respeitavel potencial econômico e for-" ];Á,;�),' .,-</._ FLUXO-SEDATINA encontra-se •
iI�SI�O espírito de disciplina. Faça-se uma exposição à propria Comissão de Defesa Eco.l � 5'-0.'F(LH), ,)f/',AE em toda par.,te. •
.nomlca". eeeG••••U'HIHIHDeiieUi•••••••••

Premiando feitos heroicos

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávulas e Discos. - Rua Traja.
no, 12.

Flagrante da cer irnônia em que o gal. George H. Brett, co

mandante das forças aéreas das Nações Unidas no sudeste do
Pacítico, entregava as condecorações conquistadas nas últimas o-

perações por pilotos norte-americanos. Clichê da Inter
Americana para O ESTADO).

AULAS MATEMATICADE
o BACHARELANDO EUAS PALADINO

aceita alunos para aulas particulares de matemática
Rua Bocaiuva, 166

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terca feira, 12 de Janeiro de 1943
..................................................................................................�..� �

o [STADO [sportivo
o Corinthians, portanto, arveras contristadora: fala-se no desa- ranjou um ótimo substituto paparecimento do querido América F.

C. das canchas do futeból profissio- ra Brandão, sem ter sido neces

nal do Rio de Janeiro. Trata-se de sario recorrer a elementos de
um dos grêmios mais simpaticos outras cidades.
da Cidade Maravilhosa e um dos'mais •
conhecidos da família esportiva bra- Será no dia 17 ?-si le í

ra. o clube rubro tem uma tra
dição que é uma elas páginas mais
gloriosas da vida esportiva nacional,
clube que sempre foi um terror 'dos
grandes. Campeão carioca no ano do
Centenário, é sempre o adversário ano, com o jogo amistoso en

que não se deixa abater facilmente tre O S. Paulo F. C. e o C. A.
e que luta até o último instante. E' juventus. Depois, então virá o
um exemplo de, força de vontade e R P Ide compreensão esportiva, contando Torreio io S. au o.

quase quarenta anos de bons serviços
'ao esporte carioca. Núcleo de gran
des "cracks

'

do nosso futeból, o Amé
'rica de hoje é ainda o seguidor dos
ensinamentos de Belfort, não entran
do em conchavos, não conhecendo
normas de luta que não sejam as da
decência e da correção.
Fala-se que o atual estadinho de

Campos Sales será aproveitado -para
a ampliação da séde social e para
disputa de outros ramos de esporte
que não o futeból. A situação finan
ceira do clube não é das melhores e
uma séria crise ameaça os funda
mentos de um dos clubes mais que
ridos do Brasil. Pelo seu passado,
pela contribuição inestimável que o
América F. C. já tem prestado ao
país, é mais que justo que os pode
res públicos apoiem o movimento que
se esboça no seio do Conselho Na
cional do Desportos para amparar a
situação do clube de Antônio Avelar.
Na importante reunião do Conselho
Deliberativo do América F. C., ainda
foi deixada uma esperança da camí

. seta rubra não desaparecer das can-
chas esportivas da cidade. O sr. An
tônio Avelar, o grande esportista quetodo o Brasil admira, ficou encar
regado de dar os passos necessários
para pleitear junto aos poderes com
petentes medidas que venham real
mente atender aos interêsses do clu
be.
Para terminar o 1942 de tão tristes

recordações para o esporte carioca
nenhuma notícia podia ser mais cho
cante que esta do afastamento do
América das lides futebolisticas. E'
cole crêr que ainda se encontre uma
solução que atenda aos interesses do
querido grêmio, pois a sua saída se-.
ria um sério gólpe no nosso futeból
que, inegavelmente, não vai lá muitobem das pernas.

o AMERICA QUER ABANDONAR
O FUTEBóL

Rio, - (Copyright para O ESTA
DO da "Inter-Americana", por A. B.
C.) - Os meios esportivos cariocas
estão abalados com uma notícia de-

que êsse jogador irá ocupar ês
sa posição, pelo menos durante:
uma boa parte da temporada
futebolistica de 43.

São Paulo , 12 (E.) - Dia 17
do corrente será iniciada a tem

porada futebolistica do corrente

a magistratura belga sU'spende as suas atividades
A Embaixada Belga, no Rio, for- tárío geral do Ministério do Inte- dos emitiram uma sentença, decla-

neceu a "O Estado", por interrné- rior, o qual, nomeado pela autor-ida- rando ilegal a decisão do secretá
dio do Vice-Consulado desta capi- de alemã para exercer essas Iun- rio geral do Interior. Os magistra-
tal, o seguinte comunicado: ções, dirige aquele departamento. dos de Bruxelas foram detidos c.

O "Belgian Information Center", O auto foi levado à instância da postos em prisão. Diante de tal uI--
em Nova Iorque, transmitiu as se- apelação em Bruxelas. O Tribunal traje, todos os fôros da. Bélgica fo
guintes informações complementá- de Apelação dispunha-se a emitir ram fechados. Os alemães parecem
res, referentes à gréve elos ma- uma sentença confirmando a deci- ter feito numerosos aprisionamen
gístrados na Bélgica, anunciada em são do fôro de Antuérpia, dando- tos e detido diversos reféns.
vários jornais, a 24 deste mês: lhe, assim, toela razão. As autorida- Lembremos que a magistratura

O fôro de Antuérpia havia decla- des de ocupação inter-viram para belga suspendeu igualmente as suas
rado ilegal o regulamento referen- obrigar os magistrados a adiar a funções no mês de fevereiro de
te á constituição ela "Grande An- decisão. Apesar da proibição que 1918, preferivelmente a. submeter-se
tuérpia", feita. por Romsée, secre- lhe tinha sido feita, os magistra- às ordens alemãs.

�--------------.-------��������������������-------�

;����o�:�!��:�:� Itra esse terrivel mal
(CRUPE)

IInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

TelefoDe n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante

COMO PODE UMA
MULHER CONQUISTAR
UM HOMEM E
UM HOMEM OBTER
o Respeito de outros Homens

Sem que um litro de suco biliar flua diariamente
do fígado para os intestinos, os alimentos fer
rnenram nos intestinos. Isto perturba todo o

organismo. A língua se torna saburrosa, I pele
amardu!a . o. aparecem espinhas, os olhos ficam
embaciados, sobrevém mau hálito, bôca amar

gosa, gases, vertigens e dôres de cabeça. Torna
mo-nos feios e desagradáveis e todos fogem de nós.

tJma simples evacuação da parte inferior dos
intestinos não tocará a causa porque não elimina
tôda I comida em decomposição.

Só o fluxo natural do suco biliar é que evita
• [ermentação nos intestinos. As Pílulas Carrer
.:ia o remédio de eíeiro suave, que faz fluir
livremente o suco biliar. Contém os melhores
extratos vegetais. Se quiser recuperar seu encanto

pessoal, comece I tomar IS Pílulas Cárter de
acõrde com • bula, Preço: 3$000.
___ o• - ._ •• -

Que farão, agora, os
"amarelos)) !

Melbourne, 11 (U. P.) - As Ialtas autoridades aliadas te
mem que os japoneses tentem
novos desembarques em alguns
pontes próximos da Austrália,
em vista do grande número de
navios nipônicos que está to
mando posição a sudeste do
Pacífico.

