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FOI expulso do par tido��ª���JaZURIQUE. 15 (B.)-A emissora aleutã anunciou Que o ministro da Propagãõlfa�dilGmbbels�
expulsou das fHeiras do Partido Nazista o chefe da administração da organização nazista do bem-estar,
na região de Berlim, sr_ Richard Nacblel\ que foi ainda condenado a quatro anos de trabalhos

wc _. forçados, sob acusação de subornOe $,"4 - I4>lm '"
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Anexada a Carbonife·
ra Riograndense

Buenos Aires, 15 (U. P.) - A
polícia apreendeu, ontem, impor
tante partida de brilhantes, avalia
d::1, em mais de 150 mil pesos.

Os brilhantes foram encontrados
em poder de Bruno Atler Filho,
que foi preso em uma das ruas cen
Irai s, cm consequência de algumas
investigações realizadas pela polí
cia. Conduzido a um dos distritos
da capital, Aí ler declarou ter ad
quirido os brilhantes recentemente,
porém não pôde precisar em 'que
.joalhei-ia, nem apresentou tampou
co os documentos comprovantes da
aquisição. Como se trata de um ti
po de pedras pouco comum nas

!E�pres9iivo saldo joalherias locais, acredita-se que
Porto Alegre, 15 (E.) - Heali- iAtler as adquir-iu de algum contra

I zando uma politica de compressão' bandísta.

I nas despesas e eficiente arrecada- ._-

ção d os impostos, a prefeitura con- Quem sonegar Informações à Es-
I seguiu no exercício findo,

apesar,
tatística Militar, trabalha em pról

das grn ves dificuldades determina- de país inimigo. E, nesse caso,
das pela guerra, um expressivo sal- será julgado, militarmente, corno
'do orçamcu tário. inimigo do Brasil (D. E. M.).

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Hio, 15 (E,) - Há tempos, o Ló i
de �'\<lCilY1Hil foi ane x ad o à Costei
ra .pnssuudo as suas emprêsas a
C 0'11sf tuireiu uma única. Agora,

IRcaba de se verificar nova união,
com a aquisição por parte da Com
panhia Comércio e Navegação da,
pequena frota mercante da Carbo
nifera Hiognmdcnse, que dispu
nha de cerca de 30 mil toneladas
'de barcos comerc iai s.
Trata-se de mais um decisivo p8S-

so para a unificação total da Ma- XXVIII �:.rinha Xler-ca ntc Nacional, conf'or- ;me prevê o prr-s.i d ent e Getúlio Var- ,,,
gas no decreto 3,100.

CnSII:'; 1 LCH.'i\O J1LHUVI,
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==rõbten'ç�o dó---tituiõ-=.,---...I
declaratório de nerlcnalldede IRio, 15 ("Estado") - Res1,on

rlendo a consulta formulada pelo I
secretário da Seguranca Pública de
S. Paulo, sobre quais' os documen
tos que deverão apresentar os in
teressados na obtencão de t itul os
«Ieclarntór ios nos termos do inciso
50 do art. 69, ela Constituicãe de
1891, para provar que não mani
festaram o desejo de conservar a
nacionalidade de origem, esclare
ceu o ministro da Justiça que, ele
fato, a portaria 6.002, de 21 ele
agosto último, recomendou fossem
-corn essa prova instruidos os pro
cessos de títulos declar-atórios, fun
dados no arl. 69, n. 5, da Constitui
ção de 91. A exigência está expres
sa neste mesmo dispositivo, mas
não definida em lei como fora (de- cial Amorim Parga (via aérea) -

eretos números 58-A, 1.889 e 396 de Tem-se como certo, nesta capital,
1890) O protesto de conservar a na- que o arcebispado do Rio de Janeiro
-cíonalídade de origem. Poderá, caberá mesmo a D, Jaime de Bar-
portanto, ser feita por diversos mo
dos que habilitem a convicção de
que o naturalizado não preferiu
<conservar a nacionalidade. Geral
mente se indicam: atestados da
embaixada ou de consulados do
�Ja_ís de origem; justificação em
JUIZO ou documentos públicos em
que conste a renúncia à nacionali
darle adquirida e a aceitacâo da Londres, 15 (Reuters) - A vorossisk a Rostov" - disse êsse comando alemão fará tudo o que
nacionalidade brasileira. Essa pro- retirada completa dos alemães, do comentarista. "Isto significa a esteja em seu poder para nãova será livremente apreciada pelas
autoridades competentes, cumpr in- Cáucaso, foi prevista pelo comen- completa evacuação do Cáucaso, abandonar Novorossisk ou Rostov.
{lo-lhes considerar os atos e atívi- tarista militar da rádio turca: e, se não estamos enganados, pa- Do seu lado, os russos não deixadueles do estrangeiro, depois de
preenchidos os requisitos 'da aqui- "Parece que o plano alemão con- rece que isso vai ser feito. Depois rão, certamente, de realizar todos
.sição de bem imóvel, de casamen- siste em se retirar até uma linha I dessa retirada não se póde prever os esforços para capturarem êsses Fraternl-dade do Folato com brasileiro e concluir se de- U
Jes se evidencia o desejo de con- que se extenderia do sul de No- o que poderá acontecer, mas o centros de tanta importância". Aviões abatidos em dezem-servar a nacionalidade anterior. .,

O t "d d 'd G bb I
brd6S ,- Cr, $23,30

I ;L�A�siT;I�C�:A�����.ll.{i� I �hi.g�,��a(!�,e)j�������������çfa,a�:l��!�S�!lidO� J'� 1:����w=��:�iiif�i��fli< DO PERt ...·EO HérnJ no Maranhão. Trata-se do menino
hJddrocele, va!'lcocele. "Trata';ento 8::;; be-se que o Departamento de intervir em transmissões radio-te- gamento, a Côrte de Justiça deci- Raimundo Nonato de Medeiros, que�01' e operaçao 41e Hemorroidas e varl· •
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FracHtUl'as: aparelhos de gêsso, Justiça processará em breve, por e omcas. drra o caso. apenas com seis anos e I a e, Ja:
pera nos spltals de Flor!anõpoUs. • �. • é exímio matemático, resolvendo-
Praça Pereira e Ollvelra, 10 -

I
traição, seis norte-americanos

que,Marcel Deat c C'" SA MISCE mentalmente, com surpreendente
Fone. 1009 I'I I

ornprat na r: agilidade, questões de raiz quadra-Horário: Das 14 às 16 horas. lUar!.. atua� �egu élr��nte como ocuto- desnorteado LÁNEA é saber economizar da e outras operações difíceis.
mente. res rad�o:telefoDlcos na Alemanha Zurique,15 (R.) _ Anuncia '

e na Itaha. a emissora de Paris, que o co- •••••••••••••••••••••••••Herdeiros de brasileiros Trata-se de Constance Brexel, nhecido líder fascista, sr, Mar- • .., •
. vítimas de torpedeamentos Fred Kaltenabach, Douglas Chan- ceI Deat� fez �oje as seg'uint�s. FILHA I MAE I AVO I ",._"

. I!1O, 15 ("Estado") - O Minis- dler Jane Anderson Ezra' Found declarações s � povo frances • •te,n� da Marinha recebeu do Mi- 'b H B
'. serra capaz ate de fazer um.

• • Ií
msten? d:�s Relações Exteriores e �o ert . est.

.,. pacto com o diabo para que este, •comullleaçao de que as autoridades E I I I • Todas de em s •norte-americanas estão interessa- provave que e es Jamais pos- o ajudasse na luta contra os' V u ar adas na descoberta dos herdeiros sam ser julgados nos Estados Uni- alemães. Até um Industríal I- •
���.d�I:�ít!jTê:lllfl�asg�!��,S c����re� dos, mas de qualquer forma a fr�!lcês, para � qual procurei I-

, ,_. [i_Jl�Il�9"�a·",!t .""E ] I : '::!"" •
rados desaparecidos em vísta do decisão do Departamento de Jus- s� lentar os perIg'os do bOlche-le t. ",',!ilIJ!II r.... •tO,rpedeamento dos navios a cujas f Ih ., d· VISmo, respondeu-me que esta- • •tnpulações pertencíamo Ambos fo� u;a

�

es serVll'a e laVIso, para va pronto para entI·ar num J
.

