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ENT EGA DOS RESTeS D ESQ D �''-, �tQ_�NLONOKES, 13 m.)-ll Agêlillia Ioforrua ti\!a dos i'rauceses Combate liteS fi I} ticióii'iiíiêrmie'" LaliaI
mandou entregar aos alemães 5 aestréleres e 2 rebocadores, resto da esqnad11a de Touton. Essa

entrega faz parte do acordo de tO pontos assinado por LavaI e&q Bechtersgaden.
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Vão ser pagos todos os credores
das empresas comr onentes da
«Organização Henrique lage»

lia o futuro com uma bola de I
ciistal

Rio, 13 (E.) - Um matuti
no desta capital informa que o

investigador Celso Andrade, da
la Delegacia Auxiliar, prendeu,
ante-ontem, cêrca das 15.3G
horas, a "vidente" Olga Nico
Iich quando, em sua residência,
à rua Visconde de Itaú na, Iu,
O fut sro de um ccnsule nte que
na Delegacia, declarou chamar
se Antônio Pio
A acusada. para impress iona:

os que a procuravam. u ti hz a
va-se de urna bola de cristal.

O processo foi ontem envia
do à Corregdoria de Justiça,
a-fim-de ser distribui do par e
uma das varas criminais.
_-- ._------_- ._-

Rio, 13 (E.) O sr. Pedro
Brando, superinteudeute da Organi
zacão Henrique Lage, Pal rimôn io
Nacional, recebeu do ministro da
Fazenda autorização para fazer a

liquidacão do passivo dessas Em
presas," sendo pagos, inicialmente,
os Banco e credores a se reunirem

I na séd e ela Organiznção no Edif'i
,--------------- I cio ela Companhia Nacional de Na-

I
.. I,'vcgacão Costeira, à Avenida Rodri-

Florianópolis-Quarta·feira 13 de Janeiro de 1943 N. 8721 I gues 'Alves, 303, na próxima sexta-
(feij',a, dia 15, às 15 horas. Essa in-

.------- formacão é das mais auspiciosas,
rr dado o interesse que vinha desp er-

Os pl'oblemas de apo's UU'�rrn
tando na praça a solução dêsse

l1li ,�� assunto, que, em tão boa hora, re-.
� tfj � sol'yeu o minist�·o. �ia Fazenda so-

Iucicnar em defuutlVO.
NOVA IORQUE 13 (U. P.) - Homens de ciência rior te-cm er-i co.no s opinam I-c' .

G t P"
que se deve afIO tuar a tr�nsferên�ia' de alemães, do território do Reieh, sob Hscc Ií.

M
_ amdlsas, Ih

rava nel uamee,
. O f F B d U·

. t elas as me ores, pe os menoreszação internacional, ao terminar esta guerra. pro essor ranz 005, a ruver sa- -
6 CAS:\ MISCELANEAdade de Columbia, um dos mais destacados antropólogos dos Estados Unidos. ex preçRos sT n� 1·2

•

-

d ' . , • - 1 -
- oa raIano, '

pressou, antes de sua morte, que se evera opo ro r a geraçao n re rrru que cresceu e

trabalhou sc b o Império e a República".
Por outra porte, o professor de antropologia da Universidade de Harward,

Ernest Arbert. Hooton, declarou que deve ser destruido o nacionalismo alemão e

sua ideologia agressi.va.
Entre' as medidas que sugere se acha o exílio permanente de todos os o fi

ciais do exército germânico e o encerramento de todos os dirigentes nazistas.
-------
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Morreu M;d§ um

general italiano
Convocado o povo

para o plebiscito
Assunção, 13 (U. P.) - Em vir

tude de decisão do Conselho de
Estado, o governo convocou para
o próximo dia 14 de fevereiro o

povo paraguaio, afim de se resol
ver, em plebiscito, se deseja a re
forma da Constituicão. Em caso

afirmativo, será nomeada uma co-

missão de juristas para Jazer a re

forma, que será submetida 'à apre
vacâo definitiva do povo, num se

gundo plebiscito. Por enquanto, o
único candidato à Presidência da
República é o atual presidente, ge
neral Higino Morinigo, que, de
acordo com a Consti tuic âo nacio
nal, pode ser reeleito.

o

. Londres, 13 (U. P.) - A rádio
de Horna informou que morreu na

frente russa, a 30 do mês passado,
'O tenente-general Virgilio Marani,
'Comandante de uma divisão italia-
11a.

DISTURBIOS NA BULOARIA
ISTAMBUL, 13 (R.).,- ..Estio-se dando,: gravesldistúrbios na DuBgarja, etn vista dos

quais as ôtdoridades atemês ameaCilram derrubar as autoridadel bú&garas e ocupar
l,hes os I�gares. Numeroso$ estudantes da Escola MUitar de Sofia fugiram para as
montanhàs e estão efetuando cperacães de guerrilhas. Nalgumas cidades as prisões
lazern-se Em m�5sa. Hoje as; comuniCêcões entre a Bulgária e TurqUia foram corladas.

Um movimento subterrâneo dentro da propria -Alemanha 'LJ3��·!1 LOÇÃO _MARAVI.]!éxico, l� (U"p.• ) .-�-;�g�u�-I ..' rios de Hitler:. Esta cih:a bai-I Clínica médico-cirúrgica '(io Itio Informações fldedlg'nas õnê-] mente e eouquísta protestantes,
.

poder dos prisioneiros e (los ca- xou, desde então, para OItO por , DR.. SAULO RAMOS Igadas à central

latillo.ameri-I
católicos e pacifistas, que [un- dáveres dos so!dai'.0s alemães. cento, e o tom autí-hítlertsta iJspeclalMa em moléstias de

cana {la "Fries Deustcllald" _:_ tos lutam contra o Inímlgo co- As cartas são lidas e separa- (las cartas aumenta rapídamen- � ALTA C:��:��� Ã:��t��NAL:

ea'l
Aleruanha Lívre - dois pro- mum. das cuidadosamente em três ca. te. tômago, vesícula, útero, ovários,

.

I
- apêndice, tumores, etc. - CIRURGIAhíemas Inesperados ameaçam Segundo declarações de Lud- tegorlas s nazistas, neutros e "O estado real do ânimo ale- PJ,ASTICA DO PERíN'EO - Hérnias,

Hitler no decorrer dêste ano'

I wíg
Renn a maior l)arte das anti-nazistas. Antes da camIlu- mão é inferior ao revelado 1)01' hidrocele, va!icocele. Tratamento sem, • - '" dor e operaçao se Hemorl'oldes e vari,

llm movimento subterrâneo, «le infOl'mações, relativas ao atual !lha do último inverno, os so- estlls cifras - explicou Lud. zes - Fracturas: aparelhos de gêseo,
,

'd d l' t d 't A'

d
,. .. , ,

R t Opéra nOI! Hspitais de FlorlanópoUs,TapI O c'senvo Vlmen O en .1'0 estado de ammo o exerCIto 'VletIcos apuraram, g'l'aças ao WIg' enn - porque as cal' as Praça Pereira e Oliveira, 10 _

Ida própria Alemanha, assina- alemão, procedem da Rússia, e·mpl'eg'o dêsse método, que anti-hitIel'istas foram escritas', Fone, 1009

lado com a letra F, de "Frie- onde as autoridades se apo{le-I vinte e sete por cento dos sol- com o conhecimento de- que
Horlftlo: Das 14 às 16 horas, diarla·

(leu" - paz - e o estado dI': ram das cartas encontradas em dados alemães eram pal'tidá- passariam pel� censura".
mente.

animo predomina.nte no exér- -

...

cito alemão. Ambos os llroble- Institut,o Bl'8Sil-EEo nu. de Fio, ria,nópolis Florest�s e plantaço-es em chamasmas são gra'Ves e talvez afetem ii
-o l'esuItado da g'uerra, segundo (d d t b I d t d U d dafirmam comentaristas ale- an I a uras a o sas e es u os em nlverSI a es Santiago, 13 CU. P.) - Estão em chamas as florestas, bosques e

mães ]j'Vre,s. norte-americanas plantações das regiões de Cherqueneo e Cura Catle, numa superfície de
uns 250 quilômetros quadrados. Já se sabe que houve cinco mortos eO intelectual Ludwig' Renn, Acha-se aberta na Secretaria do Instit.uto Brasil. centenas de feridos. São enormes os prejuizos causados às plantações e

conhecido escritor alemão e di· ao gado. Por ordem do ministro da Defesa Nacional, os chefes militaresEstados Unidos destfJ. Capital .a inscrição para candidatu·1'etor da ore:aniza"ão anti-na- da província de Cautin estão mobilizando todos os efetivos disponíveis,.

t
� � ras a Bolsas de Estudos em Universidades Norte·Ameri- para a luta contra o fogo, .ZIS a, expressou que a associa- canas, no período de 1943-1944. Só poderão inscTéver-se --- _

�ão "Fries Deutchland" rece· candidatos iá graduados em Cursos Universitários Brasi Para rearm'ar os francesesbeu essas informações de aI· leiros.
g'uns de, seus membros atual· Os formulários e outras instruções necessárias serãomente residentes na Grã-Bre- fornecidos aos interessados na Secretaria do Instituto,tanha, de seus cOrreSI)ondentes As referidas bolsas de estudos estão sob os auspí-1'USSOS e de reIug'iados recente- cios do Instituto Internacional de Educação, 'de Nova larmente cheg'ados da Europa.
Renn declarou que os ale- que,

As inscrições encerrar-s;-ão, impreterivelmente,mães livres adotaram o "F" dia 20 do corrente às 15 horal,depois que a campanha do "V", A DIRETORIAinspirada l)elos britânicos, foi 19 7 vs 1 •••••••••••••••••••••••••�Iltmbalançada pelos na,zistas
que l)assaram a adotar o "V" O I

-

t •
S' \ 'NGTT�NOL

•
::'10 'Vaticínio da vitória ale- S a emaes ap!ese!1 ara"! �m ., _E- !