-

Rodrigues no Corintians
São Paulo, 12 (E.) - O Co

rintians, depois de contratar o
arqueiro' Caxambú, está disposto. também, a conseguir o con
curso de Rodrigues. Estão no
páreo, pela conquista de Ro
drigues, a própria Portuguesade Esportes e o Santos F. C.
Resta saber quem levará a me
lhor.

Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista
José C. de Borba (Caló)Bx-dentísta do Patronato de Anítapolís IClinfca e Protese da boca. - Especialista em pontes

e dentaduras duplas., Dentaduras anatomlcas de Paladon,
sem aboboda palatina (superíor): novo sistema.- Estraçõesde dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesía.

Trabalhos modernísados, sob absoluta garantia.
Rua Deodoro; 16.

•

Del Debio não trocará
São Paulo. 12 (E.) Ao

contrário do que se tem noti
cia Del Debio não trocará o
Palmeiras pelo Botatogo Fute
b61 e Regatas, do Rio. O têc
nfco da seleção paulista está
bastante satisfeito no alvi-verde
e não pretende abandoná-lo tão
cedo.

«Relojoaria
-

•

Royal»
- Rua Trajano n' 3 -

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

- TREMEL -
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera·
doras, vitrolas, miÍQuinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, lelefones, etc.
SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

•

Substituto de Brandão _

São Paulo, 12 (E.) -

pellic-Iciari vem treinando com suces-
so no centro da linha média

-==�-------_--.-_---_- ,corinthiana, e tudo leva a crer 758

Realce a sua beleza com um lindo e mederne vestido comprado na popularissimo

CASA

vs-20

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Eplphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

COlJlpanhia c Aliança Da Baia.
Fundáda em 1870 Séde:

Seguros Terrestres e
BAIA

Marítimo9

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas;
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:0VO$OOO
• 54.700:000$0(:)0
• B.929.719:0(:)0$000
.. 28.358:717$970
• 85.964:965$032
• 7.323:826$800
.. 22.354:000$000

Agências e sub-agênclas em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

LOBOCAMPOS & (ia.
N 39RUA PELIPE SCHMIDT

Catx. po.tal lP- T,ZUhonIlOB3-l!nd. r,l.•AU/ANCA.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. lIaJaí. IBlumenau e Lactes. .:

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta.coluna",
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:::·
inimigo do Brasil. E para os inimi-
gos do Brasil. a lei é inflexíveL
(D_, E. M.).

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor
Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)

dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

•
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o J_:rl si de rrt e Getúlio Ver

fTas a=(inou l c nq » ��c;eto-lei
regubndo o adm i-sõ o do p ee

5001 eztrooumsrciri0 no se r

vico p
ú

b Iico federal assim

eo�mpreendidos o p e s s oo l

contratado, o mensalista,
o diarista e o tarefeiro.

e

TIPO "C. E. G."
OS mais aperfeiçoados e de melhor

materícl. Entrega imediata.
Praçoa especiais para revendedores.

Peças avulsas.

o tribunal de Contas o r-

danou o rE.gisto do cr
ê d ito __�::.. "=_=.::�=�_=_*::�_::_::.::.::.::;;:::.::.::.::.::.::.:;,=..::.;:.::.;:.::.�=-::-:_==;;:;;==:;;;=:;;::=

de Cr. $55.000,00 para o pro- I
seguimento da construção I
da Estrada de Ferro Sante ICatarina.
F

. . d· 1
. J

01 o ssm c o pe o p r es i

dente da República um de
ereto aprovando o regula
mento pCH'O concessão de
subv�nçãa aos cero-clubes e

escolas de avi s çdo ,

'"

o presidente da Repúbli
-ca assinou ti rn decreto cri
ando alO" Ci'cunscrição de
Recrutamento, com sede em

Alegrete, Rio Grande do
Sul.
Camisas. Gravatas,

Meias das melhores. pelos menores

'preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

Londres, 11 (H.) - O mare

chal da Aeronáutica "sir" Pa
trick Playf'air, que comandou
as forcas aéreas britânicas na

batalh� da França, explicou no

"Dailly Mail" a parte que os

bombardeadores desempenha
rão este ano no ataque à Ale
manha. Salienta que, muito
embora os bornbardeadores aé
reos sozinhos não vençam a

guerra, podem, entretanto, ser

fautor decisivo para. a vitória.
"A Alemanha - afirma êle -

c11egada ao ponto máximo de
um esforço para manter mais
de 200 divisões na Rússia e de
pois ele ter sofrido perdas que
se elevam a milhões de ho-

t

Sabão
"VIRGEM ESPECIALIDADE"

GASOGÊNIOS

FABRICANTES:

I GASOSu l TOA.
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Hospital de Hcmônio
HAMONIA

Alta cirurgia Ortorpedíu - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologla cllnica (raios X). Laboratnrto compl sto de

I'anállses clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente �..calmo e oouíortavel �

Médicos: DR. CESl\R AV1LA - Formado pela Fa cul- �
dade de Medicina do Rio de Js n- ír«. Livre f,
doe ent e d e Ortopedia e oirurg!n Ir.Ianul da IFs culds de de Me dlcina de Pur to Alegre �
Ex- Ctruraião do Sane tórto Belcm e da Santa �
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OL1VElRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo fio Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Labor atórlo Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

I

NEM AS CRIANÇAS ESCAPAM!

I rarll-lO'�Compreende-se por que as '" I, .;::,
crianças dos países europeus . .

(Pocupados pelo nazismo têem hoje Hollywood - j arrei ro ar

verdadeiro horror à Alemanha. Margaret Davies - Copyright da
A "Gestapo" vem detendo-as, INTER-AMERICANA para O
conduzindo-as como reféns para ESTADO) (Por Via Aérea) -

diversas localidades germânicas. Charles Chaplin é um leitor in-O recente episódio verificado
no Luxemburgo dá bem uma veterado, toca violino, piano e

idéia dessa indignidade. Cento e órgão e tem acentuado bom gos
sessenta garotos de ambos os se- lo em matéria de pintura. Cole
xos, de Eschalzig, foram apanha- ciona cerâmica e pequenos objedos e levados para o sul da Ale-
manha, sómente porque se recu- tos de arte. Os livros que cobrem
saram a ir à escola, em sinal de as paredes do seu "living roam"
protesto à conscrição forçada, não foram comprados para
imposta por Hitler e Himmler, combinar com o tapete, e nerihu
aos seus respectivos pais. Ao mes- .

mo tempo, êsses pais receberam ma fotografia dessa sala servira
a notificação de que lhes não se- de modelo para o decoração de
ria permitido escrever aos seus interiores elegantes. As cadeiras
filhos ou dêles alcançarem qual- 88 espalham negligentemente,
quer notícia. refletindo de modo curioso a

A d esh umun idad e é sem p re-
cedeut es. E ainda se torna mais mentalidade do dono da casa. É
monstruosa quando se sabe, pela uma sala inspirada pela necessi
e onf issão do próprio ministro da dade, e tão pessoal quanto um
Saúde da ditadura hitlerista, que .

