
o D S'·VIVO�SEPULT
LONDRES, 16 (U. P.) .. A RÁDIO EMISSORA DE MOSCOU ANUNCIOU QUE AS AUTORIDADES DA CIDADE DE ELISTA
REVE�ARAM AS ATROCIDADES PRATICADAS PELAS ,FÔRÇAS DE OCUPA�AO ALEMÃS. NESSA CIDADE OS GERMÂNI
COS MATARAM MAIS DE 800 CIVIS, TORTURANDO OS PRISIONEIROS E ENTERRANDO VIVOS ALGUNS. A CIDADE FOI

TOTALMENTE DESTRUIDA ANTES DE SUA EVACUAÇÃO .
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RIO, 16, do Ccrresnandeute Es- e que parle, a�llra. cumprindo cr
peciai Amorim Parua (Via aérea) -

- dens do sen6n'll De i3i1ulle, para
Pertíu. finalmente. cnm desünc a prestar servíccs à causa üa liberta
Londres, via Washington, o general cãc da Pranca. Ao (lua ennsta. o

_ René Gh1!bedec de Lavalade. que geme_ral Chal.ledec. de Guia Im·tida
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desenenhnu em nosso pais il íuncâe damos li flag 'anta acima, vai ocupar

ao
.

a Iam o I 10ma nac Iona
de Chef: da Missão Militar Francesa destacado posio na. Arriei) do Norte.

I! petiC:� ele uma firma de Joilwille Mais de 200 aviões abatidos num só dia
Rio, 16 (E.) - Um vesperrlno desta capital informa que a Chung-King, 16 CU. P,) -1 O

.

foi d f'
. . 1 no no restos de aviões destrui-

.

I
naVIO • e initivamente , dfirma Arp & Cía., de Jodnvílle, solíeítou permissão ao llfj. Despachos chineses retardados, re- A ,

d lOS'
nístérlo do 'I'rabalho, nos termos do decreto-Ieí n, 4.638. para b'd J "U 't d P ". afundado, em consequencia e I O navio afundou envolto em7 ce I os pela Dl e ress, m- I A ,

di
.

drescíndír o contrato de trabalho com Friedrich Ausg'ust Dte- f t 200 400 três impactos iretos e as ex- chamas, de maneira que todos, ostrich, Erich Max Petzold e Bernhard Armin Max Gorsse, Ale- o:�aram que e� re e plosêes de Quatro bombas que .� f 'd'
.

d dga a firma requerente que os empregados que pretende demí- avroes de caça Japoneses foram,
-

. ?d d
avroes oram, sem UVI a, es-

t'
- destruidos no dia 2 de novembro rca!rhamlh edID

suas

�r?xlmhl.
a es. truidos. Durante os últimos meses,rr nao falam o idioma nacional e por isso não podem contí-

b ra a a ores portuários c meses· t b Inuar trabalhando. O ministro do Trabalho pronunciou o se. quando ombardeadores norte·. f ,loS Japoneses es a e eceram em

guínte despacho e "A se comprovar tal afirmação verificar- americanos afundaram um navio
In �rmam q�� o cargueiro estava Cantão um importante centro de

se·a grave responsabilidade da própria requerente, empresa d d 8 000 t I d cheio de avioes de caça e que, montagem para aviões com gran-t b I ld Brasll
. . e carga e, one a as, no teri t f ..J t d '

es a e eCI ,a no rasu, e que permitiu que em seu estabelecl- .