_ ru 1 .•
Berlim, depois de um alarma «plano de açao» a Bulgarla: Contém oito elementos tônicos :anti·aéreo, ficou coberta de Istambul, 13 (U. P.) -

OSluadas para a luta contra os a F' f ro C' 1: V d t •·'F". círculos balcânicos bem inf�r- "comandos". Todas essas in., v OS ° , a C;:,O,. ana a ° e
o movimento secreto apro- mados declaram que o comando formações se relacionam comi. f-j' Arsenlato de •veitou a escuridão e a e'xcita- alemão apresentou ao lUinistro os rumores de origem alemã, •

'

":$ rf
,

Sódio, etc. •�.ão própria do momento para (la Guerra da Bulg'ária, g'ene- que circulam em Ang'ora, acer� � i :;:)J��_ •llll'car o desafiante Sig'IlO (lo ra� lUihoff, um 'Vasto plano de ca �a cheg'ada, à B�lg'ári�, ,de '. ��� 0:3 Pálidos, Depe uperados, •�Jm. aç,ao, para o caso de que os mUltas forças ale'mas e ltaha· «; "�� , J�...::..,) -= Esgotados. Anêmicos, •,I Ludwig' RemI admitiu que o ahados de,sembarquem em ter- nas e do envio de tI'opas ale- �:;;::, Magros, Mães Que Criam,movim.ento em questão não es- l'itório búlgaro ou nas suas pro· mãs e llúng'aras para Creta, o r •
_ W � Crianças Rllqu1tkas rece- •

tá ainda. bem org'anizado. "Não ximidades. Êsse plano incluiria que é considerado, pelas auto-I & -�,T �� berão a tonificação geral •.sabemos quem são os seus di- medidas de defesa a serem ado- ridades militares alia{las desta • ' l � do organismo com o •:l'ig'elltes. Na Alemanha - a- tadas pelo Exército da Bulg'á- cidade, como uma "cortina dee"___ •crescentou - g'uarflada pelos ria. Outras informações dizem fumaça" l)al'a ocultar as tenta· e eesbirros da "Gestapo" é duro e que os alemães estão transpor- Uvas de descobrir possÍveis,� •difícil lutar". tando g'ralldes reforços para a projetos das nações unidas" �
,'.'Não ohstallte� o movimento ilha de Creta5 entre os quais fi· dc'stillaqos à reconquista da � •anti-nazista cresce espallt-osa-' g'uram unida.des especiais, trei- zona do lUar Egeu. •• .,e••�••••• iBIH8•• iH9@•••fI li

Q. G. Aliado na África do
Norte, 13 (U. P.) - Noticiou
se a fOl'luação de -um comité
encaJ'reg'ado de coordenar o

plano de rearmamento das for
ças francesas na. África do N01'·

té, com equipamentos norte
a,mericanos e sob a direção do
g'eneral Eisenhower O comité
será presidido pelo coro-�_�
William Gardiner, do Corpo de
Aviação.

no
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2 o ESTADO-Guaria-feira, 13 de Janeiro de 1943

Diante de seus aviões, aviadores negros dos Estados Unidos d iscu tem os;

planos para vôo de treinamento através do país. Êsse esqu�àrão combatente sercF
o primeiro constituído de homens de cor a ser organizado no Inundo, Terminada,
o seu adestramento, serão os pilotos negros cl cseí Hc cdos como segundo tenentes,
seguindo logo depois pa1':'a as frentes de combate.

'

(Cliché da Inter-Americana, para «O Estad�»)
••......•.................-.•......•• '

., .

! SE1}�AS i:• •
! padrões maravilhósos, fínísslmo acabamento .:; ',.,

das "melhores fábricas do país, são ::: encontradas iiôS balcões da •
, .'

: Cas IA T :
i �
: Díáríamente recebemos novidades :�I. �
• Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 •
· .'
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•.......................- �

• •

: Quer que sua máquina velha !•

f· ,: Ique nova • :
• •Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova

•
'

moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à .;

I «I MECANÓORAFA» i:•• que se acha tecnicamente aparelhada para fazer -êese serviço com absoluta perfeição. :Também conserta quaisquer outras máquinas, como de ESCREVER, CALCULAR, etc.,
• com a maior precisão mecânica e a preços módicos. .'
• - R. João Pinto, 19. Fone J.lt99. •
· '.
...............•...• �..••..........••

CARTAZES DO DIAI1lIJDaDaaD�lDODOOtJDOaarJDI:lIDt.-OOOI:IQtlI:1IOI�t"CI:JIt'D"I:Q01 OC"IQO!Ynr OOOOOOOOODDODQOQ

HOJE 4a .. 'eira HOJE
��DDIUIt!UOXlDaJClOQcx)oaxxxJDOacaoooocCXlDOf..:OCllOOOI:XXXJrx)OOOOOOOODOOOOOOO�

-o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas

-o-

IMPERIAL
- FONE 1581 -

A's 7 1/2 horas

Com Richard Car lson e

Jean Parker

C.J-'S-AI.
Tem em {(stock» os Inais recentes' artigos

. � , li·
.

para crianças, ternos de fina confecção para
, homens,. calçados, chapéus, casemiras e li-

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc. 1 Fábrica DISTINTI está con
feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos.

Visitem as novas e modernas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro �lafra, 8.

Invasão da bárbaros Três almas solitárias
Com Laurence Olivier e

Leslie Howard

Complemento Nacional (D.F.B.), Complemento Nacional (D F.B.) INos dias de descanço Ver a n e a n d o I
Preço Cr. $3,00 - 2,00 w 1,20 Preços Cr. $2,40 e 1,20 I

Imp. até 10 anos Irnp , até 14 anos

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrí(ola
de Santa (@tlirlna
Rua Trelano 0.° 16 - Séde Drõorla

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certtllcad;
n. 1 em 20 de Setemnro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiJloS usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

, FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado
Representante da Caixa Economlca Federal para a v ends

daR Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga Iodos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Pa.ulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem csrtelra especial para administração de prédios.
Recebe -dlnheíro em depósito pelas

melhores taxas :
CiC à dísposlção (retirada livre) 2),t
C/C Limitada _._ ... � ��
('/� A'9iso ��évto '. __ "p"'" 6%C/.... .r.rlt-I\ij· Fixo -" 7°/0A,. .. "

- _'" II

""
-�., ."..!'.s.m procuracão Dara receber vencimentos em to-

"-d88 88 Reparttc ões Federais. Estaduais e Muntoípats.

Não procures conhecer o que r Os órgãos da Estatística MilitaI
se pensa nas esferas oficiais; têm apôio legal, quando intimam

são segredos difJceis de _I
o produtor e o vendedor 8 mo.str�J

d (L D N)
guar o que possuem em seus estabeleci-

ar. • • •• mentos. (D. E. M.).

I E M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMlCILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice- versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e více-versa.

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

Telefone 1.677

Dr_ Edgard Pinto de Souza
Médico· cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado Da

Faculdade de MediciDa da UDiversidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas·
cancelas. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegr.O. Com prática de
mais de 'l anos Da Clinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio ele especialização DO Hospital Charité de BerUm (Serviço do 'Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konjetzny. de Hamburgo, e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estimago, intestino delgado e grosso.
figado e vias biliares, seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga.
�érnias. hídrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
,I; encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
SilÚd� São Sebastião, tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Michado 6. tel. U95. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o [STADO [sportivo
Pl�OFlSSiO:\.�;S (.:O�I AUlA DE

I çô
as no. parte do inquérito

:\:.\,,�DOnES. atribuido à D. G. L
Rio, -- (Copyr ight (Ia Inter-Ame-

rícnna, 1)01' A. B. C., paru "O 1::5-
-

tado") - H" ges[0s que não JlD- O (uritiba F. (.1 bl-rempeêc
deJll pussur SéJ1! um registl'o espe-
cial de q ucm escreve sobr-e cspor- paranaense
te. No caso esportivo em que nos CURITIBA., 13 CE) tJ
achaJllos, quando os homens que Curitiba Futeból Clube Ie
compreendel1l as verdadeiras Ilna-, vantou o campeonato do
Ii dades do esporte se balem cora-

josamente pela SWi regeneração, Paraná, título decidido nu

visando a grandeza do pais, é mui- rna "melhor de três" com

to justo se exaltar os bons exern- o Ferroviário, Uma enorme

pios e que f'açam os mesmos co

nhecidos do maior numero p ossi
vel de brasileiros. ::\lesl1lo no seio
(lo nosso infeliz profissionalismo
_ infeliz por falta de organiza
cão e de compreensão de certos
ilirigenles de clubes ,- ainda e n
contrurnos atitudes magnificas c

que dão novo alento aos que ainda
sonham COIll a recolocacão do fu
teból brasileiro no seu "ye'rdaclciro
lugar, a serviço ela nação, como es
cola formadora de homens são dto
corpo e de csp i ril o. Já tivemos t iarn o , b csqu e t eb