. , T' R' h chapéu.c espantoso, no erceno ercn,
o aumento da mortalidade inf'an- Foi nesse ambiente que em

til. A escassez da mão de obra, minha última visita a Carlitos
agravada pelo racionamento dos soube notícias do trabalho em
alimentos, tornou-se tão aguda que agora está empenhado. Seu
que as mães em perspectiva são
mandadas para o trabalho nas próximo filme será baseado no

fábricas, nas usinas e nos cam- romance de Paul Vicente Carroll,
poso Aí são conservadas em ser- "SOMBRA E SUBSTÂNCIA". Ele
viço até quase o momento em não aparecerá no elenco. Apenas
uue têem de chamar o parteiro. .

dirigirá, produzirá e escrevera o
Disso resulta que se enfraque-
cem, que se anemizam, não ofe- "screen play", embora diga que
recendo garantias a uma prole não entende muito a novela.
robusta e sadia. Perguntei-lhe porque a comprá-
Pois é uma terra, como a Ale-

ra. Respondeu sem hesitar:
manha, em que a fome ronda os
lares mais pobres, que dia a dia "Porque é uma grande história".
se recolhe mais crianças, a pr e- Confia mais na sua intuição
texto de as castigarem pelo que do que na inteligência. Se uma
fazem ou deixam de fazer os seus

causa lhe parece certa, êle a
progenitores! ... aceita. Sua arte não é cerebral,

é natural. Isto não significa, po
rém, que êle não tenha trabalha
do muito. Como todo grande ar

tista, Charles Chaplin explora
� até o máximo os seus próprios
talentos. Confia no seu gênio e

nunca o subestima. As vezes pas
sa meses sem fazer causa algu
ma, esperando a centelha da
inspiração. Mas quando se põe a

trabalhar - e agora está numa

dessas fases - entrega-se total-
Consultas: Das 1ft às 11 horas. mente à sua tarefa. E desse tra-
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar. balho resultam obras primas, das

I maiores do cinema, como -

-, � ... """'.v _....... "LUZES DA CIDADE", "TEM-
Quem sonegar informações à Es· POS MODÊRNOS", "O GRANDE

tatística Militar, trabalha em pró) DITADOR".
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

ürimizo do Brasil (D. E. M.).

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento
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DE PESSOAS TEM

DOENCAS' DA PELE
Ia SIFILlS

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, narasítoses. furúnculos,

úlceras.
Tratamento das aíeceães do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

()

Vende-se Vende se

um banga-
lô com todo o contorto, na

praia da Ponta do Leal, próprio
para veraneio, Preço de ocasião
Informações nesta Redação.

30vs.- 5

Cuspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI�

Vende-se
Uma C8S8, com terreno, no

Arir iú , em frente à capela,
por Cr. $1 500,00. Tratar com
o cbautíer do carro 1.522.
no ponto dos automóveis.
11 5 vs-4

....-�

CI1\. Wr�'rZEI_.j lNDUSTRIAL�tJOIN-VILL}� (vlarca regiSI.)

recornmeuda-çe para roupa fina € roupa cornmurn. 1.......
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Os nazistas se fortificam ao longo do Musa
Londres, 11 (R.) - Segundo

informações recebidas pela agên
cia belga livre desta capital, as

tropas nazistas de ocupação na

Bélgica estão construindo uma Ii-

Il'ha de defesa ao longo do Mosa,
prevendo a hipótese' de um ata

que aliado partindo da região nor

te da França.
Além disso, as autoridades ale-

mâs estão fazendo a conscrição
de trabalhadores belgas, afim de
empregá-los na construção de no

vas obras das fortificações da
província de Namur.

Recentes perdas
navais japonesas

Melbourne, 11 (U. P.) - In
forma-se oficialmente que des
de o dia 23 de julho, a aviação
aliada do sul do Pacifico des-

Edifício Amelia
Neto, sala 2.

Res. Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.

Possível
Londres, 11 (U. P.) - Uma onda

de temor se alastra por toda a

Alemanha, e os senhores da guer
Ta nazista a uti lizam para manter
unido o povo alemão no esforço
bélico. Não padece dúvida de que
os revéses militares sofridos pe
los exércitos germânicos prejudi
-caram o prestígio do partido na
zista e contribuem para abater o
moral das populações civil.
A propaganda nazista difunde

�gora I) lema ·de Goebbels, - "Con
quistar ou Perecer", - aproveitan
do a psicologia do medo, porque
o povo alemão compreende que se

está aproximando o Dia do Juizo
para êle.

Os teu tos começaram a temer
o crescente poderio militar alia
do, e as próximas batalhas que
se deverão travar, assim como a

vingança dos russos, poloneses, che
cos' e outros povos.
Entretanto, à parte êsses receios,

4 VS. -4
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Nova onda de sabotagem na BelgicaLo�dres, 11 (R.) - Numero- .

f
. .

bl· . �

"OS ate t d f t tagem, 10 ormam notjcias pu ica- As autoridades de ocupaçao de-" n a os oram receo emen· A.. . , �

te prati d t t das pela agencia noticiosa belga. clararam que 10 refens serao fu-ica os con ra os agen es .

germâni Bêl
.

d Quatro agentes foram mertos

el zilados
se os autores dos atenta-cos na e glca, on e se .

.

_

registou u d d b outros gravemente feridos. dos nao forem encontrados.ma nova on a e sa 0-

ATENCÃOI,

As assinaluras devem ser lomadas
exclusivamente por inlermédio dos
osenles abaixo descriminadas. Cuida
do com os solicitantes não aulorizados J

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Cerol no Brasíl : FEHNANDO CIJINACLTA - Rua do Rosário, 55-,.4 _ Z.O andor -llio

Não procures conhecer o que r Os órgãos da Estatística Militar
'-se pensa nas esferas oficiais; têm apôio legal, quando intimam
são segredos diiiceis de guar-

I o produtor e o vendedor a mostr�r
d (L D N) I o .que possuem em seus estabeleci-ar. • • •• menfos, (D. E. M.).

Sendo, assim, não pode haver
ilusão mais perniciosa que a
criança que se pode cristianisar
o nazi-fascismo. Religião e fas
cismo são forças que se excluem:
nada pode haver de comum en
tre os que fazem da caridade e ...

Meditem os católicos
Rio - (Serviço especial da IN

TER-AMERICANA para O ES
TADO) - As nossas associações,
católicas prestariam um inesti
mável serviço à causa do Brasil
e à causa da religião, se divul
gassem amplamente o admirá
vel documento que um grupo de
católicos europeus acaba de pu
blicar nos Estados Unidos, de
finindo a sua posição em face da
guerra contra o nazi-nipo-fas
cismo. Tem havido muita confu
são quanto ao Papel dos católi
cos na presente luta, confusão
que remonta aos primeiros tem
pos do fascismo quando este mo
vimento de escravisação foi re
cebido em certos circulas religio
sos como uma renovação da fun
ção política da Igreja. Integra
lismo jogou habilmente com esta
confusão e não poucos foram os
católicos de projeção que apon
taram o fascismo indígena como
uma continuacão da Acão Cató
lica. A guerra' do Eixo' contra a·
Espanha Republicana lucrou
muitíssimo com semelhante con
fusão e o famoso espirita de
enrega de Munich, que teve em

alguns grupos católicos france
ses apologistas incondicionais,
foi, sem dúvida, fortalecido pe
la criminosa atitude dos fariseus o que os católicos signatários
que subordinaram os interesses mostram é o erro de deixar de
da Fé e egoísmo das forças anti- combater um perigo real e pre-