d P' I' t d C t� pus enormen e oram encon ra os des oficinas o qual foi repetidasmento, três empregados durante 12, 13 e 9 anos, respectiva- no as ero as, per o e an ao. '. M

mente, só se expressassem em idioma estrangeíro, Baixe o I
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k.
vezes bom�ardeado pela aVlaça&

prQc.esso à Deleg�ci8; Reg'ionaI �e �anta Catari_?a afim de in· I

m que
. deu a· «' Iltz rieg»

norte·amencana.
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:::-·:::--:=:..-:::--:::-:::·::::·::::--�._�.-::-;:::��--:-;:_.:::--:::-.:::_.::-:::::::.-:::--:::;--1-� por ela mesmo confessado, assim como a nacionalidade de LIsboa, 16 (U. P.) - Os dJanos desta capItal pubhcam um des- C���a sÃuiõ BAMÕS o

seus dirigentes, solicitando das autoridades policiais locais pacho da agência DNB, segundo o qual o ministro da Propaganda Illspeclali8ta em moléstias de i

todas as informações que forem necessárias para instrução do da Alemanha, sr. Joseph Goebbels, em artigo estampado na revista
ALTA C;�h:���Ã::c;t��iUL: N'

f
processo. "Das Reich", declara notadamente: "No quarto ano de guerra, a tômago, vesfcula, útero, ovários,

Alemanha enfrenta uma tarefa }'nfinitamente mais dura e difícil apêndice, tumores, etc, - CffiURGIA

V
�����-�

a'n·os tl·ros contra Von KI"'III-Dger que a cumprida em 1939. Lutamos ma frente oriental contra um sis- ���r�c:�«;;r:::!c��e;���::�:� vs:rl. •tema que faz do conflito atual uma guerra total e que a efetua em zes _ Fracturas: aparelhos de gêsso.
magnitude que chega às mais bárbaras crueldades". Mais adiante Opéra DO. Hspltals de Florlan6pou..

.

Londres, 16 (U. P.) - A rádio de Moscou l'nformou, segun-
Praça pereFItOanee, lo0110vgeira, 10 -

Iescreve o doutor Goebbels: "Chegará o momento em que espera-
do notícia de Gen.ebra, que se deu em Bucareste "um atentado con- mos demonstrar a nossa superioridade sobre o inimigo que' nos HorArlo: Das 14 às 16 horas, dIarla·

tra a vida do sr. Von KilIinger, Ministro da Alemanha na Rumania". atacou", Por fim, o doutor Goebbels adverte que a pugna "se trans- mente.

foram disparados vários tiros contrai o automóvel em que viaja- formou em caso de vida ou de morte para nós, alemães", e exhorta

va O diplomata nazista, e o agressor _ um estudante da Universi-
a todos os alemães para que trabalhem mais intensamente para
"equilibrar e distribuir a carga que suportamos na frente",dade daquela capital - foi preso.

A Italia imita •••

Londres, 16 (U. P.) - A Itália
enviou uma nota ao "governo" chi
nês de Nanquim, controlado pelos
nipõe's, renunciando seus direitos
de extra-territorialidade na China.

O ato italiano segue de perto o

gesto tomado pelos governos da
Grã-Bretanha e Estados Unidos re

nunciando todos os seus reconheci
dos direitos de extra-territorialida-

Buenos Aires, 16 (U. P.) _' de espionagem recentemente pela qual se faz saber a êstel comandante Niebuhr, feito por de, assinando, a êsse respeito, tra-
A Côrte Suprema ordenou o ar· descobertas, declarando à Côrte Tribunal o resultado do reque- intermédio da embaixada em

I tados com o governo legal da Chi-
quivamento dos autos do pro· SUI}re·ma "que à vista da res.' t d I B I' I na, orientado pelo generalissimornnen O 01' ena( o, e o parece·r er 1m.

, • Chiang-Kai-Shek, que foram al11pla-cesso relacionados com as ati· posta dada l}ela embaixada da exarado precedentemente pelo Acrescentou que uma copIa mente divulgados. O Japão, tal11-
[Vidades de espionag'em exerci· Alemanha ao requerimento dn da nota a respeito foi entregue' hém, há dias, fez a mesma renúu-
das pelo adido naval e aeronáll- Côrte, não será possível levar senhor procurador geral, 3rqui. ne.sta capital.ao encarreg'ado de)

cia, .entendend.o-se.
com os seus

t· d b' d I
- a"ante os pl'ocessos nessa vem-se os presentes autos com ," I AI h r Otto apamguados nanqmnenses.ICO a em aIxa a a ema, co· T