ó

I e valei
oportun idarlc de trntar da d if'ici l bô l,
situacâo que atravessa o Al1lcriell
F, C." UIll dos clubes mais queridos
do Brasil, quase obrigado a se re
tirar das canchas esportivas, cheio
de dividas e de compromissos cau
sados pelo Iutcból profissional. O
caso YCIll empolgando os rnr-ios
esportivos d c uma maneira muito
significativa, pois o d esap areci
men lo da camisa vermelha dos
nossos campos de f'ulebó l seria
Hill desastr-e muito grande. Os mo
vimeulos muis s impa ticos e mais
bem inlenc i onad os teem surgi cio
n a solidariedade no clube ele An
tônio Avclur. Xlcsmo com o "ve
ncno" de certos cronistas cspo rti
vos que só vi ve m do escundulo. a
cousa vai andando para um rrnno
q ue parece irar;' a sotucão que to
do o Biasil esportivo deseja; a co n
hnuaçau do America como clube
de Iutebúl.
Agora, porém, houve nmu al i lu

de que merc ce muitos aplausos e
que dú forças, corno dissemos aos
que- ainda nào perderam completarnente as espcra ncas de ver o f'u
téból out rn vez numa época aurea.
Os profissionais do America F, C.
se dirigiram à diretoria declaran
do que abriarn mão ele suas luvas
para se solidarizar com o clube
que clefcnrl oin no gramado esporti
vo, numa crise que exige um POU
co de desprendimenlo de todos, O
SI'. Anlún i o Ave ia r, um esportista
-COIll(J cx istern POllCOS no Brasil,teve 1II11a frase ma is que expressiva : "Estes rcpaz cs teem alma de
amadores". Healmente este é geslo que merece lima class if'icacão
especial. Num instante em que' asluvas exageradas fazelll esquecer
.c?lllplclaIlJenle o amor ao clube a
k' 'Jude dos rapazes cio Amcrica
merece um registro especial. Com
gente assim o espol'te ainda podera voltar a ser o que eleve ser.

Zlzlnhc prestou declarações
na D. Ci. J.

IRIO, 13 (E.) - A pedidodas autoridades de São
Paulo, a D, G. 1. intimou o

profissional Zizinho, .:lian
teiro da equipe da F. M, F.
que disputou o último com
peana to brasileiro de fu te
ból.
Como se sabe, no decor

rer do primeiro encontro
paulistas x cariocas, Zizinho
atingiu o zagueiro adver
sário Agostinho, que sofreu
frco:ura numa perna. Acom
panhado de seu advogado" 1

'
o p ayer" rubro negro corn
pareceu à D, G. 1., tendo
prest ado depoimento.
Tombem Domingos e Jair.

segundo apurámoa,' foram
arrolados como testemunhas
e deverão prestar declora-

Farmácia «Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

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

Perfumarias.--Artigo$ de bOHilChd.
Garante se a exata observância no receituário médico

Conselheiro Mafra 4 e 5 {edificío
MArcado,

FONE 1.642

assistência pr esenciou o se

gundo jôgo, que concluiu
com o empate de 3.3, sa

grando-se o Curitiba F. C
bi-campeão, O primeiro en

contro findou com a vi t.ó r
í

c

dos campeões pela contagem
de 5 a 1.
'ú Curitiba obteve tombem

o título estadual de c tle-

Uma ganhou 15.000 cruzeiros
RIO, 13 (E.) - O atacante

Lima, autor do "goal" que
deu a vi tório aos paulistas
no Campeonato Brasileiro
de Futeból recebeu de vá
rios diretores do seu olube,
o Palmeiras, a gratificação
de 9.000 cruzeiros, como

premio ao seu brilhante de
sempenho no decorrer do
do referido campeona to.
Com os seis mil cruzeiros
d o dos pela entidade bandei
rante, Lima conseguiu ga
nhar quinze rnil cruzeiros.

-0-

S. Paulo interessado no (am
peonato Brasileiro de Remo
RIO, 13 (E.) - A, Federa-

ção de Remo de São Paulo
vem de dirigir-se à C, B. D
indagando da data da rea

lização do pr-oxrrno Cam
peonato Brasileiro de Remo,

DR. ÃGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meíreles n' 26

Teíeíone n: 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo.
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diária" das 5

horas em diante

Prestíg ía o Govêrno e 88
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
O. N.).

PREÇOS
R.

As assinaturas devem ser tomadas
exclusivamente por intermédio dos
agent•• abaixo descriminados, Cuida
do com os solicitante. não autorizados I

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasil: FEH:NANDO CHINAGLIA - Ru,a do Rosário, 55-A .. 2.0 andar - Rio

---------

A contribui(ão do
(earà ao esforco

de guerra
Fortaleza, 12 (A. N.) - Além

dos trabalhadores destinados a ex
lrair a borracha para abastecer fi
indústria bélica elas nações unidas,
o Ceará dará também homens que
colaborarão nos trabalhos de sa
neamento da Amazon ia.
Ontem, seguiram para' Manáus,

via aérea, oito técnicos elo antigo
servico da nialar iu, com aquele
objetivo.

•••••••••••••••••••••••••
• •

:. Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons- Mofra 4 e 5 Fa � r: t.6�l :
• Entrega a domicilio •
• •
•••••••••••••••••••••••••

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A.
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. �.).

A Estatística Militar, destinada a
, facilitar a preparação rápida, e tão

I, perfeita quanto possivel, do apare-
lhamento material das fôrças arma

! das da Nação, exige que todos os

í brasileiros lhe prestem cooperação.

I
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).
--------------------------------------------------------------� ...

MÓDICOS
do

Visite, as novas instalacões,

à rua Trajano 3, 110 edíllcio onde
Novidades-Jóias-Vidros-Crislais-Porcelanas

RELOJOARIA ROYAL,
funcionou o Banco do Brasil.

e artigos diversos para presentes
·sem

II

cempromrsso, da
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7

6

ãteste que allliquei muitas
vezes o ELIXIR «914» ehtanlo
sempre O� melnores resultada:
no trrtamente da SHiiis.

G A S O G Ê N lOS.
TlP O "c. E. G."

Um valioso atestado sõbre os eleito,
do Xarope Toss

•

sua proprSêl
� ENFERhJEI'jA,{

"

t:

Não hã melhor comprovação da ett
cácia de um medicamento, do que as

próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim como fi declaração acima, do
sr. C. C. roL, do Rio, são inúmeros os
atestados sôbre u acão poderosa do
Xarope Toss I.IO tratamento das tosses,
gripes, rcstriados, bronquites e coquelu
che, pois o Xarope Tos» é composto de
elementos de fií;no conjunta sobre as
vias rcspirntorias.

O Xarope Toss não contém narcóticos,
nem tem contra-indicação, Póde ser usa

do com scgurunça por adultos e crianças.
Com seus elementos per leitamcnle do-

sados e escruputosurneute manipulados,
O o Xarope Toss atúa sõ bre fi flora micro-

S mais aperfeiçoados e de melhor biana, por sua ação untíssépucu. Elimina
RB toxinas, com seus cloltos nos imesü-

material. Entrega ímedícto. nos 6 nos rins, Hegula a circulaçàu san

guínea, peja brandu ação tónica sónre
Preços especiais para revendedores. o coração. Age sóbre o mecanismo da

tosse, corno calmante e sedativo e for ..

Peças crvulscrs. talece as mucosas da tmquéia e d08
brônquios. Seu sabor é agradável.

FA B R I CA N 'T' ,.., S Combata suas tosses, gl'i pes e resfrie-
A .r... : dos com o Xarope Toss. Adquira hoje

G A S O � g L B T ft .I. um vidro e doíenda sua saúde, logo aos

fi '" S ib, l' iI!. prímelros sintomas destas afecções das
vias respirntorias com 8 acão segura

s__-:'II_-IR-Iiill-BiSl;�;;;B:�a;;;�;�5:lia-=.i!l�IIII:Iii'aIn;-Cl!!lea:i_3i1çl!l!l_ã.O;;.N._IIII:1iI0_1!II73Eli;�.3_·Eil·õiliI:iI&�iíi_IIIOI!lll3Plllllilllll�Z!.,UL6 __.. I ��'�'�M�W .,,;��'���II Tito Schippa e a voz misteriosa
I - Nos primeiros tempos de sua
� carreira artistíca, Tito SChippa, Enlermei-a «bstetrtca (p"!.!'