I democraticas. Não nos permite a sente sob o pretexto de um perí
i falta de espaço resumir esta nota go imaginário e remoto. O senti
vel declaração, mas a essencia do universal e apostólico da
do seu pensamento acha-se con- Igreja de Roma está hoje direta
tida nesta inequívoca afirmati- mente ameaçado pelo conceito
va; não basta que a Igreja con- imperialista e anti-cristão do
serve a integridade do seu do- nazismo e por isso só há para os

grna, o exercício do seu culto e a católicos um caminho a seguir:
administração dos Sacramentos; lutar sem descanso para a defi
é preciso que Ela e os crentes nítíva destruição do fascismo.
façam valer o Evangelho como I praga politica que o sr. 'Tristão
fermento da ordem espiritual. de Athayde ainda não escalpelou
Ora é precisamente esta função i como esperam os brasileiros em

espiritual do Evangelho que O! geral, católicos ou não.

nazismo e seus asseclas querem.
destruir, e por isso a Nova Or
dem que apregoam é, do começo
ao fim a negação da doutrina
de Cristo.

do amor ao próximo o funda
mento da vida social e aqueles
que baseiam na superioridade
racial e na onipotencia do Esta
do imperialista as normas ínsu
peraveis da comunhão humana.
Vale igualmente o documento

pela clara analise que faz do
problema russo nesta hora. Pro
clamando embora que os cató
licos nada têm de comum com o
comunismo como doutrina, os
eminentes católicos que assinam
o manifesto advertem que seria
insensato não cooperar com os
Soviétes queé cooperar com os

aliados, tanto mais que uma vi
tória da Alemanha hitlerista te
ria sobre a Igreja de Roma um
efeito negativo de proporções in
calculaveís, Em outras palavras,

CARTAZES DO DIA
-o-

IMPERIAL
- FONE 1587 -

A's 5 7 1/2 horas

-o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas

Preços Cr. $2,40 e 1,20.
Imp. até 14 anos

Invasão da bárbaros Tr.ês almas solitárias
Com Laurence Olivier e

Leslie Howard
Com Richard Carlson e

Jean Parker

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (nF.B.).

Nos dias de descençc Ver a n e a n d o

Preço Cr. $3,00- 2,00 - 1,20
Irnp. até 10 anos

E M P R E S A .r.r R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO t\ DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios para:
Bom Beuro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Cam pos Nóvos, Cruzeiro e vice- versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Auíta Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Flortanópolls:
Rua Correia Pinto, 58 'Rua Alvaro de Carvalho, 2

Telefone 1.677

Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL1
à rua Trajano 3, no edifício onde funcionou o Banco do Brasil.

Novidades�Jóias-Vidros-Cristais-rorcelanas e artigos diversos para presentes

I
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Grande amigo da
imprensa brasileira

mo, 11 (U. L I.) - Ao senso crí- reção, o certo é que o diretor ge-
ti co dos observadores da adminis-I ral do DIP deu novo ritmo aos
tra çã o n

â

o escapa, certo, a atuação trabalhos do seu importante de-
do rn ajo r Antônio José Coelho dos partamento, onde, em virtude, tu
Reis como diretor geral do Depar-'I do deve ter solução breve e jus
Lamento de Imprensa e Propaganda. ta. Ainda ago ra, exteriorizando ()

Militar, a impressão primeira de I acerto do cr iter io adotado em sua
sua escolha, entre os comentado- gestão, ° major Coelho dos Reis
res ap rossados, foi a de que difí- tornou a iniciativa de lembrar aos
c il lhe seria assimiliar, com preci- interessados como se devem con

sá o, os compiexos serviços e atri- (luzir para ter assegurado, sem tro
bui ções do DIP. pecos nem demoras, o "stock" pre-
Todavia, bem mais depressa do ciso para suas edições de 1943.

que se pensava, o major Coelho Como se vê, graças a uma norma
dos Reis deu o mais convincente mais equilibrada e conciente a nor
dos desmentidos àqueles que, tal- tear-lhe os serviços, é o Depar ta
vez com razão, supuseram não ser mcut o de Imprensa e Propaganda
fácil a um soldado desenvolver que busca facilitar as pretensões
ação feliz e rápida num órgão con- dos jornais e revistas que se edi
trolador, como o é o Departamen- tam no país, sem preferências dis
lo de Imprensa e Propaganda. tinias pelo períod ico que pontifica
A verdade, porém, e in contesta- em Araguar i , ou pelo matutino pres

vel, é que o atual diretor geral do tigioso e so li d o que doutrina na ca
lJIP soube conquistar a confiança pital da República.
de jornais e jornalistas, mostran- Nesses aspectos está desenhado
do-se capacitado para honrar aque- um patriótico programa de trabalho
lt.: posto, como realmente o vem bem organizado, criterioso, merece
honrando com suas decisões equiti- dor de aplausos. Todavia, aos que
bradas, com a presteza e imparcia-] ainda descrêm desse louvavel esf'o r
Iidade que assinalam sua adm inis-! <;0 do DIP, buscando vêr nas coisas
tração. I mais claras simples traços de retó-
Basta. aliás, para credenciar o rica, vale a pena citar a estatística

major Coelho dos Reis, a solicitude da tarefa desenvolvida pelo Conse
que êle vem demonstrando nessa lho Nacional de Imprensa, sob a

�jl!estiio d e papel para a imprensa. supervisão do major Coelho dos
Cm requerimento solicitando licen- Reis. durante o ano que findou. As
ca pa r a acrésclmc de consumo, ou sessões realizadas atingiram a cifra
1;"1"11, re�jr.ada na A.lf';.n(�ega, proviu-I de 47. Foralr: discutidos inúme�'os

I
c a o e Jornal do in te r i o r, coxeava assuntos de Interesse geral da im
para obter o despacho do diretor I prensa, sendo ainda estudados e rc

�'er�,l, a despeito da boa vontade e I so lvid os &23 pareceres.
»restez a da secretaria do Conselho I Af'o ra o vulto de papéis que re
Nacioual de Imprensa. Ou porque clamam sua atenção e assinatura,
fús�e outro O sincronismo .então ado-I (1 :"!l."ior Ar;tôn�o Jusé �()e1ho dos
t?c!o, Oli porque o precioso papel 'I Reis p roferiu ainda 62.) despachos,
emj.er rass e eru algum setor inim i- t que tantos f'o ram os processos apre
g o ela pressa, Q certo é que, outrora'l' dados pel o C. N. L
" marcha do rcfer.ido re quer imen to Jnd iscutivelm ente, o Ctllt� militar
levava tempos. POiS bem, quem se' souhe transmudar-se no mars opero
der à curiosidade de correr os olhos I, so dos homens de jo rn al e num so
sobre os despachos' do major Coe-! lícito e sincero amigo da imprensa,
lho dos Reis, verá que a mudança I reafirmando o ponto de vista dos
de criterio foi total. militares no exercício de funcões ci-
Talvez pelos háhitos contraidos l vis, o que vale dizer que os so lda

na sua brilhante carreira de mili-I dos do Brasil são cidadãos como os
tar , talve� porque seja intrinseca-, cidadãos são soldados.
mente amigo da presteza e da cor-

�..
�

� n iI II P. n 111u u �� tf �j u 'I 'J i
CONTEM

OiTO ELEMENTOS fONICOS:
'RSENIATO, VANADA
TO, FO,FO"(O;,CALClO

ETC
rosreo no CERESRO
Tmuco DOS MUSCULOS

A eproxlmaçêc do perlo
do mensal é, para as senho
ras Que não têm boa saudei
um tormento e um pesadelo.
A Simples lernbrençe dos so

trimemos que se avizinham
perturba-lhes a trenquillde
de e as põe em sobressalto.