"
. ,« cau- negoClos (a eman u., s •

_ A única concessão italiana na.. conllecjmento do Poder Execu-lnandante nictrich Niebuhl'. O sa. Essa é a decisão a ser to- , . 1Ieynen. Funcionários argenti., China consistia de uns. pou<?os .he-
prf)('urudol' g'eral d" Re!}'bl<ca mad d' tI" dA.

tivo". A proposIto um funcio··
1" ,.. ctares de terra em TSlll-Tslen.< .. lI.l', a mn e (a JurIspru enCla nál'Ío da Chancelarh decI�rou nos (ISSeram que se presu· _

dr. �luan Alvíll'ez, deu seu pu- fIrmada pelo Tribunal". Rece-
«c..

me" que será aceito o l}edido Ao tentar esquivar-se às determi
l'e·cer no.s autos re]acion�dos hido êsse parecer, aquela alta à uma ag'ência informativa da Chancelaria, pois do contl'á- �ações dos órgãos de Estatística M!
�Om O g1(hdO nantl e aeronauti- Côrte de Justica proferiu a se· I americana que se espera reg- rio as relações entre os dois !Itfir,. uma pesso.a revela o <!u� �:
C() 1 l' d I

- •

t d
• -

�

" I A - '.. inImIgo do BraSIl. E para os mIml-
, {la em,)alXa a a ema, coman.] g'um

e eClsao: Em face da l)osta do g'overuo alemuo ao

pe-, p:uses brunam "sumamente "OS do Brasil a lei é inflexivel,�ftllte .::\'icimhr, e as ativiflades comunicação da Chancelaria I diflo de retirada do adido naval, tensas". ,(D. E. M,).' .. ,

MefiO� um general
itaUanc

Berna, 16 (U, P.) - Informa-se
que morreu na frente norte-africa
na o conde Stefano Ma cch i di SeI
]eri, membr-o de uma elas mais an

tigas f'ami l i as italianas. O conde
Stefano estr.,va

na Argentina

ffuan-Ido se iniciou a guerr-a. Transferiu
.se em seguida para a Itália, onde
se apresentou como voluntári o e

foi servir numa divisão de tânques.

Quem sonegar informações à És
tatística Mí lítar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,

�e:á. julgado, ;militarmente, como

Irm rmao do BrasIl (D. E. 1\1.).
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Ellterrou u cadável�8
para esperar outre.;Rio, 16 (E.) - Mariano Gomes apresentou queixa ao distrito poli

daI contra o "papa-defuntos" Manuel Garcia Gonçalves, proprietário
de uma empresa fuuerár'ia, por motivo do sepultamento do inspetor da
"Light" Acácio Vieira Dinis, falecido a 2 de novembro' do ano passa
do, como indigente, não obstante haver recebido dinheiro para enterro
de classe. Alega o queixoso que o "papa-defuntos", sem autorização de
qualquer pessoa, retirou o corpo da capela da Beneficência Espanhola,
onde se achava em velório, levando-o durante a noite para o cemitério
de Inhauma, quando havia sido combinado que os funerais seriam rea

lizados no cemitério de São Francisco Xavier. Esclareceu, por fim, o

Queixoso, que o proprietário da agência funerária assim agiu com o

fito de não perder o enterro de um cidadão de recursos, cuja morte
era esperada para aquela noite, na referida Beneficência. Porisso, es

vasiaram a capela, privando o pobre fiscal de receber as homenagens
dos amigos que ali compareceram para velar o seu corpo. No cemité
rio de Inhauma são enterrados os mortos indigentes, ao passo que o

cemitério de São Francisco Xavier é procurado por pessoas de certas

Para libertar

Arquivado O' processo de espionagem contra o
adido naval Niebuhr !