::���"rOgUista? .do cargueiro "13e- que nao regressem, a seu pais.. acôrdo com Stalin, desde quel. (OU REGULADOR VIEJRA� ,_
'" , Aql�e VIajava sob a, bandeira Sabe-se que ate agora aInda isso pudesse contribllh' para a • A MULHER EVITARA DORES •da Letoma, tendo suas VIdas segu- � ••

ratlas pela empresa proprietária I
nao foram submetIdos a Julga- libertação da França". • AII·via as Cólicas Uterinas •d? mesmo, na �l1lpol'tância ue 5.000 mento porque está seestudando. •<falares, ou seJam, 100.000 cruzei- ' O derrotismo e o pessimismo Emprega se com vantagempa1'o.s._ Faziam parte também da 1111ar'- O fato de saber se cometeram ou - - -

•d ,� são armas da "quinta-coluna". .. ra combater as irregularidadesJlIçao o 'Frial'-Rod{", torpedea- não atos que possam ser qualifi- (L DN). •,do e afundado por Ulll submarino
• • •• das funçÇ>es periódicas das se-

�I,elllão, o marítimo brasileiro Moi- • nhoras. E calmante e regulador •ses R. Santos, que em seus assell-

U ., AVÓ' dessas funções. •1:al11enlos declara residir com a sua m general j-"'all-ano "ue na-o • li''''''' X D TI A 1genít,?_ra, Virgínia Roclrígues, à rua .1 ....1 �/t.�,:<"ff�, FLU O-SE A N • pe a sua .,das I'lores, na cidade' de Santos. ' ...

R" • �sr"-'t� -:t��, comprovada eficácia, é muito re- A.
'-!rorr{.!. no entanlO, que naquela ci- regressara a USSlft r-_ ��'I'l J( ceitada. Df3ve ser usada com �
<!ade não existe qualquer' j'lJa COIll �I 1� (R) O" {I l'l,�!1)��',,,4� \e. confl·ança. •ti' �,oscou, t) •

- g'eneral 1,Iesse, comandante dos cor- � ( '\\, �a nome, estando à disposicão elos d'
. ..

'�,..',\'i.-!') c.?/.- FLUXO-SEDATINA encontra-se ..
herde' I 'I"

, pos expe,lCIOnál'ios italianos na frente oriental. encouÜ'a-se ..,.. 'l'" ..,,
�ros (C "' Olses R. Santos a ' ê .(y"",' f(;'H ,)"VlAE em toda parte. A(Illflnt,a eOrtt'slJonclente ao seu se- ag'ora na Itália e não regressflIl'á a seu posto, diz uma notícia _ <" ,. L '\ <A

�

Euro (!Lo vidR. (le �enéhra para a ag'ência "rrass�'. ., ._••••••••ut••O•••••••••• 11

N.- 8723�:Iorianópolls - Sexta-feira 15 de Jenslrc de 1942

1 Contrabando
( de brilhantes !

A imagem desapareceu
misteriosamente

Tapes (Rio Grande do Sul), 15 (E.) - Causou profundo
pesar nos meios católicos locais o desaparecimento misterio
so ele uma imagem que se achava nos fundos da igreja N. S.
das Dôres na Vila Vasconcelos, séde do 2°. distrito dêste mu

nicípio. Esta imagem., construida de fino marmore, represen
tava a Dôr, e pertenceu à antiga família Salgado aqui radica
da, sendo considerada uma obra de alto valor histórico, tanto,
assim, que o prefeito municipal já havia deliberado construir
à entrada do cemitério daquela vila uma capela, onde seria

I
colocada a imagem em apreço. As autoridades locais estão em

penhadas no sentido da descoberta do paradeiro da imagem.

Os alemães abandonarão o Cáucaso 1 Feito heroico de uma
aviadora

Moscou, 15 (R) - A aviadora
Valéria Telicov, 61ue pilotava um
caça noturno, abateu Ulll bomhar
deador germânico numa batalha
aérea travada sobre o setor meri
dional, segundo informa a emisso
ra local.

jovens, cultos e piedosos prelados da

Igreja Brasileira, C0J11Q o é, em ver

dacle, D, Jaime de Barros Câmara,

Rio. 14, do Cor-resporideri te Espe-

que aparece na foto que Ilustr-a es

tas linhas, (à dí re ita) , em compa
nhia do Núnr-ío Apostólico, por- oca

sião elo Congresso EucarísUco ela
Amazon ia.

1'05 Câmara, arcebispo elo Pará. A

posítgvar-se tal notícia, a escolha ela
Santa Sé recairá sôbre um elos mais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 GASOGENIOS
! i TIPO "C. E. S."
!' ,========-

Os elementos colhidos pela Esta.
tística Militar são abso lutaraeur
secretos, o servem sórnente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no mínístrã-Ios constitue
crime rigorosamente punido pelasleis do País. (D. E. M.).

o. (STADO [s�ortivo
Os profissionais e o serviço militar
Rio, 14 (E) - Esteve reunida a Comissão de Legislação e Clubes,

ila Federação Metropolitana de Futebol, sendo empossado o novo mern

b ro dêsse órgão, sr. Adalberto de Aguiar. Os trabalhos foram presididos
:pelo sr. Aurelio Amoreli, comparecendo, tambem, o sr. Gilberto Val
verde.

No expediente figurou uma consulta do C. R. do Flamengo sobre \)

.que devia fazer quando um dos p rofissiouals fosse convocado para ser
vir no Exército.

O despacho da Comissão foi o seguinte:
"A Comissão de Legislação e Clubes, reunida para dar parecer cons

tante do ofício 2.639-42, do C. R. do Flamengo, consistente em informar
a essa Federação quais as obrigações financeiras do clube para com os

!Seus jogadores convocados para o serviço militar, passa a opinar que
.êsses profissionais gozam das regalias especificadas no artigo 1, do de
creto-lei n. 4.092, de 30-10-42, pelo qual o empregador fica obrigado :1

pagar, nesses casos, mensalmente, 50% dos ordenados".

LIMITE DE LUV.4S E SALÁWOS Pimenta na dlreçêo do quadroRio, 14 (E.) - Para efeito de do Santosarbitragem nos casos de transfe-
rencias, a C. B. D. fixará em 50.000 Santos, 15 (R.) - O têcni

co Adernar Fimenta , rer entecruzeiros o limite máximo para lu-
vas e em 800 cruzeiros o limite má- mente contratado pelo San

xírno de salário mensal. tos F. C" dirigirá amanhã o

* primeiro ensaio do conjunto
DOIS ANOS DE ESTAGIO praiano. Esse apronto e, LI des-

Rio, 14 (E.) - A C. B. D. exigirá pertando grande ir, t�res.se de-

I"dois anos de residênci a

ininterrup-I
vendo �tuaf, pela prJm�lra vez,

la no país aos jogadores transferi- o zagueiro An 811 va,', ha. pouco
dos para outros paises após 29 de cont,r_atado ...Corno .1: tlvem�s Iabril de 1942 e que pretendem v01- ocasiao de m r or rnar , esse ensaia

Ilar a aluar no Brasil. será realizado à luz dr s ref'Ie- '
• tores.