No fim de um ano, quan
to somarão esses dias de do
res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os !'JJdeci·

mentes periódicos. A SAUOE
DA MULHER - regulador, tôo
nico, antí-doloroso - é o reme

dlo que lhe restítulra ii trsn

outlidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

o. P&lidol Dl!pill.lpersdol,
Esqotadcs, Anêmicoi, t\·�ã ••
q'Je criem Iv'illgro), Cri$nçe�
uquíHcu, rllc.bcrão ii toni-
fjcação 9111,,1 do or'lllni.mo

com e

� ·1dsngue no
Uc. o N,s.r. rr 199, da IH21

Móveis

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
.das da Nação, exige que todos os
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôío é trabalhar con
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
'ares p od em exigir, sempre que hnn
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer inf o rm açã o, que cada in.
formante prove o q u e declarou. A
má-fé constitue crime contra a se,

gurança nacional. (D. E. M.).

•

Por motivo de vt- gera
v endem.se , reta ma'ade do
custo, o' seg ulnte- tr ove!s,
rnodernrs e em excelente
f'stndo de conservação:
G'i binete, í nc lusive bu reli li

e cadeira I!i ató ei s. va raude ,

quo rto (I;:� Ctl'" I, idem cip ;';.1'11-
teiro, peças avi.l 1- s e Ó imo
f.1gão t'Fflll-l!ti1do PlD branco
"WALUO" Cf m ser peulna
e com pouco uso. Vêr' e

tratar no prcdio n. :50 da
rua Conselheiro Mafra, das
19 horas em diante.

10 \'8 alto 3.

llENDEWI-SE
Por preço de ocasião ven

dem s e: 1 banheiro de mar
mOI'?, vidros p/vidrf Ç118, 1
canos, 4 r êdes, 4 eapínhéis,
1 escrtve ninha. etc. Ver e
tratar à rua Fernando Ma,
chado, 39
15 3 "s 2

«6oiania é uma cida
de com poucos

Goianos»
R 0,12 (R.) - José Maria Gan

dara Dias, que há tempos de
saparecera de C8,a de seus país.
acaba de chegar, recambiado
de volta a esta capital, man

dado pelas autoridades de Goiaz,
o:1de foi detido por em policial,
qLle vira o seu retrato numa

eàição do vespertino «A Noite»,
ao qual sua famíl a rfccrrera,
para ver se conseguia descobrir
o paradeiro do pequenc. E ante
ontem, numa visita à redação
do aludido vespertino, o p�que
no aventureiro palestrou demo.
radamente com os redatores. O
garoto, que é muito vivo, mos
trou mesmo o diario que escre·

vera em Goiaz, sobre o qual
assim se manifestou: "Goiaz é
uma das terras mais ricas do
mundo. E' só querer trabalhar
Quanto à Goiania, acrescentou,
é urna cidade com poucos goia
nos. A população é constituida
de nortistas. O, que nascem lá
metem· se logo no mato a tra
tar d� vida".

-----_

Tem em «stock» os luais recentes artigos
para crlanca), ternas de fina canfenção para
homens, calçados, chapéUS, caselnll'as e li

nhos nacionais e estrangeiros, brIns, roupas brancas, pijamas, etc. li Fábrica DISTINTll está con-
feccionando caulisas para o verão a preuos extrelD'al11�nte baixos,

Visitem as novas e modernas instalauões de A CAPliAL, ii rua �Dnselheiro rdah�a, 8.

& C&�'·,*/&·.... L.......�

---- � - ----------_ ..

_--------------

:.o/f 1" dos r-i 'I Sociedade Cooperativa de Responsabilidades1\'1._0 e :itU1S os r IUS e coração ! Limitadao 1'ONfCARDlUM tônico dos rins e do coração limpa li t Dbexiga, os rtns, as neíelte s, areias, cóllcas renats, aumenta aI! ! ganCO d. e (reJO �d· i to pnp�ftl�r e Á!,ri,(oIJlminas, Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropeías, fAlta de I I ...,.:;.m � �il r)' U

:�tt���!����t��e�ôre8 do coraçllo. asma, bronquite asmútlca, j rl.n S�nt,'llH (i!t'll!'in�RAlnéiiio das 8(_�nh(H'a� I,'
I!.e'lç,� ; � .... '1«' hli ât'fliJ

E' o tôulco útero-ovârio SEDANTOL que re�Uue li �(;:u 113 RUil TralilfiO 0.° 16 - )�de OIÓpr!a
perdida pela anemia, palllez, magreza, fastio, fiôros bUUW:8. I R,egiHtr'lido no Ministerío da Ahf,ieu!tura pelo CNtificad ..

regulador das visitas, das doençt.\<j do útero, ()vAr!-..is, evita n. i foill 20 de Setflm> :'ii (II" 1958.
as hemorragIas, antes e depois do parto; contra todas as eniar- En d e reço f e I eg rá f ic o: B AN C RE POLAmldll.des das senhol'!!s de qualquer idade. CÁLesões do cora,eão e aSUlíl "di;!ns usados: MASCOTTE la. e ia .. edição

• FLORiAN;JPOLIS
Use a CACTUSGENOL espe('Wco EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTOREScontra hldropsias, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati- Emprestimos �__ Dêscontos --_ Cobrançasmento das velas e artériall, bl'Ooqulte IismB tica,

lesões, cansaço, urinas 8scaSáSS e rlôréB n') coração, pontadaiJ e ordens de pagamento-n08 rlue e l!lchiQõeil. rem úorre8pon:iente em tO(toô 08 Munlclpí(}s do Fliltad"
A 08 'fraco� e eon valesconto8 qe�)l"esentante da Cf.lÍX8. FcoucFnica Ferl,pf.'1.1 p� ra a vE'ndf:
Devem usar o STENOLINO. Que faz engordar, aumenta o rias A�H)jices do E"tüdo de !-'orll'\ffdnwo, com 8orteio

vigor dOi músculos e doe nervos. Fortalece (J sangue nas pes- s8m8Rtral, em MI·tio p, N"VNl1hr().
80as anêmicas Evita li tubel'Culo8l'!, cicatriza 08 pnimõe8 (!r,entes reaga todos os coupons das apMices feduais e dM Esta!Ío�cam pontadalJ, t083l3, dores no peIto e OIUs costail, poruas fraca"'. de S"D D;;ul". �A'1''r'''''' f!er"'l'", .. PFP''''_ "'M"'at"Õ'.língua lIula. Para a neurastenia, o de€âaim,) e n dl8pepsla, a '" e;... ... '" .. I..>." U <dI;o" _! "'" 1I��"

con'villescença é rapida. I
\\8.utem c' rteiru p;.:pecial para H!1miu!><ir'1<..!111l ti;" prédios

Sífilis - Rt�amati15!llo R.ecebe dinheiro em depósito pelas
SPIRO(jHETINA é usada n3S molé,t1as do Ilflogüe. EtUillél, melhores taxas:

eczemas, tumores, darthros, espinhas, fí itulas, purgaçõe8. lerl- C te à disposiçào (reli rada li v re) 21t
das, C'lncros. e!'!crófulas, reumatismo. C/C Limitada 5 \1JúnIco depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda. ('/C Aviso Prévio ()';tDepositarias: todas as drogarial!l de Silo Paulo e Rio.

ele Pra.zo Fixo 7%
Aceita procuracêo oarl:i receber vencimentos em te·

18S 8S RtH)�rti( ões fpderRls. Estadilhis e MIlDieipshi.
J
J
I
AS SENHORAS I)EVE�1: US.A_It

Em Bua toil�tte intima to nente o MEIGYPAN, de
grssde poder higienlco. contra molés iss c' n'agl0585

IJUSpelts8, trrHaçõPI corrimento�, molé5
tlsa utero-v('Jginals. rnetdte3 e todd !o·te de doenças
locaIs e ifaod2 preSenllU'fo. Dro(li'.lrla Pacheco, Rio.