•

Ofensiva em três
direcões

Moscou, 16 (U. P.) - O Exérci
to russo está desenvolvendo uma
ofensiva em três direções, partindo
de Mineruinye Vod i, recentemente
reconquistada e continua no seu
esf'or ço 'Para expulsar os alemães
do norte do Cáucaso, apesar das

i fortes chuvas e das neves sem con
sistência que convertem o campa
de batalha em enormes lodacais. A
ocupação de Novoblagodarnoe le
vou os russos a 32 quilômetros a
oeste de Minerainyo Vod i, ao mes
mo tempo que a conquista de Ku
rmagorski c Zhurravskoye também
importa em considerável avanço
até ouoroéste e o norte das referi
das cidades, respectivamente, 'As:
tropas russas ainda recuperaram as;
localidades de Kalaborka, Orbelia
novka e Pogebailovskoye, entre as:
citadas cidades de Novobladarno
ye e J( umagorski.

Mais execucões na
Checoslovaquia

Londres, 16 (D. P.) - O Servi
co Informativo checo 'anunciou :t
execucão de mais doze cidadãos
checos n.a cidade de Praga. Um
dos executados foi o major Antô
nio Pesl, acusado de organizar a
'resistência passiva contra os ale
mães, Os outros responderam a

acusações de espionagem, ativida
des extremistas c câmbio-negro,

Efeitos do bombar·
deio de Turim

Londres, 16 (U. P.) _:_ Informa
cões oficiais italianas, divulgadas
pela emissora de Roma, anuncia
ram que o número de vítimas re

gistado em Turim, como conse

quência dos bombardeios aéreos, é
de 503 mortos e 547 feridos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

Sociedade Cooperativa de Responsabiliclades�
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola;
de Santa (att1rlna
Rua Irelano n.o 16 - S�de própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certtücadc
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códini)s 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 Economíca Federa! para a vendes

das Apóllees do Estado ele Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

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

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

melhores taxas :
c/c à dísposlção (retirada livre) 21t
C/C Limitada 5)1,
C/C A'fiso Prévio 6%
C/C Pt'aEO Fixo 7°/0

Aceita procuração para receber vencimentos em to ..,

das as Repartirões Federais. Estaduais e Municipai�.

o ESTADO-Sábado, 16 de Janeiro de 1943

A Alemanha adverteEstocolmo, 15 (U. P.) - A
imprensa alemã lembrou ao gene
la1 Franco a sua promessa do ano

passado de mobilizar três milhões
de espanhois contra qualquer ini
migo europeu, no caso de neces

sidade. Acredita-se que a exigên-

cia alemã, formulada pela impren
sa, tenha sido motivada pelas for
tes perdas germânicas, nas frentes
de batalha da Rússia e do Medi
terrâneo. O diário "Hanburg Fren
demblatt", por exemplo, não só

ii Espanha
recorda a promessa do general
Franco, mas também se refere à
necessidade de sua execução, em
bora acrescente ser isso uma ques
tão que sómente a Espanha póde
decidir.

Auxiliadora Pre ial 8..AIDistribuição de 30 de Dezembro de 1.942 ]
I

Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre

Contrato nO 59 - Hermann, Blumenau, parte, Cr.$ 3.000,00 Antiguidade Com juros de
acordo com o Decr.· Lei n° 4171

1073 Casa do Americano, Blurnenau , parte, Cr.$ 29.000,00
Rescisões regulamentares de acordo com o Decr i-Lei nO 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 1'5" 338 Dtstribuição:
Contrato