J;lILA"A7[ FICOU 111ESlvIO p/f) t.o.
-

RINTHlANS Ross (ontinu�lfá no São
Paulo �

S. Paulo, 14 (E.) - Milani, o

'Centro atacante elo selecionado
paulista, confirmou na Federação
Paulista de Futebol ter assinado
contrato com o Corinthians. Lem
bramos flue Del Debio trabalhou
incessantemente para que Milani
passasse para o Palmeiras, não o

'Consegui ndo.
'"

CESAR CONTINUARA, NO jjllJ,,-
RICA

São Paulo, 15 (E.) -O ccnhe
cido técnico Coma to Ross , a,

tualmente dirigindo o S, Paulo
F.C., tendo o seu contrato ex

pirado estes dias, reformará (i

seu:contrato com o tricol r pau
listano, uma vez que tem a

necesssr ia licença da Confede
ração Brasileira de Desportos,
por ser ur uguao,

Rio, 14 (E.) - O centro avante �-=;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;:;;:';;;;;;;:;;-;;:;;;;,;;;:,==�:
César permanecerá no Amér ic« por
mais um ano. A agremiação ruhrn
comunicou ii entidade dir igr nte do
futebol que se prevalecerá da op
ção, constante do contvalo desse
jogador.

Deve-se salientar que esse dian·
teiro deliber-ou continuar def'en
dendo a camiseta americana, não
fazendo questão ele luvas e h ipoto
cando a sua simpatia ao América,
agora atingido por forie cri se.

•

Castanheira continuará no
São Cristovão

Rio, 15 (E.) - Deu entrada,
'na F.M,F., o contrato de Cas
tanheira, do S. Cristovão. Este
profissional continuar á

av.i até
1944.

M h C jac edo & ia.!
Agências e

Benresentccões
Calxi poetai, - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gtntl' nos �rindp.l.

muneíploi! do Edldo .

17?

I
I• «Relojoaria

Rua Trajano 3
Anexa - Oftcina mecânica

a direção de
sob

- TREMEL
Apare!�ada para, c�ncertar Registradoras. Numeradoras. vitrolas. maqumas de escrever calcular coseraparelhos fotográficos. telefónes. etc.

. .

SERVIÇO PERFEITO E CiARMHIDO
758 vs-24------------------------
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o substituto do embaixador
Afrânio de Melo franco

Hi o, 14 (E.) - O "O Globo" di
vulga a seguinte notícia: "Com a
m orí e do embaixador Afrán io de

I
j{clo Franco, "briralll.-sc,. sll�es�ivamcn lu, duas vagas na Comissão

! Ju ri d i cu Interamericunn : a de de
I ieg<tc!o do Bias il e de presidenle
daquele importante órg.io, que é
integrado pelos representantes dos
Estados Unidos, Argentina, Chile,
México, Costa Hi ca e Venezuela.
Dentro elos nomes brasileiros de
maior prestígio na jurisprudência
e na díplomaciu, apresentavam-se
it escolha e o embaixador Hodr i
gues AI ves. Sabe-se, agora, que o

presidente Getúlio Vargas Ieria de
signado um thwueles nomes lendo.
reca i do a escolha no sr. Fr a ncísco
de C,ll1JpOS, ex-m in istr-n da Justiça,
e llI11 (los luminares da c iô n c la do
Direí to no Brasil. Sendo como é a

capital ela República a séde da co

missão, sua presidência continuará
a ser exercida pelo delegado do
Brasil, cabendo-a, portanto, ao sr.

Francisco de Campos".

i'JlSllll! LOÇÃO MARá VI·
LHOS.\. !

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltará da (ama
Disposto para Tudo

S�U fígado deve produzir diariamente um litro
de bílis. Se a bilis não corre uvremence, os ali
mentas não são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago. Sobrevém a prisão de ventre,

Você sente-se abatido e como que envenenado,
Tudo é amargo e & vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará ii causa.

Neste caso, as Pílulas Cárter são extraordi
nariamenre eficazes. Fazem correr êsse litro de
biiis e você sente-se disposto para tudo. SãQ
suaves e, contudo, especialmente indicadas para.
fazer tl l>� correr livremente. Peça as Pílulu
Carter, Não aceite! outro produto. Prcço : 3$000.

�� CXlCOOCXX:t:lCaOCICXXl...J\.4JV._IUtA.o.� ooooooao

� CRlSTOVAo _NUNES nsas e ã� LUlZA BEIRA0 NuNES PIRES B
� partiCipam às pessoas amigas

I� o nascimento de sua filha
a MAlHA EMILlA. ocorrido no

I
dia II tlo corrente. na Malar, �nidade desta Capital. ª

y
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ürendemente prejudicada a
safra da uva

Porto Alegre; 15 - Os efei
tos da seca estão criando pro:
blemas de dificil solução, como
a imprensa tem fo caliaado am

plamente nestes últimos dias.
Informa-se agora que 40 ou

50 por cento da ss fr a de uva

deste ano será prejudicada pela
íalta d'agua, sendo lacil calcu
lar os prejuizos decorrentes dês
se fato.
A produção' que estava esti

mada em mais ou menos 130
milhões de quilos, possivelmen
te, segundo os cálculos mais
otimistas, lião irá a setenta mi
lhões de quilr s.
Os parr eirais mais atingidos

são justamente aqueles de uva

fina.

-o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas

IfVIPERi ;_\L
- FONE 1581 -

A's 7 1/2 horas

LEONOR DEUCHER
Enfel'meira obstét.rica (par

teira diplomadB) Atende na.
Casa de Saúde S. S6baslião.
das 10.às 12 e das 15 às 17
boras

Sé1bão
"VIRGEM ESPECI

-

LID
elA. 'VE�rZE�I.I INDUSTRIAL-JOrNVIL LI1� (\1arca regi�;r.)

recomn!euda-se para roupa fina € roupa commU01.

o

Quem matou Vicki 1 O mago da m
Com Betty Grable e Victor Com Boris Kar lo íf e

Mature Keyes
PERIGO JAPONÊS

(De'egados de Paz em Washing
ton e bombas sobre Pearl

Harbour)
Preços Cr. $3,00 - 2,00- 1,20

Imp. até 10 anos

AVISO: Este filme não
mendado para pessôas

cu nervosas !

Preços Cr. $2,00 e

Imp. até 18 ano

Crédito Mútuo Pr�di
Propdetário$: J. Moreira & (ia

6 de Janeiro
Foi entregue ao sr, Frvíno Ho e ller, na pr esenç
te .. temuhas, 0 ;lrêmio em m ercadotl-u , 'que CGU

Whu, de menor idade, Aldinha Hoeller, possuí
da ead,lanp)t n. 7.8\2, contem r laríe no sor.eio
de [auel de 19�3, e cm o oremlo IDIl for, em me

do ris s , no valor de Crs, $6.250,0 I.

A Iellzarda reside em João Pessoa [Estr e it
----------------------------------------------

18 de Janeiro
Mais um formidável sorteio r e e llza rá a Crédito

tuo Predial, no dia 18 de Janelrr (2 deir
com prêmios no valor àe

Cr. $6.250,00
Não vacile,. Adquira já fi sua cauerneta na séde

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13,

Con�ulta médica greti� !

Contribuição: apenas Cr $2,0

Os mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega: imediata,

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABRICANTES:

GASOS I L l T�lt
Rua da Conceição N.o 343 ê SÃO PAULO

---------------------------------------.-----------------_

Ciabinete Electro - Denta rio do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (CôIÓ)
Ex dentista fio Patronato de Anítanolís

Clínica e Prótese da boea.- Esp ectulísta em pontes
e dentaduras duplas.- Dentadura� anatümieas de Paladon,
sem aboboda palatina (superior): novo sisterna.- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos modernis8do�, sob nbsoluta garantia.
Ru& Deodoro, 16.

Não tenhas dúvida em de·
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami·
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 inflexivel.
(D. E. M.).