I
o famoso tenor italiano, esteve teíra diplomada) Atende r1i'

em Vercelli, onde o único apo- Casa de, Saúde S Sbba�tiãn,
sento que lhe poude ceder o es- rias 10 as 12 e das 15 as 17

!; talaj adeiro local �ra o qua�to h -ra �

� onde pouco antes tinha talecído I Q-u-e-n-j-s-o-n-eg-a-r-in-r-'o-r-m-a-ç-õ-es-à-E-s.'K I o pai deste último. Em conversa tatística Militar, trabalha em pró]
� com o artista, disse-lhe o hospe- de país inimig-o. E, nesse caso

g deiro que, por se haver extravia- �eyá, julgado, .militarme�te, como

i do O testamcn�o de seu pai, esta- uumlgo do BraSIl (D. E. ]\l�)�� va na ímínêncía de perder a esta _,.,-_m_' 'D5iP"""'_"&l!'.1lZ
� I Iagern. No curso �a segunda

DOi-li
�":� � II te em que dormiu na posada, I \- � r; �� H 11 n f'1 � �

Schippa foi despertado por for- 1 t� a � i li �� r: i � 'J � �

I,.·te ruido produzido por algo que

I
'

-

r- � Sub-Igente. nos !principais
narecia voar. Crendo que se tra- C O N T t:. M � muncípiol do Estado.
,tava de um morcego, revistou o • f 17P,

" II ::tposento, mas nada encontrou, OITO ELEMEl'HOS ,!,ONICOS: l.'. �-�.�...�.�������=�=��
�. t:nhelos braJwll� I r.�'çÃOF' ii Deitou-se de novo e começava a f, RSEN!t-,TO V'&,i'V\DA- K UARAVH.nOSA tI'i

adormecer, quando se reprodu- . TO, rJ.ifO'{O:; CALelO F�"1 ziu O ruido, que, desta vez, pro- I' ETC. � V·end,'. e-.�e! vinha de muito perto de sua ca-I" t, _u -�

'I'DPca, En·ta-o, cOlupletamente c.es- I " Tm�H�O DO CERtBRü ( l t-_ I r Um::l. casa, ctlm erren '. Ue!

'I perto, ouviu uma voz misteriosaj TON1CO DOS MUSCUI.fJS � Arir,ú, em f�ente à c�pela.
i que dizia: - "Procure na pare- li

p"'ll' C", $1 SO'D,ílO. T','htar com, O, PálidQI D€PlliJ;'Il(!;C01, f ' ,

j ele, do lado esquerdo". - Schip-

'I' E 1-., O C1,l." uj'fer d'l) carro 1.522.- �qot"do�, .A,lIê;reieo�, �Aíi\li2
i

Li,_
, pa tomou a voz por um fenome- ',; (

.

OI') pon"l(·) <!"I." 'lut().IDO' vei�.1- q\J1r. cd�m l"l�g'Oi ,i!!n';!I� , ., ,
, no imaginá.rio. De pronto, po-,,· � ! 1 .5 v,,-4
I r ;quHc�s, fltç�be,5o II kl"!j· !!i

•

I
rém, soaram três pancaditS na í fic.tição ger�l dó org4rÍi"r;'lo t

, parede à esquerda,. O tenor sal-I cem o � �,Je�de�se'I tou da cama e retIrou um qua- I "V Ii� um banga-fÁ í .

I e��n� �����O�sb�i:�c��a��la!��� ! ' :��} i] fi H !l n n t �ô;ai�o�a '���a �o �����i'��6P��
;. i da tela encontrou um papel ào- i ,%5 3J � � �j;" F "" I

par cl veraneio Preço de ocajião
! brado: era o testamento perdi-! Ue. D N "(.P, o' '99, da lnl Informações nesta Redação.

AiO' elo. ! i 30vs.- 5

Propdetários: J. Moreira & (ir).

'1 de Novembro
Foi entregue ao sr Frvtno HUt'J1el', ua í'reSfnça de,.te sten uhas , o ;>rêmio em m-r cadortae, q e c. ube a
filha, de menor idade, Aldinha Ho e lle r, pn,,�Uld(ra
da clideanp:1l n, 7.8!2, c intern , b;ja no �Ol .el» de 5
de [anel de 19�3, e orn o oreruio m- í<lf, eU} rr er ca-

dor ías i no valor de Crs. $).;�50ol
A felizarda reside em João Pt'S6\lH (l-<:strdt )

18 de Janeiro
ML\ÍS um fünnídavel 80i'tc�i() rp(i!iz,rá li Créd;!(' Mú.

tuo PredirJi, no dia 18 de Janeh, (2 .feira).
com prêmius O" vn]of dH

Cr.. $6.1250,00Não ·vncile. Adquil'fi já a 8tH c'-\dl>roelH nH �éde da
Crédito Mútuo Predilll à rU3 Vi"con,:t'

de Ouro Preto nú 13,

Na adofes((;�da, na
idade aduaa, na I:hJcífe
critke", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo ecsrrêtam para
ii mulher lmia iníinidade
de dores e contratem
POS, Na, porém, as Que
se libertam disso: são as

que usem A SAUÓE DA
MULHER,

,1
I

CiJ&!CZL::SC.'211f'5 Ia =

DA M U l H E R representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina,

A SAUOE DA MULHER
é o remédio Que traz no

nome o resumo de suas

ii
,.
!

i''/ �'

s-
virtudes,

,;:-'

.�-�-------------------

�Iogh:u ao BrasU /llnga SAl ótima
CíH fi de

:;\IlHlrí, 12 (1'. P.) - O ex- n. u -

{j more diu, com

embaixador espanhol no Bra- b.anheiro, agu i fr,ía e quente,
,',i!J sr, Fernandez Cuesta, em sua à rua P!'esldente C0U
entrevista concedídn ao jornal � i inho na roo, 1 rat'l,r com To
GGJ..l'rlha", teve palavras de ca- lentino, na Ag eucla Cf1eVi'O
Ioroso elogío ao Brasil. O sr.: let
Fernanôez Cuesta referiu-se, _7_5_5 1_S_V_sil_.I_t_._'-_I4_
tamhém, elogíosamente, à Ar
�'eHtina. Falando de Buenos
Aires, afirmou ter encontrado
alí um clima semelhante ao de
urna cidade 'da Espanha,

LEONOR DEUCHER

VENDEM-SE

Contribuição: apenas Cr $2,00

Por preço de ocasião ven·
;1 ..'m'8E': 1 banheiro de már
mor e , vidro» pjvidl'l Ç88, 1
canoa, 4 rêdes, 4 espinhéís,
1 escr ive nlnha. etc. Ver e

tratar à rua Fernando 'Ma
chado. 39
IS 3 vs,2

Agências e

Representações
C.h(ll po.t�1 - 37

RlIlIi Jo:;o Plnte - 5

FLORIANÓPOLIS

Vende se

.--"

·t,......�él )aO

"VIR EM ESPECI llD
()

rVC'Ol fi fl1 ,:::' 1 !( l.q -i.. i".>\..,... I f.\.,_..� .. �.JI"" .. � _�'"'" para roupa fína E

DE"
roupa

) jl.rlÁ; .�,I(C(A,• •

[ � PCt:.1.Atlm.á.O!
I
J
t
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«Lira Tênis Clube» - Kabado - «Alvorada Carnavalesca», retumbante -selrée- ii fantasht
____-------'-_J_le_.s_eI_lV_-O_Jn_""se mesas ii ReJn.ifHH1ia �loritz, a Cr. $ 10,00
14° Batalhão de Caçadores
Voluntariado

1- De ounlorundade com
,

a c!eft'l'míns ção do exmo , sr,

gal. cmtt'. (1" 5a R. M. e SB
Dl., fie Há II barro, a partir
de 1 di: jan-tro nr..xlmo viu
dourü. o VOLU NTARIADO
no 14° B. C. p' dvnrto s e a,

presentf.J'. sóuiente, ci ladãos
reservistt\8 de la ou 2d cate

goria, qql� s!:'disL\çam as con

dições t' b .íx»:
a)-St\f br a s ileirn nato.
b)-ter b.ia conduta. com

p-ovnda por s utorídade po-
,lidaI da localidade em que
residir (esse atestado deve
declarar quanto tempo o

C8Ddidflto reside na zona de
'SUB. jurisdição ), ou p.ir um

-otíclal do corpo, ou finalmen
te, por informações idôneas
-c o I h i das a seu r e s

'peito,
c) - estar corr-p-e endído

entre 16 (3 80 un o s de idade;
d) - Eel' soltt"irp ou víuvo sem
Hlhos e não ser arrimo 8

pessos LlgUlf;8:
e)-n5.o ter mais d e nove

anos de serviço;
f) - revelar aptidão física

comprovada em insp-ção de
saúde.
II-Data do encerramento:

31 de janelr o de 1943.
Ouartel em João Pessôu (São
.losé) Santa Catarina, 29 de
Dezvmbr o de 1942.

Esperado um ataque combinado aliado em Trípoli e Túnis
Q, U. Aliado na Árg'elia, 12

'I guem avançnndo em direção a ímpeã lr flue corte as comuni- batentes irromperam em El

(r. 1>.) - ACrí:H1ita-se que as Tripoli. Considera-se possível cnções entre fi, 'I'unísía, antes Arramed, fazendo centenas de

íõrças alladns do protetorado I flue o "eixo" se veja obrigado do '"Afrika Korps" se retirar prisioneiros e apoderando-se
!la 'I'unlsia lauearão um ata- a dístrnír fÔl'CflS consíderavets para o protetorado. Após três de dez canhões, muitas metra

ine imediato p�al'a desalojaI" o pura comhate-�' essa coluna e dias de luta, os franceses com- lhadoras e morteiros, hem

lnÍm:r",'o dos l)l1SSüS flue dorní- como outras grandes quantída-
nam :'IS rotas de fl['CSSO II JUan-

�-"-�-'. .