4002-Walter Voss, Blumenau saldo,
4039-Herbert Schmidt, Blumenau, parte;
4387-0tto Parucker sob. Joinville, saldo
5755-Cal\los Doming, Blumenau,
4447 - Rudolf Dittrich, Trombudo Central,
4303-Emilio Furlani, Mosquito,
4284-Josué Di Bernardi, Fpolis. parte
4388-B. & A. Parucker, Joinville saldo
4013-Diettrichkeit Irmãos, Hamonia
4299-José Sanches Jor. Blumenau,
4216-F.G. Busch Jor , Blumenau parte
5090-Arnoldo Haer tel, Blumenau saldo
S031-Ernst Zeibig, Barra Trombudo
5076-Hugo Radke, Blurnenau , parte
57l0-Emilio Rcssmark, Blumenau saldo
5735-Ernesto 'Wuerges, Blumenau,
5746-Ernesto Wuerges, Blumenau
5741-Ernesto Wuerges, Blumenau
S597-Ervino A. Bornm, Cruzeiro

Cr.$ 4.000,00
u 9.000,00
« 11.300,00
« 3.500,00
« 10.000,00
« 10.000,00
« 4.000,00
« 21.500.00 Série
« 20.000,00 II

« 10.000,00 "

cc 2.500,00 "

«( 1.000,00 II

« 5.000,00 "

« 3.500,00 II

« 1.000.00 "

« 5.000,00 "

« 10.000,00 "

« 5.000,00 II

«10.000,00 II

Antiguidade

pref.

I pref.
9314

9214,5
9203

II pref.
6136
6086,5

III pref.
7041,2
7031,7
6989,2
6577,9

Total distribuido até C $9 072 000 00 615hoje neste Estado: r- . . , a prestamistas.

iSceíedade Comercial Livonius Ltda '" Correspondentes
I-----------�-----------------

.'

Hospital de Hcmôníe
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínlca mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da NntriçãoRadiologia clíníca (eaíos X). Laboratorlo completo de

aaálíses clinicas. Eletricidade médica
Ouras díetétíeas e de repouso em ambiente

calmo e confortavel
Médicos: DR. CESAR 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
Oasa 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 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 estebetecímento

o vôo mais longo 19Santa Monica, Califórnia, 15 ::..:_ �------------
(U. P.) - o vôo mais longo da

E M P R E G A D OHistória, realizado por tropas pa-
raquedistas, se efetuou da Grã-
Bretanha à África do Norte, segun-
do afirma o tenente-general Henry
Arnold, comandante-chefe das for
ças aéreas militares dos Estados
Unidos, em uma carta dirigida aos
operários da fábrica de aviões
."DougI.as". Segundo Arnold, 40
aviões de transporte "Douglas
C-47", ocupados por soldados pa
raquedistas, cobriram em vôo, par-
tindo da Inglaterra, a distância de I2.400 quilômetros até a Tunísia,onde as referidas tropas captura
ram importante aeródromo situado
a 56 quilômetros a sudoésts da ci
dade de Túnis.

Caspa' LOÇÃO MARAVI·
LHOSAl

• Paro suavizar e rejuve
nescer o pele. há um pro- �- "

duto perfeito, o SABAO .�RUSSO. Aveludo o
_
pele, �combate espinhos, cravos e �

mcncbo s SABÃO RUSSO
_---' sólido ou líquido.

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

Instituto Brasil-EE. UD. 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 Brasi
leiros.

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

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

As inscrições encerrer-ee-ão, impreterivelmente, nO'

dia 20 do corrente às 15 horas. ..

Loteria de Gibraltar
La Linea, 15 (R.) - Informa-se

de Gibraltar que está sendo estuda
da ali a criação de uma loteria,
nos moldes da loteria da Espanha.

O primeiro prêmio será de cin
co mil esterlinos e o segundo de
dois mil. Será deduzida uma por
centagem dos bilhetes vendidos
para instituições de caridade.

A DIRETORIA
7 vs 4-.

Para auxiliar de escritório, necessita se de um, com
16 anos. É imprescindível que tenha boa caligrãfia e

conheça as quatro operações. - Ordenado inial Cr. $80,0(}>
mensais. - Cartas, do proprio punho, à Caixa Postal n°.
163, Nesta, dirigidas a: "ESCRITORIO".