DE"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Con centrados na Alemanha os dipiomatas norte-americanos o julgamento

de Errol,' flynnHollywood, 15 (U. P.) - O jurí
que terá a seu cargo o veredito con
tra o ator cinematográfico Errol
Flynn será formado por nove mu
lheres e três homens, que já pres
taram o juramento de praxe. A de
signação .dêste corpo de jurados
constitue um triunfo para a defesa,
que pedia um juri de mulheres.
Desde que Errol foi acusado de es

tupro, cujas vítimas foram duas me
nores, Betty Hansek e Peggy Aster
lee, recebeu mais de 16.000 cartas
de mulheres, nas quais lhe expres
savam sua esperança de que seria
absolvido e, ao mesmo tempo, lhe
solicitavam autógrafos.

O famoso ator cinematográfico
revelou que, quando termine o jul ..

gamento ,à que está sendo submeti
do, realizará uma viagem ao exte
rior. A êsse respeito manifestou:
"Desejo prestar meu auxílio no ex
terior. Não posso dizer-lhes Q que

Nova Iorque, 1:) CU. P.) - Informação de Vichí, transmí- pretendo fazer. Confio que meu

f·
tida pela rádío-emlssora de Berlim, anuncia que explodiu uma nome ficará limpo depois deste jul

gamento e quando êle tenha termibomba diante da residência de Jean Giono, parttdárío da co- nado partirei para ° estrangeiro".laboração, escrito!' eonhecldo pela alcunha de "o Poe fl'an- O referido artista fez estas declaI cês", A referida hombn causou grandes danos materiais,' não rações durante um breve intervalo

III tendo havldo, porém, vítímas. Gíono fÔl'a detido pelas autorl- do julgamento. Errol Flynn recu
. e t sou-se a manifestar se pretendedades fl'nnCeSlls no começo da guerra pelo Iato de se er ne- abandonar a carreira cinematográ-
! gado a Incorporar-se no exército francês para. lutar contra os fica para poder realizar a viagem
j alemães. I R_o_e_x_te_r_i_o_r_. _

I 16a. Dl',LEGACIA HEGlOXAL DO iH1XIS'l'ÉBIO DO 'I.'RA.BAT,nO, INDúSTJUA E r��OOOOOOOCDOOClOQOOI, CO;ilJtRCIO, NO E�'�DIOTD� �ANTA CA'l'ARUi'A

� Antônio Paschna! ,Apos- �I Na Iórma do ar-t. 20 do decreto-lei n. 4.298, de 14·5·42, para fins de r-eco lh i- I �
talo e Maria. A. Paschoal

Imenta do imposto sindícn í, devido POl', todos os empregadores, emprega.dos, agentes Apóstolo
ou trabalhadores autônomos e prof

í

ssiona is Iibera is deste Estado, iudíco, para as

localielades onde não existirem agências elo Banco elo Brasil, o Banco Indústr-ia e

� participam a seus p a -

!Comércio de Santa Catarina S, A, (Matriz e Filiais), Não <ex lstiudo na localielade •

rentes e cmrqos o riosagência ele um ou outro Banco, o i-ecolhiruen to deverá ser feito na sua agência ou "

filial mais próxima. � cimento de seu primo- R
o recolhimento elo imposto sindical devido pelos empregadores e trabalhadores

I
gênito MIGUEL Q

por conta própr-ia (agentes e trabalhadores autônomos e profissionais Ilberals) será

""""""",FDOOOODDCIPólis""""""",'12_/1/194caoooooo3""""""",Ifeito no mês de janeiro de cada ano, e o dos empregados sei-á descontado no mês
de marco e recolhido em abríl, anualmente.

Ch�mo a atenção dos interessados pai-a a fiel obsel'vância elas disposições da 25 3vs-l
Portaria Ministerial n, SC·884, de 5·12-42, publicada no Diário Oficial ela República
em 10 do mesmo mês, esclarecendo que o não cumprimento do disposto· pelo ele
cl'eto·lei n, 4.298, supra citado, dentro do prazo legal, implicará na aplicação das
multas de DEZ a DEZ MIL CRUZEIROS, aplicada segundo a natureza da infração
e as condições econômicas do infrator, sem prejuizo da ação crim,inal e das penali
dades previstas 110 art. 43 do decreto-lei 11, 1.402, de 5·7·39, Para os profissionais
liberais a penalidade consistirá na suspensão elo exercício profissional, até a necessá·
ria quitação. As repartiçóes federals, estaduais e municipais não concederão registó
ou funcionamento ou renovacão de atividade, aos estabelecimentos de empregadores
e aos escl'itórios ou C0'l1gê11el:es elos trabalhadol'es por canta própria, sem que sejam
exibidas provas de quitação do imposto sindical, ressalvado o caso de empregador
ou trabalhador por conta própria que inicie sua atividaele,

Inexistinelo entidaele sindical representativa de agentes ou trabalhadores au

tônomos e profissionais liberais e não se torna,"do passiveI a 'fixação ela importânCia
cio imposto devido, pat'a esses fica estabelecida a contribuição ele DEZ CRUZEIROS.
Para os empregaelos e empregadores será observado o disposto pelo decreto· lei n.

2.377, ele 8 de julho de 1940.
Florianópolis, 13 ele janeiro ele 1943.

(a) El'll8'ui ,de Oliveira, Delegado Regional

'Berna) Li CU. P.) - J.. lega- de diplomatas e [orualistas, há mães Internados na .tifl'ica Se-
,.cão dos Estados Unidos nesta Igualmente alguns membros da tentrfonal Fraucesa.
capita 1 informou que, os diplo- Cruz Vermelha e de organíza- Acrescentou o Depz1l'tame'nto
matas e j01'11alistas norte-ame-.' ções norte-americanas de anxí- que a Alem:lllha se encarregou
!'icanos concentrados em Lour- Ilo às vítimas da guerra. por completo daqueles cida
des, na F1'3'Uça, foram levados' '\Yashing'ton, 15 (U. P.) - O dãos e diplomatas, os quaes es·

para a Alemanha, num h-em es-' Departamento de Estado Iníor- tão sendo condusídos ao Reich
IleciaL Segundo íníormações

I
mou que a Alemanha se negou sob custódia das Ü'O!)BS de as,

}'ecebidas pelas autoridades! a negocial' a troca de diploma- salto, Ao mesmo tempo, o De
-suiças, êsses norte-americanos! tas e civis norte-americanos reg partamcnto de Estado revelou
serão concentrados em Baden- sldentes na, França 1)01' díplo- que vários dos ex-adidos à em

Baden. ' matas e cidadãos franceses reg baixada francesa nos Estados
O total de norte-americanos sídentes nos Estados Unidos, Unidos, antes ccneentrados em

. que se encontravam €'m Lour- I enquanto não receber informa- Hershey, Estado de Pennsyl
des alcança a 133, pois, além i ções sobre os funcionários ale-] vania, foram postos em Iíber-

dade e ofereceram seus servi
ços "1)ara o esforço militar das
Nações Unidas contra o Eixo".

O Departamento de Estado
declarou Igualmente que o go
vôrno dos Estados Unidos con
sidera que o pedido alemão de
informações sobre funcionários
germânícos não tem relação al
guma com li, troca de cidadãos
norte-americanos por france
ses, Disse também que, não
obstante isso, foram colhidas
informações sobre íuncíouártos
inimigos feitos prisioneiros.

Moléstius dos rins e coração
O TONrDARDlUM tônico dos rlns e do coração llmpa li

bexiga, os rlus, as nef,?lteil, aretas, eõtícas renais; aumenta as
urinas, Ttra I1S lnehaeões dOI! pés e rosto, hídrupsías, falta de
ar, palpitacões, dôres do coração, asma, bronquite asmütíea,
artàrlo-esclerose.

Remédio das
E' (l tôuleo útero-ovário SED !\.NTOL que restitue a �8.i'de

perdida pela anemia, patttez, magreza, fa",Uo, WIFêS brauc- g,
regulador das visitas, das doença- do útero, ovárlc s, evita
as heruorraglas, anta" e depois do p'\l to; contra todas ss enter
mldades das senhoras de qualquer idade,

Lesões do cor-ação A asum
Use a CACTUSGENOL especrüeo

contra hídropslas, péa Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artêrlas, bronquite asmãucs,

Iesões, cansaço, urinas escassas e MIres no cO�I1Ç!l.O, pontadas
nos rim; e Inchações.