"I
�le,s de material bélleo.

teus c ii base na vai de Blzerra. Ao norte de JUateur, as tro-

lá tíverum Iuíelo os primeiros [l'9 pus aliadas avançaram e sua

c:01iihates, ]�i'sas posições estí- ti. avíação destruiu quatro caças

veram, por duas vezes alterna- � I c um bombardeiro Inlmígo, Se-
.lameute, nas mãos de um e de I gundo despachos do protetora-
outro lado, desde quínta-íelra do, hombardeíros britânicos

1 "I " 1 I "HlII'r'l'cune'" ", maís rápídos e
jHl!,;SíH a, qUaIH.O 101'am arre ia-

" ,.

tadas pelas tropas de infanta- i de maior capacldade combati-

ria brítãníca, que, 24 horas de- , va que os "Stukas" alemães,
pois, foram desalojada,s pelos I

semearam a destruição entre

vlolentox eoutra-ataques ale-
' as fileiras inimigas, bornbar-

mâes.Segundo esferas militares I deando os embasamentos de
t artilharia e causando numero-

sas haíxas entre as colunas de
Ü'Op3S que se dírígfam para a

frente.

EVITE 1\ DiFTERIA
Vc.ci ae o seu filho co n

tra esse terrivel rno l
(CRUPE)

Informações com o

Dr, ARMINIO TAVARES

IL
--_ .. _- -

As anedotas e piadas aparen
temente íngêunas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

I���"'·.I"'�--l •

i DOENCAS DA P'ELE
e

l ESPinnas,E e::e:a��Smanchasi da pela. narastteses. furúnculos,� úlceras.
Tratamento das eteceões do

couro cabeludo."
Dr, TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Melrelles 22-1" andar.

Comprar na Cf, SA MI:3CE
LÂNEA é saber econom.zar

'

Operár.a Banef cante
Entrou enteont ern no 52 anO
de sua fundação a Liga Operária
Benef ce.ite d e Florianópolis,
organização que, sobrern aneira ,

honra o nosso Estcdo.
Instituida a 11 de 1891, e a

teve como como sócios funda
dores os srs. João Augusto do
Carmo, Manoel da Silva Gui·
rnar âes e Gil Adalberto Ribas.
A l ' de fevereiro do mesmo

ano, no Teatro "Alvaro de Car
valho", assumiu a presidencia
o sr , Pedro de Freitas Carde
so , tendo como auxiliares cs

srs. Antonio Blum, Joso SaL
tana, major Camilo de Sousa,
Adalberto Gil Ribvs I j08quim
Becker, Nicolau Catisano, Ma
noel da Silva Guimarães e

Antônio Soeiro.

"Vendem-se
um do rmltórl», uma sala de
[antar, ums cama para crian
ça, uma. cama ríe solteiro,
um guarda.comida. e dois
carrinhos de criança, Ver e

tratar à rua .Ioínvtlle 52.
!8 5vS.-I
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4 o ESTADO-Quarla-feira, 13 de Janeiro de 1943

o QUE- V PELA ITALIA
LOIH1res, 12 (De Ceci] Spniggs, presidente Roosevelt vísou a Ior- da mais eram que gestos fúteis de

especialista em assuntos italianos, mação de um bloco panamcr+cano i intimidação. AI(;m disso, a imo

para a Reutcrs) - O receio de que contra o totalitarismo. E logo que I pr-ensa italiana põe na boca de
as idéias do presidente Roosevelt acertou a organização dessa cru- Churchítl vár-íus declaruções C011'

penetrem profundamente no cora

ção r na mente dos italianos se

manifesta evidentemente na con

centração dos esforços da propa
ganda fascista na tarefa de criar
uma atmosfera de ódio contra o

chefe do govêrno americano. Na

zada panam ei-ícana, preocupou-se denando acerbamcnte a política
em destruir a paz da Europa". amer-icana de aproximação com a

A imprensa italiana, de modo ge- Itália. Êsse esfôrço df'fensi"o da
ra l, eita os documentos dlploruátí- propag-anda fascista revela a seno

cos americanos dos anos anteriores

I
síbtlldade italiana, 110 momento em

à guer-ra, nos quais supostamente que as ansiedades imediatas desa
se r-evela o desígnio S('("'I'tO am e- pareceram, pois a pausa na cam-

semana. passada, a. propaganda 11e i-lcano de for<;at· a fnglatcrr-a a panha da Áfl'Íca do Norte constí
Mussolini dissertou sõbre o tema prosseguir uma politica belicosa. A tníu noráve l alívio para os fascis
de Que o presidente Roosevelt tra- rádio de Roma, batendo na mesma tas-Italianos. A visita do rcf Vitor
bulhou na provocação da guerra tecia usada pela imprensa, decla- Emanuel fi Sicília não foi mais do
atual desde o dia em Que foi eleva- 1'0U que as tentativas de aproxirua- que uma encenação da propagan
do ao cargo de primeiro magístra- cão do prestdcntc Roosevelt COm da italiana, para dar expressão a

do da nação norte-americaua. "De .Hussolini e os esforços para obter êsse prOVISOl'lO desaparecimento
1933 a 1939 - escreve Q "Corrtere um entendlmcnto com a Itália, na- das preocupações imediatas a u-es-

della Sera" - toda a p'olítica do leito de um desembarque aliado.

Doenças de Sr nliorus-Vias
S. PAULO-RUA PRATES, 43 ex. 4063 Urinár í.,s.
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa Tratamento aspe ciallz.ado5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça das fifI cçõ es dn aparelhocatálogo enviando 400 réis em sêlos. genital feminino (Útero, Ová-

......�- dos, 'I'rornpas, etc.). Trl1- Centro. II tam ento moderno, no r pro-
Moléstias dos rU1S e coracã» I Ce,85GB elétricos da G(!NOR.
O TONWARDIUM tônico dos rIns e do COWÇ1l0-1!:nDIl. li ! HEA AGUDA E CilO;":!CA

'bexiga, o� rins, �B nef�lte!l, areias, có ítcas r�nal,,; aumenta IH I! R TOD,�S AS SUf\S CO:\l--
urinas, Tlra as IDAchaçõea dos pés e rosto, hldropr,hs, Ialta de

I PLICi\ÇOE�, sob c ontro 11''\ Convoceç5.081', palpitações, dores do coração, asma, bronquite asmática, I'" endosc o' ,- i co ( U R r;' . .li UK.'l y '&.lU '"'U
artêrio-eselerose. Q ., i-' -'

_.

R é 1· d 1 T R O S C o P I t\ ) e de lu

bO-I'
De ordem do sr. presidente, convido 01 srs, S,)CIOS para a

em í 10 as ��en,inraH ! ratorlr-. Assembléia Geral, a realizar-se dia 16 (sábado), às 16 horas, na
E' o tônico útero-ovário SEDANl'OL que I's�t:tue a �hU ia i Fisfoterupla _. Diatermia t' r esidência do sr. Bernardino, Cam�os, presidente.' à r�a Pedra

perdida pela anemia, palidez, magreza, Iastlo, ílôres beanc.ss f Infra- Vermelho. Ivo, 9, a-Fim-de se proceder a ele içao da nova Di reter ia,
regulador das vieltas, das doenças do útero, ovár! lll; evtta f •

as hemorragias, antas e depois do parto; contra toda@asi'ofer- 1·1
CO�SULTAS' Dt�S 10 ..12 e

... Flor�:,!��polis, ,8 de ia.ne;:o< de 1943., ,

mldadea das senhoras de qualquer 'idade.
.

das :1-5.. I$OAVi::N! uRA ÁL.VES DA JIl. VA, Secretario
Lesões do coracão n asum I CONSULTORIO: Rua Tira-

--�----_. ---

Y II' dentes, 14 Fone: 1063. r. b' ri t i'\ t
.

d f' ._

D t' �

Use 8 CACTUSGENOL e"periiJ()() I
\Ia mete ;: e( ro - uen ano ·0 \'Iruíg:ao en ISld

centra hídropsíaa, pés inchadcs, faita fito ar, palpltacões, abatl-
.

RESll)EN�IA: RuaJo ão Pinto
José C- de DorJ",.� (C.!l!.�o

...

)manto UIlB veias e artértas, brcnqutte ",,,rn-\t!c/!, 9. Fone 1607. � � D Uu UI li
leilões, cansaçc, urinas esoassaa . e dôres U') coração, pontadas í 60 30V.17

. nos rim! e íuchações.
Aoa fracos ü cou valesceutes O cônsul vai trabalhar

AS SENHORAS !)EVEiYl USAR
I Em sua toilEtte intima eo nente o MEIGYPAN, de ' l

graBde poder higlenlco. contra molés'ias c' n�ôglo8as .. j ADVOG '-\ DO !