23 4 vs. - Z

E M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões propríos pala:
Bom Retiro, Lages, Painel, Correial�into, P?nte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeíro e vice- versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garíbaldí Vacaria Caxias e vice-versa.

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

'I'ele lone 1.677

f·.

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

Novidades-Jóias-Vidros-Crislais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sábado, 16 de Jane·iro de 1943
-=mrs#R?iIifi_Iif'iJlilIl-dM.riI!!gillEmi'!l:-.Gi&-M-lBl!eWil!li"_ttpP.IlIlIaBI_IliíiiRmlA_a *_* _

Um novo d es to c c rnen to de t:ropas dos Estados Unidos d asembo rorrrn na
Ilha de Nova Co Iedo o io , no Pc.c ifico , que está sob o. co rrtr

ô le dos Franceses Com
batentes. Êsse déstacarnento foi reforçar as grandes forças norte-americanas já em
servico naquele Donto est:!'atégico. (Cliché do: Inter-Americano. para «O Esrado »)

o ARi:lENAL NORTE-AMERICANO
O Daily Telegraph, comen

tando a mensagem orçamentá
ria dirigida pelo presidente
Roosevelt ao Congresso, acen
túa que muito embora os orça
mentos do Eixo e da Rússia
não hajam sido publicados e

sejam consequentemente objeto
de conjeturas, pode-se assim
mesmo afirmar que provavel
mente as despesas de guerra dos
Estados Unidos, para o ano

que começará em julho de 1943
serão iguais às de todos os de
mais beligerantes, globalmente,
em ambos os lados do confli
to - diz o "Correio da Manhã".

O exército russo, sozinho, já é
adversário temível para a Wehr
macht: a RAF, sozinha, é um
adversário mais do que temível
para a Luftwaffe e o Japão já
foi detido pelas forças relativa
mente pequenas até agora em

penhadas no teatro de guerra.
Quando todas essas coisas sãoem perãgo recordadas, a esmagadora supe-El Ferrol, 15 (D. P.) - Partiu rioridade do poderio armado\dêste porto um rebocador de so- que a produção gigantesca do

corro para auxiliar Ulll navio de arsenal norte-americano coloca-2.825 toneladas, que enviara S05 rá à disposição das Nações Uni-informando achar-se em situarão das, em meados de 1944, torna-perigosa devido a um rombo "no se ,mais do que evidente.
costado, causado por temporal re- Devemos, entretanto, abster-cente perto de VIvero (Espanha). nos da suposição de que um do- Cooperativa Mixta de laticíniosmínio tão absoluto, com os re-

FI
. -

I'Não tenhas dúvida em de- cursos futuros, justifique um de onanopo IS

nnnciar. um "qlIinta-coluna", 'esmorecimento 'nos esforços E D 1 T A L Ipor mais que pareça teu aml- atuais. De fato, nenhuma idéia Pelo presente convoco 8 Habilitações:go,' não merece tua estíma um seria mais absurda e de molde t d rativistas des'Ü ••
a retardar mais certamente a O os OS coope .'"

.

Estão-se habilitando para ca-traidor da Pátria. (L. D. N.). nossa vitória. ta entídade para uma AS· sar o sr. Leopoldo Bauer e a
.....eo.6ot)s@o.�oe••�•••8êOleeG.It�.oe.�8.oe.......... SEMBLEIA GhRAL, que terá srita, Carmelita Lentz ,

lugar no dia 24 do corrente I -

(Domingo) às 9 horas, na Viftjsntes:
séde do S�rviço de Economia Para Curitiba seguiu o nosso

Rural (Rua Conselheiro Ma- conterrâneo sr. João Maria Fer-

Ira), reira da Silva.
ASSUNTO:-Interesse gera!

da Cooperativa.
Flor-inuópulís, 5 de janeiro

de 1943
Emmanuel Fontes

Presidente do Conselho d e

Administração
13 4 ,- 1 vs

O general (atroux recebidoRua
...... Conse,�heir� MO!,ra, 7 (E�if. �a �orta) pelo sr, Anthoi1Y Eden