1\.08 fracos e oonvalesoentes
Devem ussr o SrENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
Boas aaêmlcas. Evita I> tuberculose, elcatrlza os pulmões doentes
cem pontadas. tosse, dores no peito e nas costas, peruas fracas,
língua suja, Para ti neursstenía, o desânímo e fi dispepsia, a

convalescença é rapída.
RífHis - ReumathnllO

SPIROCHETINA é usada MS molé5tiss do sangue, sim!!,
eczemas, tumores, darlbroB, espinha!!, fístulfiB, purgações, fer!
das; cancros, e!!c1'6fulas, reumaílamo.

ÚnIco depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogaria!! de 8110 Paulo {l RIo,

AS SENH()RAS DfJVEfiiI USAR
Em sue; toHdte intIma so;nente o MEIGYPAN, de

grande podar higi�nt(lo contra mo!és!las OI ntagio3M
ilUspeltfis, irritacõ::>8 corrtm'1:otoB, molés

t1�8 Uteto-v3gíoa!B, metdte� e todo scde df\ doenoas
locsis e gr�!lde pre�H"l'võllyo. Dl'cgM!ô Pacheco, Rio.

v

:11'',�

�--WN���-���MaZ��k�M�I,.�&MM��Z�B�=�=�===� ���� �� ��-!I •

Quiseram matar o traidor

Aluga-se ou arrenda-se
confortável "bungalow" na

aprazivel Vila Balneario,
distante apenas 200 mts. da
prciia de banhos. Otimo lo
cal para repouso. Tratar à
rua José Boiteux, 7 (fundos).
24 6 vs-l
CONDENADO PELA IGREJA AN

TIGO COSTUME NA BAíA
Baía, 15 (E.) - As autoridades

eclesiasticas baixaram portaria con
denando o tra,dlci.onal costume da
"lavagem" da igreja de Bom Fim,
sob a alegação que essa prática se
tornou "demonstração de primaris
mo materialista e feitichista ver
dadeiramente exóFco", "I ",,;t

�xe(utados 0$ autores do
atentado ao sr. Deat

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tênis Club.e» � Amanbã ,.. «Alvorada Carnavalesca», retulnbaute -seírée- á fantasia.
Reservam-se mesas ii Relojoaria Mor itz, a Vr. $ 10,00

«Lira

Auxiliadora· Predial .A.fOS ETER os JUDEUS
(Aivaro Moreyra copyright da hlt{ r·Americana,

• para O EStADO)

Distribuição de 30 de Dezembro de 1.942
Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre

PLANO IfAII
Contrato n? 59 - Hermann, Blumenau, parte, Cr.$ 3.000,00 Antiguidade Com juros

acordo com o Decr.· Lei n° 4171
1073 Casa do Americano, Blumenau, parte, Cr.$ 29.000,00
Rescisões regulamentares de acordo com o Decrv-Lei n? 4.171
820/4467, 635/4213, 275/4210, 417/4224 361/4207,
176, 480/4218. 338/4221 200, 99/4214 Cr.$ 13.551,08

PLANO "S" 3 3'1 . Dtstribuição:
Contrato

4002-Walter Voss, Blumenau saldo, Cr.$ 4.000.00\
4039-Herbert Schmidt, BJumenau, parte; 9.000,00.

4387-0tto Parucker sob. Joinville, sado « 11.300,00
5755-Ca;los Doming, Blumenau, « 3.500,00 '

4447...:...Rudolf Dittrich, Trombudo Central, « 10.000,00
4303-Emilio Furlani, Mesquita, « 10.000,00
4284-Josué Di Bernardi, Fpolis. parte « 4.000,00
4388-B. & A. Pa rucker, Joinville saldo « 21.50000
40 l3-Diettrichkeit Irmãos, Hamonia « 20.00000
4299-]osé Sanches Jor. Blumenau, « 10.000,00
4216-F.G. Busch Ior. Blumenau parte ({ 2 500.00
S090-Arnoldo HaerteJ, Blumenau saldo {' 1.000.0J
5031-Ernst Zeibig, Barra Trombudo « 5.000,00
S076-Hugo Radke, Blumenau, pa rte « ?5CO.OO
57l0-Emilio Rossrnark, Blumenau saldo « 1.00000
5735-Ernesto Wuerges, Blumenau, « 5.000.00
S 746__;Ernesto Wuerges, Blumenau « 10.000,00
5741-Erflesto Wuerges, Blumenau « 5.000,00
5597-Ervino A. Bomm, Cruzeiro « 10.000,00

Antiguidade

pref.

Série I pref.
9314

9214,5
9203
pref.

6136
6086,5
pref.

7041,2
7031,7
6989,2
6577,9

II

u III
fi

"

..

Total distribuido até
hoje neste Estado: Cr. $9 ..072.000,00 a 6t5 prestamistas.

I Soc��ad� Comercial Livonius Lida., Correspondentes

Liberdade de ação e de pensa
mento para a juventude Irmandade

Passos e
do Senhor Jesõs dos Sociedade Cooperat�v� de Responsabilidades

Limitada

Hospital de Caridade Banco de Crédito Popular e Agrícol·a
de Santa Catarina

Buenos Aires, 14: (U. P.) -

A Federação Universitária Ar
gentína, entidade que represen
ta uns 23.000 jovens, a maioria
com idade de votar, fez uma

declaração, relacionada, com a

notícia dada recentemente, (te
que o presidente Ramon Castíl
lo propsnha-se a emitir um ma

nifesto, fazendo um apêlo à
mocidade argentína, Diz a de
claração que "é habitual que os

homens públicos se dirijam à
mocidade para orientá-la ou re- 20
tl'ibuir a sua ação, como já ()

fez oportunamente o sr, Castíl
lo, mas o que é necessário para
a juventude é a liberdade de

�
atuação, para emitir suas opi
niões e manifestar seus senti
mentos.

EDITAL
De ordem da mesa administrativa desta írmau

dade e Hospital faço púhlico ficarem suspensas as cos
tomadas visitas públicas às enfermarias às quintas-feiras
e domíugos , nermttíndo.se, entretanto, aos parentes dos
enfermo .. 8 'Vê-los, antecedendo a necessária permissão
da Relma. Diretora do Hospital.

Florianópolis. 14 de [ me iro de 1943
JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário

3 vs . 1

ta Convocacão�

De ordem do sr, presidente, convido os srs. SOCIOS para a
Assembléia Geral, a realizar-se dia 16 (sábado). às 16 horas, na
residência do sr. Bernardino Campos, presidente, à rua Pedro
Ivo, 9, a-fim·de se proceder à eleição da nova Diretoria.