I
luspelts8, Irritaçõt's corrimentos, molés i Dr. Aldo Ávila da luz f

-::=t1=8=i=u=t=e=to="=v::ag=i=n=8=iB=,=m=o=h=H=e::l!=e=tü::_l=jô=!I=o::,t=�=d=e=d=o=e=n=ç=a=8=ll.1
Horário: 9 às 12 e 17 às 18

,I.locais e flraDde presenath·o. Drogaria Pacheco, RlIP. Escr. Edificio Amelia
Neto, sala 2.

Res. Av. Rio Branco, 181 I=---«R--e-Io-jO-a-r-i-a--R-o-y--�-l»�ll:..-'�F�lor�ia�nó�pol�iS.��.Aviso aos checo i
Hio, 12 (A, N,) � A legação da

Checolosvaqllia no Hio ele Janeiro,
a,'isa a toelo:;; os cidadãos checoslo
vacos, residentes no Brasil, de que
só pode prestar a sua proteção as

pessoas que possuam os novos pas
saportes vúliclos e emitidos pelas
legàções e comlllados da Checos
lovaqllia durante a guerra, ou os
velhos passaportes checoslovacos
:wt.enticados com o carimbo espe
cial cio registro clessa legação.
A legação recomenda aos cida

(liios que ninda não obtiveram os
novos passaportes, ou que aind::l
não apresentaram os seus velhos
passaportes, para o fim de registro,
de que devem fazê-lo sem delllor�,

- Realce a sua beleza com u'm lindo e moderno vestido comprado na popularissimo

Importadora Ava·· Rádios Dr, Lauro Daura

Foram os primeiros

Devem usar o STENOLlNO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e doe nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões nnentes
cam pontadas, tO!3SP, dores no peito e nal! costas, perllus fr:lc!l@,
língua s11111. P8�a a neuc'aóltenla, o degânim.) e li dispepsia, a

convalescença é Fll.plda.
Nífili� - RBumatiBHlO

SPIROCHETINA é usada nas ml!léstlas do 1!8ngue. sUllIa,
eczema!!, tumores, dartbroa, esplnbas, fÍ3tulll.s, purgações, ler!
daa, Cil.ncrOI!, eecrófull1s, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonlrl.-;s e enrwrda.
Depositarias: todas 8S drogarlall de 89.0 Paulo e Hln.

no cinema
HOLLYWOOD, 12 (U. P,) -

O cônsul brasileiro Alfredo
Bessa vai tomar parte na

produção de '.Valter Wanger

1"We NeveI' Been Licked".
O produtor procurava um

i brasileiro que tivesse um

I aspecto rr.ilitclr e, então,
aceitou o cônsul o seu ofe
recimen to para o referido
papel, afim de que o per-
sonagem estivesse bem re

pre�en todo.

Os aviadürcs norte americanos tenentes San Junkim e Elsworth
Shahan figuram oficialmente corno os primeiros aviadores dÕ3-
Estados Unidos que derrubaram aviões alemães na presente

guerra. (Foto da Inter-Americana, para O ESTADO),

I

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

Social dos Aposentades
Relormados

e

Ex dentista do Patrone to de Anitapolis
Ctlnica e Protese da boca.- Especta lista em pontes

e dentaduras dunlas., Deutad uras auatomí cns de Paladoa,
sem 3 boboda palatina (superior]: novo sistema.- Estraçõ es

de dentes e polpa dentarts (nervos) com anestesia,
Trabalhos modernisacJo!', sob nbsoluta garantia.

Rua Deoàúro, 16.

TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras Numera·
doras, vilrolas, máquinas de escrever, calcular coser

aparelhos fotográficos, telefones, etc.
' ,

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, (asa Macedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

It
!

I
CASA (c-�

r

\; I
"'l_ '

758 vs-21

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarla-feira, 13. de \'aneiro de 1943 7

INDICAD EDICO Atos d�u:��stro da

_---------___________ Rio, 12 (A, N,) - o Presidente
-

/ da República assinou na Pasta da

D ARAUJO OLUQS OUVIDOS 'Guerra, os seguintes decretos:

r
i I , Exonerando: General de Divisão.

•
�__ -NARIZ, GARGANTA João Batista Mascarenhas de Mo-

__..--

Irais, do coruarid o da ía. H�ião
Especialista; assistente do Professor Sanscn :,fili[ar; General de Divisão Frau-

do Rio de Janeiro. cisco José ela Silva Juuior. de Co-
mandante da 1°, Hcgi ão 'Militar;

( . I Pela manhã, das 10 às 12 General de Divisão Newton Aud ra-
On:'tU;t6': A' tarríe. dflR 3 às 6 de Cavalcanti, de Comandante da

AUS�NTE 58. HeCfião ?IilitaJ" general (le Bl'i-
r: Iga'da "'Aldo de S�l�IO, de (:oman-

------------ ---------� dante da Escola Militar ; general
Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em de Brigada Francisco Castelo Bra n-

co, de Comandante elo Destaca-

DOENÇAS DO'S OLL10S �:��;bt�; Mi2��0l��l I���;:t�l(��'a��s���
..

. r'"1 de Comandante da Escola Prep a-
Corso de Aner leícoamento e Longa Prátlcs no RIo de Jaueíro rutor ia de Cadetes em Fortaleza,

( it Pela manhã: às terças', quintas e sabndcs, das 10 ás 121 Nomeando: O General de Divi-
onsu as horas: à tarde, dlarlamente. tias 15 às 18 horas I são JO.

sé Balista

<l.e.
Mascarenhas

IConsultório: Rua João Píuto u. 7, sobrado - Fono: 1467 :\1ora2s, p,ara Comandante da �a
Re�irtõncia: Rua Presiríente Coutinho 2��, l�egJao �Idllar; general de l_)lVJsao ,

____________________'_____ Newton Andrade Cavalcanti, para:

D MARIO WENDHAU"EN (diplomado pela Con�andant; da �l_lfan�aria Divisio-l
r. .J

-

Faculdade Nac. nana da � , HegJ�o ;\ll,htar;,Gene-Ide Medicina da Universidade do BrMsil) ral de Brigada, Francisco Castelo 'II!lJ:!'v • • d 8
'

d Cl" U" d' la Proí O ld n!" Branco, p:lJ'a Comandante ela 10°,
&iA-1U,erIlO O erVlço, ,e lnICa., '''Ie ica no r�e�sor sva o \:I ivetra Região �1ilitar; General ele Brigada I

medico dtr Deuertamsntc
..
da ..eúda Angelo Mendes de Morais, para ICLI�UCA MEDIC A Comandante do Destacamento Mix-

, ! �. " to de Fernando ele Noronha; Co-
ronel Mario Travassos, para Co
mandante da Escola Militsa-.Moléstia", internas !1IJ adultos f' cr ia n çus.

Censultórto: RIlf>. Felipe Schrrldt n. 38 - T'el, 1426
Resldencls: Rua Vtac..ude df' Ouro Preto D. 70 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLTS. Dôr:·de,dente l
Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�eto�a��a��S��:1

. . FlorlanOllohs
Resídêncla e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras,

Fisioterapia: Diatermia, lnfra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

... -.

..................

Compraram e não querem
pa.gM

RIO, 12 (E,) - As autorida
dr s policiais, instauraram inque
rito e estão apurando grave
queixa apresentada pelo comer

ciante Francisco Na. san , mora

dor na cidade de Grão Mogol,
norte do Estado de Minas Ge
rais, Segundo o queixoso, ven

deu ê!e, a Geraldo Ferreira,
Raul e José Fernandes, com
escritorio à Avenida Rio Bran
co, 1,200 quilos de cristal de
rocha pela importancia de 140
mil cruzeiros. Desde outubro
do ano passado í aquele comer

ciante vem procurando receber
aquela impc rtancia, cujo paga
mento, sob evasivas diversas,
recusam efetuar os acusados co
mo tambem a devolver as mer

cadorias, a seu legítimo dono,
Várias pessoas já foram ouvi
das no inquerito, continuando
os acusados detidos até que se

solucione o caso.

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

Ix-interno do Serviço do Professor Leênídas Ferreira e ex·estagiário dos
Serviç!l6 �o dr. Gabl',!el de A_udraàe (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
("nica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, b, FOGe 1256
Residencia: Conilt'lheiro Mfifrs, 77-FLORIANOPOL1S.

I'HIT!1'U'I'ã DE OJlliNUS'rlCO'
CLINICOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragão Dr. Djelm" tv1aellmann

Fnemado pela Universidade de
Genebra (Sulca)

Com prattca nos noepttats europeusClínica médtca em geral, pedlatrla,
doenças do slstema nervoso, apare-

lho geníto-urmartn do homem
e dI:' mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

I
l urso de Radiologia Clínica com o

I
dr, Manoel de Aureu Oamnauarlu
S!lo Paulo}, Espeeializado em lil.
I!iene e Saúde Pública, pela UnIver
,idade do Rio de Junetro.

. Gabinete de Raio X
:-------------.... Electrocardlogralla clinlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisloteraola
Laboratór io de microscopia e

análise clin lca
Rn8 Fernando �Rcbado,'

Telefone 1,195

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
terax. Partos e deencas

de senhoras.
CONSULTORIO:
RUJl Trajano. 3R.

Diariamente das 15 às
1'7 horas,

HESID�NCrA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751. o ADVOGADO AC�CIO ItfO·

REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodórolt n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

D ... Remígio
CLlNICA -MEDlCA
Molestil!8 internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSUlTOf<IO :
.