Importadora Ava Rádios
s. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530"$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comissário de polícia suspenso
RIO, 11 - ° chefe de po- .BiliiliHrdiiilllilii••Dallll.Elifiliil••_-lícia resolveu suspender, por ••••

Ge

�����a d�:is: �Oe�i,S��:i�;: II T ENH A J U I ZO Iquando em serviço na De· ir.J .==legacia do 4° Distrito Poli- IIcial, respondido de maneira 11 •.:lesrespeitosa a uma senhora ii: TEM SfFIL'S OU REU. •que, pelo telefone, procurára = •obter uma informação, ten- IR! MATISMO DA MESMA •do em seguida idêntica con > II
duto com um oficial de ga . li R_binete, quando êste, por ii ORIGEM? USE O PO·
ordem da chefia de polícia, C"': •procurava verificar o ccor- :LI! PULAR PREPARADO •rido.!! •1/.

I I ::JII§ fJ1:Ai1 r:t ••�.... A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
I O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, oS •
• Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
ii nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-, Ibela, Anemia, Abôrtos e faz os índlvíduos idiotas. ;

ii Inofensivo 80 organismo. Agradaver •_• como um licôr
.'6 vs-6 O ELIXIR 914 está aprovado pelo D.N.S.P. como

--C-o-m-p-ra-t-n-a-C-}.-.S-A-MI-S-C-E • auxiliar no tratamento da sums e Reumatismo •.
A iii da mesma orJgem IP':.; .....L NEA é saber economizar' FaLAM CELEBRIDADES MÉDICAS DIla==

III b
'

(
.

d morte na ad'a == Sobre o preparadc ELIXIR A compoa ç o e o sa or a-rime e (el

=. .914, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re- I:,'RIO, 11 - Informam de = que o tenho empregado, em comendam-.no como arma de
Belem que' brutal crime de os casos de Indíeação apro- facll maneio para o público •morte se verificou no in te- li prlada (sifilla em varias de no combate li sUllls, qualída-

I';=- suas manifestações) os resul- dei que frequentemente a-rior da cadeia pública de r'J! tados têm sido ssnstatonos, orovelto no Ambulatorlo da
São José. O� detento Manoel ir': pois são rapidos e duravels. Maternidade de Santa Maria.
Viana assassinou a punha.;:5 'I�

O S'I t P I.

I
!!I!! Dr. Washington Ferreira Pires. r. I ves re assy. =Dr. ARMIHIO TAVARES lados outro preso, de nome Sililil

..
OUVIDOS - NARES - GARGANTA Bispo Moreira, implicado no II _--.=_:m=_.....mmI8i1-.=lr.=ii9U_====-'massacre ocorrido nas mi- ;W.II==ii5u!t:uum__a=.ar:mlm8 illl :::1:==01:.=_:111_CONSULTÓRIO: lU

Hua João Pinto. i - Fone VISI nas de ouro de Macacos,
Attende a chamados I

RESiDÊNCiA: município de Vizeu. A mor- C t Socl'al dos Aposentados eRua Bocaiuva. 11ft. Fone 1.lJ56 te de Bispo Moreira foi en ro ' :

==,:1==4�=:���������====================� i_n_s_ta_n__ta_n_e_a_._____________ R ' dO ADVOG,ADO ACAem MO· elOrma OS
BEIRA comunica aos seus a·

ta C c�ça-Omigos e clientes que mudou onvo u
o seu escritório para a rua De ordem do sr. presidente, convido os srs. sócios para a

«Deodóro» n° 23. Assembléia Geral a realizar-se dia 16 (sábado), às 16 horas, na
(das 9 às 12 e das 2 às 5) residência do s;. Bernardino Campos, presidente.' à r�a PedrCII

Residência: "La Porta Hotél" Ivo 9 a-fim·de .se proceder à eleição da nova Dlfetona.
apartamento 112.

' ,

Florianópolis 8 de janeiro de 1943.

CaixaaPostalllO-Fone: 1277 BOAVENTURA ÀlVES DA SltVAI Secretário

INDICADOR MEDICO
-----------------------------------------------

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
.' l. -NARIZ GARGANTA------------ ,

�specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

COn!uit4J: PeI�1 �aar���ld��s310àSàS612
AUSENTE

__
----------------------

Di. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rlo de Janeíro

( It Peli! manhã: às terças. quintas e sahndes. das 10 ás 12ensu as horas: à tarde, diariamente, das i5 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto 0, 7, sobrado - Fo no: 1467

Re�irif}ncia: Rua Presidente Coutinho. 2R.

Dr. MARIO \VENDHAUSEN - ��g��:raaJ'e0 �:��de Medicina da Universidade do Bnsil)
Ix·lnterno do Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do üenartamentc de S�úde

CLI�JICA MÉDICA
Molésttas internas de adultos p cri H riças.

Consultório: Rua Fehpe Schtr.Idr n. 38 - Tel.: 1426
Reaidencln: Rua Víeco n de de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLOf�IANOPOLlS.

D r AÜ(iUSTO DE PAULA Dj�eIOta�����S��:1•
Florlanopohs

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo 110 Teatro),

Cirurgia geral e Doenças de' Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dtaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644
...-_.-'----------------------

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-Interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio; e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: dilS 16 às 18 horas

Rlla Felipe Schmidt, s, Fone 1256He8!dpncia: Conselhelr-o Mafra. 77-FLORIANÚPOLlS.

Ora. J05f phinêJ S(hwetdson
MEDICA

Doenças de senhoras .

e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às n horas

RUi! F, Schmidt. 39 (sob.)

1��������I--I�-�T--t1-,U-1'O--D�--D-JA-ON-O-8T-JC-ODr. Antônio Moniz CLINICOde Aragão
MÉDICO Dr. O;alma Mcellmann

Cirurgia e Ortopedia. FormadG�:!�r:rr����:�dada de

Clínica e Cirurgia do I Com prãnea nOI! hospitais europeus
torax. Partos e doenças Clínica médica em geral, pediatria,

de senhoras. doençaa do sistema nervoso, apare-lho geníto-urínarlo do homem
CONSULTORIO: e da mulher
Rua Trajano, 33. Assistente Técnico

Diariamente das 15 às Dr. Paulo Tavares

ln
horas. Curso de Radiologia Clfnlca com o

RESIDT'>NCIA

I
dr. Msnoel de Anreu uampsn8rlo.c: SAo Paulo). EspeCializado em HI.

.

Almirante Alvim. 36 �jene e Saúde Pública, pela Univer.
Telefone n. 751. Ildade do Rio de Janef.ro.