Florianópolis, 8 de janeiro de 1943.
BOA ALVESVEHTURA DA SILVA, Secretário

Centro Social dos Aposentados e

.Reformados
Alu·ua se ótima. caia de
11 -

moradia, com
banheiro. agua fria e quente,
sita à -. rua Presidente Cou
tinho na roO. Tratar com To·
lentino, na Agencia Chevro·
let.
755 15 vSBlt.-t5

o governo alemão resolveu f'uz i- que cstú acontecendo, dr-sd e o ar

Jlar em massa todos os judeus r e- mistici o de l\HO, jú se difundia em

sidentes na Eur.opu orenta l. Mn- grandes vésperas, manifestos, pas
lnnd o aos poucos os da Europa r sr-atas, rl iscursos. A Cruz de Fogo
ocidental, está convencido de para o suplicio da Fruuça foi lU'

PÔI' fj 111 Ú raça anles elo fim do ma da com bastante previsão. Mes
ano Que mania! À iuquis ie ào s()- mo longe da cidade que curava as

freu disso, mas quem acabou foi náuseas com as suas águas, e o 00-

ela. Deixou o ruau exemplo, mas me de lima dessas águas: fórma
foi-se embóru. Os judeus f'i carum. com Pétai n Ul11 trocadilho doloro
E hão de ficar depois que o go- 50: "Vichí - E'tat, - cm que In
verno alemão se sumir do mundo gur, alagado ou enxuto, alguém se

que envergonhou durante tantos arr+scnri a a fazer circular que a
anos incríveis. Envergonhou do ditadura agricola, com os acessó
modo pior, humilhando, anulando. rios, não é novidade'? A prova exis-

O Bras il não tinha necessidade te, para os arquivistas, !lOS Anais
de ser parlamentarista, para adrni- da Câmara dos Deputados, sessão
rar como admirava, a França, o de Julho de 1936, quando se apre
patriot ismo da França, a i ntel igên- sentou o governo Léon Blum, Paul
leia da Franca. Ver agora aquela Henaud, réu atual ao lado de Léon
terna, vencida pela estupidez, toda Blum, era então contra o futuro
en tregue, com prazer, ao inimigo, colega, e perorou:
dói e revolta ao Brasil. Entretanto, "Tendes o governo de um gran
o mal vinha de longe ... E nenhum de país. Nenhum francês aceita
judeu, dos muitos que o aponta- ria que entre os governos da Eu
V:)]11, pôde ser ouvido. ropa, o da Repúbliea Francesa se-
Não era tempo de ouvir. Há tem- ja um governo débil, que provo

po cégo, há tempo mudo. há tempo que a piedade de uns e aguce o
surdo. O cégo é o mais feliz. O I11U- apetite de outros". Xavier ValIat
do, o mais desgraçado. O surdo, o explodiu :

mais idiota. Nem o papa conseguia "Deploro que este velho país ga
que o escutassem. Uns meses na lo-romano, que é a França, peja
frente da guerra, ele fez um apê lo primeira vez seja governado por'
aos [ornalistas : um judeu!" Protesto quase unani-
"Publiquem apenas a verdud e. mes. Herriol, na presidência, dís

"[ma informação i ncorréta é com- se, quando a algazarra arrefeceu:
parável à dcs trui c âo que efeLuam "Senhor Xavier Vallat, tenho I:}
os lanqnes e os nviões de bornbar- pesar de vos dizer que acabastes
dei o". de pronuncia r uma frase inadruis-
Ora, se os jornalistas publ icas- sível numa tribuna francesa".

SCI11 apenas a verdade, como é que O censurado não se conteve: "O
ia haver guerra? que afirmo é que, para governal"
Por exemplo, que aconteceria aos essa nação camponesa ...

" etc.
homens das folhas públicas Iran- Quatro anos passar-am. A nação
cosas se divulgassem, hoje, que o camponesa estava pronta pana a di
regime ele Vichí só espanta quem, tadura agrícola. Arr'anjou-se um

formou, ele longa data, uma con- aoverno adequado e ... fogo nos
fusão entre os governantes e os' Judeus!
governados elo país ela Marselhesa? Por que, meus Deus? Por que?
A guilhotina havia de ter muito Será porque os judeus ainda es-
trabalho se, de lá, os jornalistas peraru ° Messias, aquele que trará
tentassem explicar para cá, que o a paz e a justiça à vida?

Não procures eonheeer o que r �
Os órgãos da Estatística. l\'�ilitar

se pensa DIlS esferas oficiais' tem aporo legal, quando Intimara
_ •• •

' 'o produtor e o vendedor a mostrarsao segredos dífieeis de guaro, ° que possuem em seus estabeleci-
dar. (L. D. N.). meatos. (D. E. M.).

Rua Trajano n.O 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oerttttcada

n. t em 20 de Setembro de 19Õ8.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códillos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para fi venda.

das Apõltces do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
c/c à dísposlção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
('/C AYiso Prévio 6%
C/C Pra:zo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
tia& a& ReOll1'ti('ões Fpds"flfs. F,Atadusis e Municipahi.

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

CASA AC800
Padrões que encantam! Cores iírrnes ! Firmes como o amor
Não esqueçam, Casa Ma.tedonia-(a casa que mais 'barato vende)

dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICADO ICOI
D "RAUJO OLHOS, OUVIDOS
l. n .

-NARIZ GARGANTA
__----------�

I

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I PeJs manhã, das 10 às 12
...oruu tas: A' tarde, das 3 às 6

AUSENTE
�--------------------

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇA�S DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíea no Rio de Janeiro

Consultas .PelahO���\ã:t:;d:�rãr:ri:���fe� �à:ar�dg�'l�a�clr�sáS 12

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467
Resídêncla: RUB Presidente Coutinho, 2R.

Dr. �.AARIO WENOHAUSEN - ��g��:a��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex·lnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Dsnartamentu de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas cle adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Sehmídt n. 38 - Tel, 1426
Resídencle: Rua Vi"c(\nrh' d e Ouro Preto D. 70 Te1. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr AÜ (jUSTO DE PAULA Dj�eto�a��a��S��:1.. Floraanopolls
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Ftsíoterapía: Diatermia, Intra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Cenlro 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 (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das i6 às 18 horas

Rua Felipe Schmídt, b, Foue 1256
Resídeucla: Conselnelro Mafra, 77-FLOR1ANÚPOLlS.

I�
!i�llnHU DE Oi!\UNOSTWO

CI.mmo
D,. Dj8�ma t\--1oeBmann
Fnrrnado pela Unlversldude d'l

Genebra [Suíça)
Com prüttoa nos hospitais europeus
Olíuíce médíca em geral, pediatria,
doençae uo eístema nervoso, apare-

lho geuíte-urtnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clfnica com o
dr. Manoel de Aureu oamnenarto

I I
SElo Paulo). Especializado em RI·
�iene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do RIo de JaDeli'o.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnica

�------_._---� Metabolismo basal
Sondagem Daodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise cllnica

RUIl Fernando Machado,'
Telefone 1.195

Dr. Remigio

".ORTANOPOlIS

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rl!ia Felipe Schmidt=-Edlfl
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

DR. AGRIP! DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

TeCelane n' 1,.05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante14

�l_.NAOVAOOS PELO O-N':i'P' 50S N(I 569 DE t93.

--------.---------------------------------------------
A Estatística Militar destinada a

faci!i!ar a preparação 'rápida, e tão
perfeIta quanto possivel, do aparelhamento material das fôrcas arma
das .da. Nação, exige que· todos os

brasile�ros lhe prestem cooperação.SubtraIr-lhe apóio é trabalhar con
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pele
fiel execução das Estatísticas Mili.
t.ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
gurança nacional. (D. E. M.).