Rua Felipe Schmidt-e-Edíft
cio Amélia Neto-vf'one 159z
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCJA'
'Av, Iíercillo Luz, 186

- Phone: 1392 -

Pt ORTANOPOLI8 Os elementos colhidos pela Esta.
tístíca Militar são absolutal1\eUt
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelaileis do País, (D. E. M.).I" Dr. ARMlHIO TAVARES

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA
- CONSULTÓRIO:

Rua João Pinto. i - Fone 1.1:161

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11ft - Fone 1.ft56

Extraordinário progresso da
ciência plédica

NOVA IORQUE, 17 cu. P.)
- o dr. Artur Frido.rn Cha-'
ce, novo presidente da Acade
mia de Medicina desta cidade,
declarou que «a medicina está
em esperas de resolver muitos'
problemas, entre os quais se

pedem incluir o do câncer e o
da paralisia infantil. Acrescen
tou que, além dêsses males, se

rão vencidas enfermidades de
origem microbiana, tais como
o resfriado comum e a mais re

cente f6rma de pneumonia.
Também declarou que nos últi
mos 20 anos se prolongou a mé
dia da vida humana pejo menos
de 10 anos, g raças à ciência
moderna.

14

INão
.

-tenba-;--:d--::ú-Vl�'d:-a-en-l-:d-e.--A-o-t-en-t-ar-e-Sq-U-iv-a-r--s-e-à-s-d-e-te-rminunciar um "quinta-coluna" nações dos órgãos de Estatística .Mi
por mais que pareça teu ami: litar, uma pessoa revela o que é:
go; não merec� tua estima um inimigo do Brasil. E para os inimi

�raidor da Pátrüi. ,(L. D. N.). gos do Brasil, a lei é inflexivel,
(D. E. M,).

----------------------------------------�

COlllpanHia c Aliança �a. Baia.
-------------------------------------------

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoe

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de -

Responsabilidades assumidas;
Receita
Ativo em 31 de dezemb o
Sinis iras pagos
Bens de raiz, (prsdtos

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$OGO
• 8..929.719:0íJO$OOO
, 28.358:717$970
, 85,964:965$032
• 7.323:826$800

e terrenos)' 22354:000$000

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O s (ia.
RUA FELIPE 39SCHMIDT N

CIJIU rodai 10- TtltohontI083-t!.nd. Tel.•ALL/ANCA,

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itaiaí, IBlumenau e LaQ'ea.
-----

------ J,�

Hospilal de Hamônia LHAMONIA
c,

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto -- Clínica mé
dica de Aãuuos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Laboratorlo completo de

análises clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e confortavel
Médicos: DR. CES.aR AV1LA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicioa de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatórlo Balem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de FlorianópoJis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado;

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por .carta à
gerência do mesmo estabelecImento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I VI·d� Soel-:al As mulheres na indústria bélica \ I� E N t" fI r:i�!$«��j:�����'�;r�»
U U Washington, 13 (U. P.) - Paul Mnc Knutt, presi COS e o leIas f II Londres, 13 cu. P.) _. o govêrno.

dente da Comissão do Potencial Humano, declarou I I .i��?;�lj��O E:����i�\��l.,qU�O�l:��:���_.....__..... '
que as mulheres desempenharão b re ve 250/(' dos ern p re- -- �=,;, I d<�s força.', .a�iatlas 11?.• Áfri�a Seten-

VULTOS & FATOS gos na indústria bélica norte-americana. Acrescentou _ . tnoual, (UngIU li seguinte mensagem

que as fábricas de material de guerra ocupam atual- He je, às 20 horcs , haverá au gen e ral Mi ha i lov ic h : "As forças
men te 17.500.000 tra balhadores, quo tro milhões do s

sessão doutrinária no Ce ri- uo rte-am ericanas na Europa e no

quais são mulheres,· p or-êrn es sa p er-c e n t aqem o u rnen
tro Esoí r itc "Amor e Hu no rte da Africa felici�:1m se�s ca-

_ � _ _� _ .

-

"
ma rn da s er.J armas os

í

morta is e va-

tará à medida que a
í

n d ús tr ic intensifique sua produ rni ld c.d e do Apostolo '. Usa- lentes jugoslavos sob vosso b ri lhan

ção, pare atingir as metas fixoda.s para o ano em rcf da po Icvr o o s r , João te comando. Vossos
í

m o rtais guer

curso. Lêão Pita. jornalista cario reiros,. unidos em sua mãe-pátria e

rcsolvi dos a expulsar da mesma os

invasores com nobre espirito de sa

c'ríf'ício , servem à causa comum das
nações un idas em beneff cio mútuo.
Que este novo ano lhes traga toda a

Ontem, às 6.30 horas, o sorte de êxitos".
ônibus dn Empresa Auto --------------

Viação Cc t c r inertse , guiado
pelo motorista Osmarino
Reis da Silva, atropelou, no

estrada geral, que passo
pela locali d :lde de Sarocaba.
no município de Biguossú,
Melena Rita de ]esús, de
28 anos de idade, solteira, I
de côr p c rda e que residia I
naquela localidade. IA vítima foi en terrad a I

no Hospital de Caridade I
Não suportando, porém. os; F---t-- "�

�

::l II Ipsdecimentos, veio a Inl ecer I ra el1illuüUe uO 10 e
ontem, às 9.30 horas. Aviões abatidos em dezem-
Segundo se informa, Me- bro: 465 .-- Cr $23,30lena atravessáva inadverti i • _

damente a estrada quan-' Afundado um transporte ólamao
do o carro se aproximava, de 12 mil toneladas
daí motivando o atropela- Moscou, 13 � (U. P.) � A rú-
mento. d io local anuncia que no Cáucaso

setentrional as tropas russas. em

prosseguimento de sua ofensiva,
capturaram a cidade de Voronto
vo-Alex and rcvoskoye, a estação
f'errovi ári a de Kunia e outros uu

portantes centros habi tad os.
Acrescentou que entre os dias 3

e 9 de janeiro a arma aérea russa

I
derrubou 330 aviões nazistas, per
dendo 93 aparelhos. No mar de Ba
ren ts, as forcas armadas russas

I afundaram UI;l transporte alemão

'I
de 12.000 toneladas.

Prestigia o Govêrno e 8S
I classes armadas, -- ou serás

______________ 11 um "quinta - colunista". (L.
Arma secreta D. N.).

! ------------------------------
americana

���CRi�TOVii"""""""'O_NU"�;,-S��PI�R·E·S e �':'Londres, 13 (R) � Fontes ofi-
,;) fi n�ciosas de Washington, noticiam LUIZA BEiRA0 NUNES PIRES

que o general Stuart Godfrey reve-

Ilou a existência de uma nova arma participam às pessoas amigas IN0 14 que está sendo empregada pelos O nascimento do sua filha
..

'

_______________________________________6_vs - 5 engenheiros da aviacão norte-ame- MARIA EMILIA, ecorrldn no

ricana, e que consiste em um equi- I
dia II tio corrente, na Mater'

ipamento especial para construção nidade desta Capital.
fi e e s tradas em menos de 12 horas OC<>XJ<X)O)'lIlODCODQ"",",",,,,,,,,",,,,,,,""""""" """"""'"

I
de trabalho. 11 3Vs.-1
• _ ••••••• _·oo .,..

.JUSTO, O GRANDE
Tocla a América pranteia hoje a morte

de seu grande homem. Agust.ín de .Ius
to, ex-presidente da República Argentina.
Oficial dos mais distintos elo Exército

por tenho, general honorário do Exército
brasileiro, Justo soube enfiJeirar·se den
u-e os destacados vultos dêste continente,
possuindo, a par de seu earátel' de esta
<lista de escól, a fibra ele valoroso mil í
tar.
Em seu coração pulsou sempre forte

os sentimentos democráticos, demonstra
dos no gesto brilhante de agosto de 42,
quanclo, nobre e valorosamente, sentindo
fundo na carne os sofrimentos do povo
brasileiro pelos covardes atentaelos axiais,
ofereceu sua espada, aquele aço sem má
cuia forjado na têmpera dos gládios de
San :\Iartin e de Bol ívar, para revide da
honra de nosso país tão abjetamente ul
trajado.
Agustin ele Justo morreu. elizem as

agências telegráficas, no seu laconismo.
Morreu o estadista n&tável, cujo govêrno
foi uma página de glórias pata seu país
e para a América; morreu o militar cuja
folha de serviços constituiu nobre exern
pIo para 'Ü Exército da Nação irmã; mor
reu, parodiando Plutarco, um varão ilus
tre ela Argentina e elo Continente Ame
ricano. Vive, por-ém, no coraçao da Arné
rica, a sua memória, a lembrança de
seus feitos, que são como multicores bor
boletas que levam, mundo em fóra, os

pensamentos elo grande livro da vida, ..

Dr. 8ertorl_

Brüg- O•••�•••••••••••••••••••••••••

:Anlvenárloo I
Transcorre hoje .o aniversário

do nosso distinto patrício dr.
Carlos Correia, abalizado clíni
co e figura brilhante nas letras
brasileiras.

Detfue hoje o dia natalício do
nosso ilustrado conterrâneo .sr.

dr. Heitor Blum, digno diretor
do Departamento de Adminis
tração Municipal.