Gabinete de Ralo X
::õ!------__. � Electrocardlograíía clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsloteraoia

Laboratório de microscopta e
análise clínica

Rua Fernando Msebado,'
Telefone 1.195

Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO ;

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Nelo--Fone 1592
9 ás ] 2 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

s t ORTANOPOll�

Unidos no combate CO.1t ra
o inimigo comum

ARGEL, 11 (U. P.) - O
co n tra-almiran teGlasseford,
chefe da missão militar
norte americana em Dacar,
deu a conhecer uma decIo
ração, expressando que sua

função consiste em efetuar
um estudo, o mais rapida
mente possível, sobre os re

cursos da Africa Ocidental
Francesa, afim de empregá.
los na luta contra o "eixo"./Acrescenta estar convencido
de que a missão por êle
chefiada poderá prestar au
xílio apreciável às forças
ter r es tr-es. navais e aéreos
da colônia que serão incor
poradas às dos aliados, para
fazer a guerra "aos inimi
gos eternos da França", O !..=�==========;=====������--
�����:lm:��nt:s as�����oo� I Os alemães estariam construindo uma
�on:�th�êe; ;etu�=��: c�� ferrovia da Noruega à F!nla�dia .

armas, e espora aumentar Londres, 11 (U. P.) - Iníor- A cons�ruçao esta sel!d,? fe�-êsse número para dez rn i- ma-se antorfzadamente, em ta por milhares de prrsioner
lhões. E ainda mais, 'a ar- fontes norueg'uesas, que os ros, que abrem cami.nbo atra
moda norte-americana po·1 alemães estão construindo uma ves das selvas, a partir de Nord
dará conduzf-Ios paro onde t linha férrea desde a Noruega
quer que seja a necessidade I até a Finlândia, Iígando-se, as
sua presença, unidos no sim, pela prtmeíra 'vez, os doís
combate, contra o inimigo países por uma estrada de fer
comum, aos seus tradicio- 1'0.
nais amigos, os franceses.

-------------

Dr, Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgíão da Casa de Saude São Sebastião. Formada ni!

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Teenica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmun�� Vu
cancelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com pratica de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correi� Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do. Prof,
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo, e Schmleden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. Intestino delgado e gr�sso,.
figado e vias biliares. seios. útere, ovários. rins. prostata e. bexlq_a •

hérnias, hidrocele. varicocele e varizes. CirurQla dos ossos. e artaculaçoes;.
É encontrado diariamente das 9 hs. da manha ao meio dia. na Casa de
S�pd� São Sebastião. leI. US3 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernan5�Machado 6, tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 12 llJí

Dôr de dei).tê�{�
- S'

_

�
.-

Farmácia «Esperança) Irarmacêuti�� NILO LAUS I

IHoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de bcrrache.

_ -.
.... .

�

Garante se a exata observância no receituário médico

P'{<EÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado,
FONE 1.642

P d no tra-
er eu-se jeto da

Praça :1 5 de Novembro ao

Hospital de Caridade uma
Carteira de Reservista.
subscrita ao sr. Manoel Pedro
Teixeira, residente no Rio
Vermelho, neste município.
Pede-se a quem.a encontrou,
o Iavor de deposíté- la nesta
Redação.

9

Beíss, localidade situada a uns;

80 quilômetros de Tromsoe.
Não foi revelado qual será O>

ponto terminal na Finlândia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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100 mil milhões de dólares
WASHINGTON,12 (R.) ... O PRESIDENTE ROOSEVELT APRESENTOU AO CONGRESSO UM ORÇAMENTO NO VALOR DE
100 MIL MILHõES DE DóLARES, DEDICADO A APRESSAR o DIA DA VITóRIA. É ÊSSE o MAIOR ORÇAMENTO DOS ES .. o

TADOS UNIDOS, SENDO 3 VEZES MAIOR QUE o DA ALEMANHA, 4 VEZES MAIOR QUE o DA INGLATERRA E 14 VE:c
ZES MAIOR QUE o DO JAPÃO.

a exrna. sra. d. Coralia Alves>
Gevaerd;

a exma. sra. d. Gloria Schu
te! Grisard, esposa do nosso

colega de imprensa sr. Valdir
Grisard, tuncionário da LO.E.;.

a graciosa senhorita Albertina
Regis, fino ornamento de nos-

sa sociedade e filha do sr. 0-·
tá vio Regis, tuncionário da Al
fândega desta capital.
tasamentos:
Com a gentil senhorita Maria,

80'

do Carmo Mira Gomes, filha:
..._-_•••_••••••- - -••_•••_•••_._._-••_••-••••_-._.._•••••_-_-_._._ _-"'" l do sr. Alfredo Gomes, funcio-

nário dos Correios e Telégratos s..

desta capital, consorciou se, na

Capital Federal, o sr. dr. Gil
Costa Rego, engenheiro civíl.

figuras tradicionais do Exêr Petróleo brasileiro
cito dos Estados Unidos, e Baía, 12 (Agência Vitória)
que foi o portador da céle· Por ocasião das. festividades. reali
bre (mensagem a Garcia» zadas em Itapan.ca, por motivo .d?, transcurso da efemende da participois o extinto se distinguira como soldado e estadista e será sempre na guerra de Cuba (1898). I pação dos itaparicanos nas lutas

lembrado nos Estados Unidos pela sua mensagem de solidariedade quan- da independência, várias autorida-
do do traiçoeiro ataque a Pearl Harbour. des visitaram os trabalhos de ex

ploração petrolífera.
Os serviços que estão sendo fei

tos pelo Conselho Nacional do Pe
tróleo, impressionaram muito bem,
especialmente o poço B, onde o
ouro negro 'jorra a uma altura su

perior a cincoenta metros, sem ne

cessidade do auxílio de bombas.

Cirande espedativa
Buenos Aires, 12 (R.)

Reina grande espectativa LUI-zaem torno da atitude que
tomará o dr. Miguel Repeto,

t
Cantídio Alves e família, Jacinta Alves Gevaerd

presidente da Côrte Supre- e família e Fran�isca Alves Gevaerd agradecem
ma, diante da recuso do a todas as pessôas que, de qualquer modo, ma-
Reich a consentir que o seu nifestaram seu pesar pelo falecimento de sua

adido naval nesta Capital, irmã, cunhada e tia Luiza Alves Moellmonn &,

comandante Dietrich Nie aproveitam a OCaS1QQ para convidá las para o,

buhr, seja processado como assistirem à Missa que, por alma da falecida,
espião. O dr. Repeto acha- mandam rezar na Capela de S. Sebastião, quarta-feira,
se veraneando em Mar deI dia 13, às 71/2 horas, confessando· se gratos, desde
PInta, e regressou ontem a já, a todos os que comparecerem a êsse ato.
esta capitaL 167

«o Brasil perde um amigo I
sincero e Insubsütuível-

Será inuluado boje o general Justo
B. Aires, 11 (R.) - O general Agustin de Justo, que ontem enf'er

mára, faleceu hoje, justamente às O horas e 25 minutos. Tinha êle ontem
jantado, quando, pouco depois, teve um derrame cerebral. Chamados
os médicos, verificaram estes a gravidade do estado do ilustre enfermo.

A lastimável notícia prontamente se propagou e à residência do
gral, Justo começaram a afluir altas autoridades, personalidades poli
ticas e sociais e numerosos amigos, afim de indagar do seu estado, que,
infelizmente se ia agravando cada vez mais. Às 22 horas começaram a

dar-lhe oxigênio e às 23 horas (I rev. bispo Ascárate lhe concedeu os

últimos sacramentos. A agonia durou mais uma hora e vinte-c-cinco
minutos, quando o ilustre soldado, assistido por seus filhos, expirou.