�Y
que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. �;
Também conserta quaisquer outras máquinas corno de ESCREVER, CALCULAR, etc.,

com a maior precisão mecânica e a preços módicos. .,
H. João Pinto, 19. Fone P199. •

• •
•••••e•••e.���e.*�e.��••••e.�.�••••••

em

linhas nazistas
e no' Cáucaso

Colapso total das
EstalingradoLondres, 14 de Janeiro de 1943, longo da estrada para o norte, pe

(por telegrama) do "Press-Informa- netrando no território de Kuban,
tion Serv ice, exclusivo de "O Esta- será colhido por verdadeiro desas ..

do") - As novas vitórias russas de- tre. As colunas russas avançam de
monstram que os alemães estão se Elista através dêsse território para
retirando p recipitadamente do bol- sudoéste afim de lhe cortar a reti
são ainda mantido na zona do lVIé- rada. Os russos têm guardado si
dio Don, recuando para o Donetz. lêncio em torno dessa coluna nos

Nessa zona havia um bolsão de cer- últimos dias. Há razão para se acre-

ditar que essa força já conseguiu
progresso considerável. Essa série
de vitórias uma após outra, em rá
pida sucessão, indica certamente

que a Rússia está empregando for- •

ças muito mais poderosas do que
seus próprios amigos acreditavam

pudesse lançar em campo de bata
lha neste inverno.

ca de sessenta e ciuco milhas de
comprimento e quarenta e cinco de '

largura. O centro estava localisado Iem Morozovsky, onde o inimigo ha
via construido um dos maiores re- IIdutos de armas para o ataque a Es-I
taling'rado, Tain e Yansk eram duas I
bases situadas no braço direito do Iflanco alemão que repousam no Dou Imeridional. Ambos os lugares estão Ifortificados à maneira de "Ouri-]
ços". O fato de os russos terem i
tomado Morozovsky. um dia depois!I
da captura de Chernyshkov, indica!
que os soviéticos avançaram mais!
vinte milhas. Indica tambem que os

i

alemães estão em completa deban-Idada nesta zona, abandonando. vas- i

tas quantidades de munições e ter-!
ritórios, cuja pOSSe lhes custou mi-l
Ihares de vidas e seis meses de lu·ltas contínuas. Os russos não dão
tréguas ao inimigo antes de alcan- I

çar a linha de Donetz. I.��==============::;:==���=�����Morozovsky era a última ferrovia,
,-

em poder dos alemães que ligava lOS alemães já perderam uma parte consi.
a e�trad.a de ferro de EstaJi,n.g:ad� 1 deràvel do que conseguiram no
a Likhaia. A sua captu�a f�clhtaral verão passadograndemente a orgamzaçao dos , . .

. .. Londres, 14 (R.) A rádio de Moscou dIZ que "os alemães perderamtr�nsportes russos. .Parece muito
I uma parte considerável do que conseguiram no verão passado", acres

evidente que o Alto Comando ale-I centando que a situação dos invasores é muito delicada, pois perderam
mão decidiu evitar maiores perdas' cidades chaves ao longo da ferrovia do Cáucaso. Os progressos dos rus

afim de organizar a resistência em I sos, ao norte do Cáucaso, privaram os alemães de posições importantes
Ro t V hil d I t

• i que teriam constituido excelente porto de apoio para as operações des-
s .ov �

e oroz I ovgra o. s o e a
I tinadas a aliviar a situação das grandes unidades de Wehrmacht, sitia

admissão da derrota conwleta no das diante de Estalingrado, A emissora de Moscou resume as operações
que diz respeito a essa zona de ba-Il}a frente russa com esta; f,�ase: "O Don, Velikie Luki e Pyatigorsk são
talha, e envolve no abandono final elos de uma mesma cadela .

_

os remanescentes de vinte e duas di-I :==========::::===============::.:.visões de Von Hoth cercadas entre
o Don e o Volga.
Com Tsimlunsk o exército sovié

tico domina uma estrada de primei
ra órdem que corre para Shakhty
onde se une a principal ferrovia en

tre Voronezh e Rostov. Destarte em

'wenos de seis semanas Rosto," pode,
mais uma vez, ser atacada direta
mente pelo exército russo. rssc fei
to é realmente tremendo, sobretudo

I'.nas condições do inverno. A captu
Ta de Nalchik 110 norte do Caucaso l
não é de menor importância estru
tégica. Tratava-se da principal base
do general alemão List onde ê!e es

�erava fazer rep��iar suas tropas
enquanto prepararia o renovaruento
elo ataque aos campos petro líf'eros
de Grozny e à estrada militar geor
giana no decorrer da pr imavera.
Desde a ocupação de Mozdov as

forças do general Lvov avançaram
cincoenta milhas. Malchik deu-lhes
o controle do ramo ferroviário que
liga a principal ferrovia de Croz.ny.
Assim, toda a posição alemã tornou
se agora insustentável. Mesmo que
List possa recuar seu exército ao ..

�_.........._-----

Farmácia «Esperança)do
Farmacêutico NILO LAUS

II
I!lHoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Gllrant® se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edifício do

Hospital de Hcmônío
HAMONlA'

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia cUnica (raios X). Laboratorto completo de

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

calmo e confortavel
Médicos: DR. CESl\R AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OL1VEIRA - 'For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis 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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LINRESERVAS, EST TEGIC 5 ST,
MOSCOU, 15 (R.)-Foram lancadas à lula, nos principal!ã pontos da. «�rentelt que �ai de VeUki·Luki ao Cá ueaso;

300 mil homens das reservas e�tfategS(as de Siahn.

DE

CLUBE FlORIINOPOlIS» -- Donlingo 11: Regata
dedicada ao Sr. Capitão dos Portos de Santa

li!

uo progralna
Catarina

lVIDA SOCIALU LTIMA H O RA hlnerais do oraL Justo
Antonescu nas garras de Hitler

, LONDRES, 15 (8.) - Sabe-se agora I) motivo da an Itrsvlsta que G marechal ãntcnsscu teve- com Hitler, hã
poucos dias. O «führer» mandou chamar I) chale do go- I
vêrno rumann ii sua presença, para lhe pedir explicações
dos dísturblns que estão ocorrendo em seu pais, e exigir
o envio de mais soldados rumenos ii frente russa.

Os franceses rehabllltem-se
Cairo, 15 (R.) - Tropas francesas, vindas da Argelia,

travam;á violentos combates, na região léet e da Tuní
sia, com as tropas do "eixo". Os italianos foram por elas
batidos fragorosamente_ Essas mesmas tropas francesas
já fizeram contacto com as colunas que a mando do
gral Lec1erc, avançam pelo sul da Líbia, prõ�edentes
do território do Tchad (Africa Cen traI).

Tambem em Budapeste
ESTOCOLMO, 15 (8.) -- 70 pessoas

foram presa, em Budapeste (Huo
gria), por' tentarem apoderar se de
diversos cargos públicos, que estão
controlados por indivíduos simpati
zantes do «eixo».

•

frustraram uma tentativa dos
destróieres japoneses de desem
barcar mais tropas e mantimen
tos na ilha de Guadacanal . Es
sas lanchas obrigaram a flotilha
nipônica a dissolver se, avarian
do dois destróieres.

•Novas brechas
MOSCOU, 15 (H.) -- As forças rus

sas romperam as linhas alemãs num
ponto do Don il)f�rior. depois da can
tura de numerosos soldados do "ei
xo".

Diante do pelotão
Londres, 15 (R.) Nova

onda de terrorismo desencadea
ram os alemães na Checoeslova
quia. Esta semana, 12 cidadãosEm direção a Rostov! chécos foram fuzilados, sob a-Moscou: 15 CH,) -- Urgente -- Im cusação de sabotagem e hostiportantes e poderosas colunas do

exército chegaram ii um ponto si- lidade às torças germânicas de
tuado a menos de 60 milhas de ocupação.
Reslov, depois de haverem captura- •do numerosas soldados nazistas e A entreviste novamenteconsiderável presa de guerra, •

... adiada
Ingleses da Itália Rio, 15 (A.N.) - Em vista

São Sebastião (Espanha), 15 -- de se encontrar enfermo o ge-Chegaram a esta cidade. vindos de I B ldomi
.

d doBolonha, na Itália, 2 trena carrega-
nera a ornir, pr esi ente

dos de velhos_mulheres e crianças, Uruguai, foi adiada, «sine die» ,

que se ençontravam presos nil Uália. a entrevista que seria efetuada
... domingo, entre aquele estadis-

Em Guadacanal ta uruguaio e o presidente Ge-
Melbune, 15 (R.) - Rápidas tu lia Vargas, na fronteira uru

e potentes lanchas-torpedeiras guaio-brasileira.
....................................................

Instituto Brasil-EE. UU. de Florianópolis
Candidaturas a bolsas de estudos em Universidades

norte-americanas
Acha-se aberta na Secretaria do Instituto Brasil

Estados Unidos desta Capital a inscrição para candidatu
ras a Bolsas de Estudos em Universidades Norte-Ameri
canas, no período de 1943-1944. Só poderão inscrever-se
candidatos iá graduados em Cursos Universitários Breei
leiros.