,

.'.
End. .!. aleg. �adlOlux -:- Florl,an,?po 11s Londres, 15 (R.) _ O sr. An-Emporlo, de Louças, ví dros e artIgos e lê tr-ícos em geral. thony Eden ministro do Exterior,Depositário das lâmpadas PHILIPS, para iluminação. I recebeu em' seu gabinete o generalInstalações de LUZ & FÔRÇA, em Florianópolis e interior. \ Catroux, cül1la�dante das fô;ç.as780 15 lt _9 francesas combatentes na SIna:VS. a. I que se encontra na Inglaterra, há..a••••••ee ., I algumas semanas.

1"'-,' e'-d-'·-'---�,-n-
__

; �--lllba�osrdete����=�{����:nado, Al_l� p�::;:�;;:;��1,"S'P7"""'<'
� ���r��� < Clubes' � tolo e Man� A. Pasehoal

!e \I -U .�mUISl I O
•

Apostoloi Clube Recrea t ivo 12 de
""",--=,_",,' Setembro, de Capoeiras, efetua- ,g !participam a seus pc-F3lu�m SilOS Gújei rá, hoje. animado sar áu-dansan- rentes e amigos o nas-

O nosso prezado con terr-ânr o te, em benetício da viuva do cimento de seu primo-
sr. Emanuel Fontes, funcioná- seu associado Olegário Ramos. � gênito MIGUEL ã
rio do Banco do Brasil; .. � Fpôlfs., 12/1/1943 �

o sr. Afonso de Almeida Coe- O C,R. Limoense realizará � �lho; amanhã animado saráu, abr ilhan- 2S"""""'ClOOO<lCXX!fXlOCCXlO<l"""""""'IXlO"""""3;;.2o galante menino Nei dej tado pelo jazz «Cruzeiro do
Sousa Gonçalves; Sul», No decorrer dessa noitada

O sr. Pedro Maria Sousa. será realizado um concurso de
• fox- , com valiosos brindes,
oferecidos pelo dirigente do

Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL lI�DU8TRIAL-JOINVILT__JE (Marca regísr.)

recon'iHlellda-se para roupa fina € roupa commum ..

ROTARY CLUBE DE FLOIUA
NóPOLIS

Realizou-se à�_ 12 horas do di,� 14
PIais uma reuruao semanal do Ro
tary Clube de Florianúp?lis", nre
'sidida pelo sr, Erl1CSLO Riggenbach,
na aus€llcia do presidente, sr. Ader
hal Ramo:; da Silva.
Além dos rot.arianos locais estive

ram presentes o rotariano sr. Ri
cardo P€reira, de Pelotas e, como

convid.tdos, os d rs. Zulmar Lins Ne
ves e .Et�nll,ndo GardoJinski.
Iniciada a reunião com a habitual

salva de palmas ao pavilhão n..cío
nal colocado em lugar de honra, e

lid� o expl'uiente do dia, foi dada a

palavra ao dr. Zulmar Lins �eves
para realizar a palestra do dia sobre
o têm a "Higiene na idade pre-esco
lar".
Em sucinta exp oai çào mostrou os

cuidados devidos as crenças na ida
de pre-esco lar, afim de hahilitá-las
a enfrent.u sadiamente os percalços

. do estudo e do contácto com a vida
exterior. Mostrou, também, quanto
tern sido feito, pelo Covêrn o do Es
tado, !1O setor de seu têrna, em com

plemento ao muito já realizado em

hanefício da educação � saúde do
povo.
A seguir (\ ro tar-ian o visitante ern i

tiu suas impressões sobre as nossas
p ra ias, considcraudo-as, sob vários
aspectos, as melhores do Brasil,
(JrincipahE-cnte a de Canasvief rns.
Lamentou apenas que elas não of'e
recessem o conforto de bons hotêís, Ipois qUE', não fô ra isso, elas seriam I
intensamente �l ocuradas p o r turis
tas de todo c Brasil e. 'possivelmen
te, dos P&lSCS vizinhos.