O gral. Justo nasceu em fevereiro de 1876. Em 1892 terminou o

curso militar, ingressando nas fileiras com o posto de alferes. Sua car

reira foi brilhante. Em 1922 era general de brigada. Quando o dr. Mar
celo Alvear subiu ao govêrno, convidou-o para ocupar a carteira da
Guerra. Sua: gestão foi frutuosa, pois êle, além de ser engenheiro civil
e militar, conhecia profundamente os segredos da sua profissão. Isso
fez com que fôsse promovido ao posto de general de divisão. Poste
riormente, sucessos diversos levaram-no a requerer reforma. Quando
da revolução de 1930, foi um dos que se viram à frente das forças em

marcha contra a Casa Rosada. O gral. Uriburu convidou-o para o car

go de comandante chefe geral do Exército, onde esteve pouco tempo,
dele demitindo-se para se dedicar, em seguida, inteiramente à Política.

O general Agustin de Justo, que perdêra sua exma. espôsa há 15
dias, era uma personalidade estimadíssima no seu país e fóra dele. No
Brasil era quer idíssimo, pois nunca escondeu as suas cordiais e sin
ceras simpatias, pelo grande país vizinho, de cujo Exército era gene
ral honorário e ao qual oferecêra seus serviços quando o "eixo" agre
diu a República irmã.

O Govêrno argentino determinou que a "capela ardente" fosse
trasladada para a casa do govêrno e que por 10 dias se observe luto
oficial, devendo a bandeira nacional ser posta a meia haste nas re

partições públicas, fortalezas e navios de guerra.
B. Aires, 12 (R.) - Hoje, após missa de corpo presente, o gral.

Agustín de Justo será inumado no Cemitério dá Recoleta, às 11 horas.
Rio, 12 (R.) - Quando o presidente Getúlio Vargas teve notícia

do trespasse do gral. Agustin de Justo, declarou: "O falecimento do ge
neral Justo foi uma dolorosa surpresa. O Brasil perdeu um amigo sin
cero e .insubstituivel".

Washington, 11 (R.) - O sr. Cordell Hull disse, a propósito do fa
lecimento do gral. Justo, que se sentia penalizado com o lutuoso fato,

Tambem OS chineses estão avancando
WASHINGTON. 12. (U. P.) - O correspondente de

um jornal americano junto as forças chinesas combatentes
anunciou a reconquista da cidade de Chang-Chang.

AO ENTRAR NO PõRTO INESPERADA1\:lENTEI
Londres, 12 (R.) - Aviões norte-

I Valparaiso, 12 (R) - Inespera-
americanos "Liberator" atacaram. damente, viajou ontem para o seu
a um destróier e a outra embarca- I país o embaixador argentino no

ção alemã quando entravam num' Chile, sr. Carlos Giraldes.
pôrto francês do Atlântico.

2 DIAS POR SEMANA
Berna, 12 (R.) - A rádio de Vi

chí anunciou que, de agora em di
ante, dois dias por semana, só será
fornecida energia elétrica aos ser

viços de utilidade pública.

Alemães em Creta
Cairo, 12 (R.)_·Os alemães

estão concentrando na ilha de
Creta numerosos efetivos para
fazer face, talvez, às operações
dos "comandos" ingleses.

� -
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Os veículos formiguejam
Cairo, 12 (R.) - Aviões bri

tânicos de reconhecimento ob
servaram um intenso movimen
to de veículos nas visinhanças
de Trípoli, e calculam que isso
seja devido ás mas condições em

que se encontram as tropas de
Von Rommel em matéria de
combustível.

PRISõES NA HUNGRIA
Istambul, 12 (R) - A rádio

alemã noticiou que em Budapeste
e outras cidades húngaras foram
presas 660 pessôas que na qualí
-dade de comunistas, eram acusa
das de atividades contrárias à na

ção.

O "RICHELIEU"
Dacar, 12 (R) - O gral. Olas-

worth declarou que o couraçado Figura histórica
"Richelieu", de 35.000 toneladas, S. Francisco da Calif6r-
que se achava neste pôrto, está nia, I2 (R.) - Num hos
sendo reparado e breve entrará a pital desta cidade faleceu
serviço dos franceses combatentes .. o ceI. Anderson, uma' das

DESDE QUE KOLYNOS foi descoberto, ha trinta
annos passados, innumeros dentifricios têm

tentado imitar suas superiores qualidades, mas ne

nhum foi bem succedido. Kolynos ainda é o que mais
se approxíma do dentifricio perfeito.
Kolynos é um creme dental concentrado e anti

septico que limpa os dentes melhor e sem causar
damno-restaurando rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes. O gosto agradavel do
Kolynos e a sensação de frescôr que deixa são
inirni taveis.

Não acceite su1Ístitutos-insista no melhor creme dental-Kolynos!

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

- É CONCENTRADO

Ainda ardem
Londres, 12 (R.) - Aviões

de reconhecírnerrte. o.serva
ram que ainda ardem em Essem
alguns incêndios causados
pelo último bombardeio da
RAF.

Novas brechas
Moscou, 121R.) - N0 cur

so inferior do rio Don, ondas
de tanques russos abriram no
vas brechas nas linhas alemãs.

Caíu Cieorgiewskí
Moscou, 12 (R.) - Foi ofi

cialmente noticiada a captura,
pelos russos, da cidade de Geor
giewski.

*

Alves

-------------------- .

VIDA SOCIAL
anrversáríom
Def'lue hoje a data natalícia,

d a prendada senhor: ta Maria
l G. Faraco, dileta filha do sr.
i Biae Faraco e tino ornamento,
de nossa sociedade.

Transcorre hoje o dia natalício
da exma prof. haura Ve iga de
Farias, destacado elemento do.
magister io cater inense, ora diri
gindo o G.E. «Padre Anchieta».

Def lue hoje o aniver s ár io da
prendada senhorita Celrnira San
tana Borba, professora vncacio
nalist a e fino ornamento de,
nossa sociedade.

F,u�.,m 1l00II i!oje I
O sr. Orlando Heusi;
a sr ita , Carrne lia de Oliveira,

Cruz;
a exma. sra. d. Otília Pira-

curuca Blurn , esposa do nossa

ilustrado conterrâneo sr. dr�

Heitor Blum;
a exma. sr a, d. Eugênia Si-

mone;
o sr. Lld etonso Linhares;
o sr. Manoel A. Si'veira;
o sr. Alvaro Rodrigues Soa

res;

VlaJantesa
Seguiu para Tubarão, onde"

fixará residência, o sr. Mario,
Santos, do alto comércio ca

tar inense,

Seguiu para Laguna o jovem"
Valter Mussi, sócio da concei
tuada casa de nessa praça«
"Yolanda".

Falecimentos:
Em SMa residência, à rua Te

nente Silveira, faleceu ontem
o nosso jovem conterrâneo Car
los O'Donell. O sepultamento
de seu cadáver efetuar-se-á ho
je às 17 horas, no Cemitério
Público.

No Hospital de Caridade fa
leceu a exma. sra. d. Maria
Nunes Ataíde. Seu enterramen

to será efetuado hoje, às 16
horas.

M:oellmann
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