�)"em ImOIJ JaoJe.
O Sr. Alcides Tolentino de

Sousa, despachante aduaneiro;
a exma. sra, d. Helena Ga

rofalJis La Porta, esposa do sr.

Miguel La Porta, capitalista;
a srita. Zilá Silva;
a exma. viuva Heliete

gemann Viegas.
Visitas:
Acompanhado do sr, Dioní

sio Damiani, agente da Cia.
Antártica Paulista nesta cidade,
visitou -ncs , ontem, o inspetor
da mesma companhia. sr. M a

noel Costa Moura Junior, que,
em palestra amável, nos fez
interessantes revelações sobre 1
a produção de bebidas t' co

nexos.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr, Werner Kasting com
a srita. Sueli Bittencourt.

Noivados:
Com a prendada senhori

ta Adelina Pessoa Machado,
sobrinha do nosso prezado
conterrâneo sr. major Fer
nando Machado Vieira, con·
tratou casamento o sr. Val
do Machado Gruner, filho
do sr. Willy Gruner.
Clubes:
Por motivo da viagem do dr.

Ar�ínio Tavares à Capital Fe
deral, assumiu 8 presidência do
Lira o 10 vice-presidente, sr.
Walter Lang, que se mostra
disposto a manter o "Lira" no
mesmo nível de entusiasmo e

brilho.

Nascimelltos:
Está em testas o lar do nos

so prezado conterrâneo sr. Cris
tovam Nunes Pires, iuncioná·
rio público federal, pelo adven
to de sua filhinha Maria-Emí-
1i8.

Pelo nascimento de seu pri:
mogênito Migue! está em fes
tas o lar do sr. Antônio Paso
choal Apóstolo, conceituado co

merciante desta praça, e de
sua exma .. esposa, sra. Maria
Atherino Paschoa! Apóstolo.
......,._..... .J#'IA....-""tIf_..._.••__.,......�,.,....

Cuspa I LOÇÃO MARAVI.
:r.BOSA r

.

Hoje, com inícío às 20 horas, o Moscou, 13 (U. P.) � No comu-

Grupo Teatral da União Benefi- nicado em que a emissora an�ll1- lançando reforços
cente Recreativa Operária, apre- ci�)U a retomada de Georgevs� e Moscou, 13 (E.) � Os ale-
sentará, em seu teatro a hilari- :.vIlI1eralnye yo.dy, e das povoaçoes I mães estão lançando à luta nu-

" T
'

. de Comte PlstIgorsk, Iüslovodskyante peça Negra do Cabelo I merosos reforços, ao sudoeste
Duro", com escolhido elenco, e e Zheleznovodk, acrescenta-se que de Veliki-Luki e no Don inferior.
um ato de variedades, onde tem os russos .se apoderaram d.e. gral?- i

Parte saliente o
.

d _) (�es qua�hdades de m�terlalS be-I. "aprecJ.a ? CO?; hcos, cUJa con tagem aJl1da estava
Junto vocal Bando do RItmo ... sendo feita.

Forças de Leclerc
CAIRO, 13 (R.) - As for

ças dos Franceses Comba
tentes, ao mando do graL
Leclerc, estão já a 160 kmse
00 norte de Mursuk. A Agên-

A fábrica explodiu cio AFI anunciou também:,
Moscou, 13 (R.) � lncendi-' a conquista de Temsauo.

•

PROF. DAN'FE DE
'LAYTANO

Isto já é abuso!
Vimos, rno i s uma vez,

recl o rn o r providências
enérgicas da c u to r i d o d e

competente no sentido
de se coibir um abuso
cuja prática causa la
mentável prejuizo aos

nossos morros. E' que
indivíduos inescrupulosos
ou perversos continuam
ateando fogo às rn o t o s
do morro a que dão o

nome de La Porta, ai tu c
do bem a cavaleiro da
cidade.
Ontem, à tarde, o fogo

lavrava intensamente ao

lado do hotel construido
(mas, desocupado) na

quele morro, com grave
perigo para os Inatas e

prédios circunjacentes.
Para êsse s criminosos,

que destroem, irrepara
velmente, a vegetação
primitiva, deve haver cas
tigo legal e enérgico.
O pedido, que é justo,

merece providência ime
diata.

co.

Estamos seguramente informa
dos de que no próximo mês de
fevereiro, ou começos de março,
a nossa cr,Jital hospedará o pro
fessor Dante de Laytano, uma
das figuras de maior projeção no
meio in teleclual sul-riogranden
se.

S. s. que é professor da Fa
culdade de Filosofia e Letras cio
Rio Grande do Sul, acaba de
regressar dos Estados Unidos,
aonde fôra a convite do govêr
no da grande; República amiga,
estudar e observar assuntos da
sua especialidade.
De regresso ao Brasil, visitou

os Estados do Pará, Pernambu
co, Baía, Minas, Rio e São Pau
lo. Manifestando, agora, amável
desejo de conhecer Florianópo
lis, daqui lhe foi dirigido convi
te para r-ealizar conferências,
sendo a, primeira delas no Insti
tuto Brasil-Estados Unidos e a

segunda no Instituto Histórico.
Várias homenagens serão presta
das ao ilustre escritor gaúcho
que é membro do nosso Institllt�
Histórico e Geográfico.
Dante de Laytano será hóspe

de 00 Instituto Brasil-Estados
Unidos, que realiza, assim, mais
um empreendimento no seu pro
grama de aproximação cultural
e a visita do historiador sulino
representa para o meio inte
lectual catarinense festa de es

pírito idêntica às que foram as
visitas de Fernando de Azevedo
e Donald Pierson, que, em leu
vavel iniciativa do Govêrno do
Estado, vieram fazer notáveis
conferências nesta capital.

AULAS DE

CASA l\USCELA..'\'EA. dístríbuí-

ATROPElAMENTOS

o BACHARELANDO

dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traia
no, 12.

MATEMATICA
ELIAS PALADINO

aceita alunos para aulas p or t icu Io.re s de matemática
Rua Bo!aiuva, 166

CURSO PARTICULAR
Prof. Manuel Luiz

Preparam-se candidatos para quaisquer concurs-os
PREÇOS MO'DICOS

•

Rua Saldanha Marinho, n. 3

É MAIS Q�UE UM
NO�[E. E UM
SIMBOLO!

vs - 6
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Persona Don grala"Buenos AIres, 13 (D. P.) Nos círculos chegados ao Ministério das
Relações Exteriores, anuncia-se que o govêrno argentino "se acha pre
parado para declarar o adido naval e aeronáutico da Alemanha coman

d.ante Dietr�ch Niebullr "persona, non grata" em consequência da nega
hva do governo alemao de aceder ao pedido argentino para que Niebuhr
tivesse suspensas .suas il11u�i�ades diplom�ticas para poder ser _proces
sado como envolvido nas atIvidades de espiOnagem na Argentina. Adian

.
ta-se que serão entregues ao adido naval nazista os passaportes como

"indesejavel". E, nêsse caso, se tornariam necessários salvo-co'ndutos
dos govern�s britânico e norte-americano para Niebuhr poder viajar
para seu palS.

....................................................
Um nome! Um símbolo! Urna garantia!

CASA RADIOLUX
Rua Conselheiro Mafra, 7 (Edif. La Porta)

End. Teleg. "Radiolux" - Florianópolis
Empório de Louças, vidros e artigos elétricos em geral.
Depositário das lâmpaAdas PHILIPS, para iluminação. O Paraguai democrata
Instalações de LUZ & FORÇA, em Florianópolis e interior. I Assunção, 13 (R.) - No pró·
780. 15 vS.

alt.-81 ximo sábãdo começam as elei·
..................................................... ções presidenciais para o perio-

DIVERS
-

ES
do de 1943 a 1948. Far·se á,

. O Grande presa de também, um plebiscito para a

FESTIVAL _ LíTERO-MUSICAL guerra reforma parcial da Constituição.·

ULTIMA HORA
Os canhões da 4"4"Maginot"
Washington, 13 (R.) - Segundo· despachos de Londres:

os canhões franceses da linha Maginot estão sendo utilizados:
pelos alemães na fortificação de uma base aero-naval.

•

A Sa. incursão I
ou-se perto de Oslo, capital da:-

Cairo. 13 (R.) - Aviões de �o:uega, uma fábrica de �u
bombardeio norte _ americanos mçoes controlada pelos alemaes_
atacaram pela quinta vez em 5 Pouco depois, uma serie de ex

dias consecutivos o aeródromo p!osões pôs em ruin&s o edi
de Caste!·Benito, ao sul de Trí- Hcio
poli, Distúrbios na Rumânia

Em Nápoles, de dia ISTAMBUL, 13 (R.) - Re--
Caire, 13 (R.) - Ontem; à produzem·se em escala as

RAF' atacou a cidade de Nápo· sustadora os distúrbios na.

les, tendo rebentado na zona Rumânia, Fizeram·se na.

portuária um incêndioo de gran- cidade de Kraiova nume-

des proporções. rosas prisões.

10 mil alemães
CAIRO, 13 (R.) Obser-

vadores militares calculam
que na Tunísia estão 7C}
mil alemães, bem equipados
e dispostos a resistir aos

ataques dos aliados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