Os formulários e outras instruções necessárias serão
fornecidos aos interessados na Secretaria do Instituto.

As referidas bolsas de estudos estão sob os auspí
cios do Instituto Internacional de Educação, de Nova Ior
que.

As inscrições encerrer-ee-Iio, impreterivelmente, no
dia 20 do corrente às 15 horas.

A DIRETORIA

EMPREGADO
Para auxiliar de escritório, necessita se de um, com

16 anos. É imprescindível que tenha boa caligrafia e

conheça as quatro operações. - Ordenado inial €r. $80-,00
mensais. - Cartas, do proprio punho, à Caixa Postal n°.
163, Nesta, dirigidas a: "ESCRITORIO".
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Rio, 11, do Coi'respcncrerite Espe
cial Arnorím Parg a (via aérea) - A
fo to acima fixa um aspecto dos f'u
nerais do General Agust in de Justo,
realizados com todas as 110n ras do

estilo, ern Buenos Aires, oruie acaba
de falecer, como antecipámos, pelo
nosso serviço rádio-telegráfico, o

grande amigo do Brasil e candidato
à Presidência ela Repúbli.ca irmã.

DIRETRIZES AM:ERICA�NAS
Há um ano, precisamente nesta data, os re

presentantes das 21 Repúblicas Americanas reuniam-se
na Capital brasileira, estabelecendo, sob a presidência
do chanceler Osvaldo Aranha, novas diretrizes para a

política continental, novas formas de ação baseadas
na solidariedade, ezn vista do grave perigo que amea·

çava todo o hemisfério, a infiltração totalitária, do im

perialismo nazi-nipo-fascista.
A V Conferência dos Chanceleres americanos

teve sua realização epreseede, devido ao ataque ino

pinado elo Japão aos Estados Unidos, a 7 de dezembro
de 1941. Assen tando os alicerces da unidade con tinen
tal, fundamentando suas decisões no "Direito que rege
a força" e não na

ó{ força que rege o Direito", cons

tituiu ela acontecimento de marcante relevo. Repre
sentava o Continente Americano lutando por sua sub
sistência, fazendo-se o paladino glorioso de uma nobre
causa.

Foi ela, sem dúvida, a reação das Américas, em

face do paganismo erieno, do barbarismo nazi nipo
fascista, que ameaçavam subverter o Continente, re

dueindo-o à condição de simples vassalo. Mas, como

diria um homem público do nosso Continente, as

Américas nascecam livres, e livres viverão ...

Tem prática em matar nazistas

Rio, 14, do Correspondente Espe-_1_9 �--- 7_v_s_3 cial Amorim Parga (via aérea) _

Raul Soares ela Silveira, que aparece
na gravura acima é um jovem ban
cário brasileiro que integra presen
temente as fôrças combatentes alia
das que atuam na África, como vo

luntário, na Legião Estrangeira, ou

seja, com De Gau lle. Foi ferido já
uma vez, mas retornou ao campo de
batalha. Quando o Brasil entrou na

guerra, Raul Soares apresentou-se às

4 vs. _ 1 mossas autoridades diplomáticas, dis-
pondo-se a prestar, pela sua Pãtría,

O :assalto fl·nal contra �a;�::i��ii��� �,,�aS�áf��:,�t�:�Oo;e.�_U recímento, disse: tenho certa pra-

um baluarle japonês �: ,�:n,:�:'�'d'::::::a:::::'::eSidnei, 15 (R.) - Acredita-se que os aliados estão pre- Aluoa-se nida Mauro Ra-lparando ativamente suas forças para um assalto final, a ser mos nO 295. Tratar ao Largodesencadeado dentro de poucos dias, contra o últímo baluarte Benjamim Constant , 9. lidaponês, existente, em Sannaanda na Nova Guiné. 27 5 vs. 1

COM A JNSPETORIA DE
VEíCULOS

Apesar da vigilância da Ins
jpetoria de Veículos, o nosso
trânsito ainda se ressente de
falha que precisa ser imediata
mente reparada. Trata-se da
emprêsa ele ônibus que faz o

trajeto da Praça 15 ele Novem
bro à Estacão Agronômica ou

Tcindade, cujos carros, na via
gem ele volta, elescem aquela
Praça numa carreira desen
freada, ameaçando os transe
untes desprevenielos.

É lamentável que os motoris
tas da referi ela linha escolham
justamente as horas ele maior
movimento ele pedestres naque
Ja via pública para concorrer,
deslealmente, com os êmulos
de Pintacuda, pois, ainda ôn
tem à noite, tivemos oportuni
dade de observar o abuso, que
constitue, ele fato, grave perigo.
Não chegaremos ao ponto de

pedir que a Inspetoria de Veí
culos interr-ompa o trânsito
nessa _ artéria, habitualmente
escolhida pejos pedestres em

passeio. Mas, é justo que ela
ponha, ali, um dos seus guar
das, para observar e multar,
convenientemente, os que a
meacam a vida dos transe
untes.

Cremos que é melhor preve
nir do que lamentar. Isto é
"chapa", m as é verdadeiro ...

.nlversárIoB:
Dl'. Mário Wendhalisen

Transcorreu ontem a data na-.

tal ícia do nosso distinto ccn-

I terrâneo sr- dr. Már io Ramos,
Wendhausen , abal izado clínico,

I
em nossa capital.
Amavel no tratar, aliando às

ms nifestações do espírito a no

breza de seu coração, o ilustre.
aniversariante grangeou inúmeras,
amizades, que lhe dispensaram,
ontem inequívocas provas de
carinho, às quais, jubilosamente ;
"O Estado" se associa.

FlUem anos koJ� �
A exma. sra, d. Clotilde Sil

veira de Sousa, esposa do sr ,

Vitor Silveira de Sousa;
a exma. sr a , d. Eugênia Mar

tins Neves, esposa do nosso>

prezado conterr âneo sr. gral.,
Otávio Valgas Neves;

a exrna. sra. pror , aposentada,
Leopoldina A'vila;

o sr. Benito Araujo funcio
nário federal e elemento dinâ
mico do esporte local;

o revmo. Pe. Luiz Gonzaga"
Steiner;

Viajantes:
Retornou a esta capital, ten

do reiniciado sua clínica, o sr.,

dr. Vitor Gutierrez, figura mui
conceituada entre nós.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PAR.A A FAMILIA
E PARA A RAÇA

Esfaqueado pelo companheiro
Ontem, à noite. quando se.

divertia num «Terno de Reis».
,

na Vargem Pequena, localidade

I de Canasvieiras , o lavrador To·
maz Marcelino de Sousa, com'
27 anos de idade. casado, foi
esfaqueado pelo seu companhei
ro Belarmino Domingos Sabi
no. Ignoram-se as causas do>
crime.
Tomaz foi internado no Hos

pital de Caridade, hoje, pela
manhã, com profundo golpe no,

ventre, estando em es-tado gra
ve. Foi aberto inquérito a res

peito.

Não ouve

por causa
catarro ?

EXPERIMENTE ESTE REMÉDIO
Se V. S. sofre de aturdimento catarrail

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca-

tarro obstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa-·

bel' que essa tão aborrecida afecção de

saparece prontamente com o simples tra-

I tamento, durante alguns dias, -'I'\e PAR

MINT, o qual poderá adquirir em qual
quer farmácia ou drogaria. -

Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiração se torna mais.
facil e desaparecem, gradualmente, os

zumbidos dos ouvídos.. a dor de cabeça,
a sonolência e a obstrução nasal.
A perda do olfato e dó paladar, a difi·

culdade de ouvir e o desprendimento do
muco nasal na garganta são outros sinto
mas que indicam a presença de catarro.
o qual deve-se combater com o tratameJ:Jr
to de Parmint.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