O rntariano dr. Nerêu Ramos;
aproveitando a ocasião, informou
que o Govêrno do Estado já tem
suas vistas voltadas para o assunto.

. Os terrenos próximos à praia de
Canasvieirus estão sendo levantados
e serão, em futuro próximo, lotea
dos para venda, à exclusão de re
gular área destinada à Colônia de
Férias, cuja construção será, possi
velmente .inicíada ainda no ano em
curso.
Com nova saudação à Bandeira

'Nacional encerrou-se a sessão.

Dissolvida a assembleia turca!'
ANGORA 16 (Unitad)

Em reunião do partido do
povo, ficou resolvida a dis
solução da grande assem-

bléia nacional. As nova.s Ieleições serão realizadas
ante" da primavera e espe
ro-se que numerosos depu
todos serão, entã.o, substi
tuídos por elemento'! jóvens.
Prestígla O Uovêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta· colunista". (L.
O. N.).

.

Homenagem. a um republicano
RA.fA, 16 (Agência. Vit6ria)

._ Amigos e admiradores do
eminente e saudoso co n ter

:ân�o dr. J, J. Seobr<: p.re-It encern reun.rr os rnei o s ln- I
dispens évais à construção de
uma escola no local em que
nosceu o ilustre republicano.

PR�sfiD de VElliRE?

�:-AlOicASREGUlAI!ZAI! os INTeSTI
NOS SEI! TORTUU.lOS.

:.O navio es tã

CURSO PARTICULaR
Prof. �iauueI LuizPreparam-se candidatos para quaisquer concursos

PREÇOS MO'DICOS
. Rua Saldanha Marinho, n. 3N° 1 '

vs _ 8••••��8••=.e80••ê••ese••8••••••••e ee
Um nome 1 Um símbolo! Uma garantia!

CASJ\ R DIOLUX

o

s DA
3

LIBE DCAS

Fazem anos amanhã:
O nosso prezado conterrâneo

sr. Oscar Pereira, ativo cornis
sário de Polícia;

o sr. Aldemiro Neves dos
Reis;

jazz.
•

O Clube 6 de Janeiro, de
João Pessoa (Estreito), efetuará
hoje, com inicío às 22 horas,
animado saráu carnavalesco.

'"

o mais prátl .o e eficiente
Gasogêní o rara cerro de
pasaagetros. D'strtbuidores: C

ltAMOS & ct».

\
\

a menina Lúcia Vilela;

Das 17 às 19 horas amanhã,
o Cantista R. F. Clube realiza
uma vesperal dansante.

Casamentos:
Realiza-se hoje, civil e reli

giosamente, o enlace matrimo
nial da prendada senhorita Dul
ce Gevaerd Bridon, filha de
nosso prezado conterrâneo sr.

Raimundo Bridon, com o sr.

João Claudino Soares, tuncio
nário do D. E. E.

Consorciam se hoje o sr. Pe
dro Soares de Oliveira. conta
dor, e a gentil senhorita Do
roty Fraga, filha do sr. João
Fraga .

AJUDA A COMBATER A
TOSSI E RESi'!UADOS

-ir:
TOS5 sO POI>E FAZER BEM

MISSAS
Na 2a.·feira, às 7 horas, será

rezada missa, na Catedral (altar
de N. Sra. da Conceição), por
alma do jovem Carlos O'Don
nell,

Falecimentos:
Faleceu 'na cidade 'de São

Paulo, onde residia ultimamen
te, a sra. D. Joana Gassenferth,
progenitora dos srs. Carlos Gas
senferth e Joana Gassenterth
Correia, esposa do sr. prof.
Belarmino Correia. A extinta,
pelas SU&s qualidades de espí
rito e de coracão, era muito
estimada no vasto circulo de
relações, deixando. por isso,
profundas e inolvidaveis sauda
des.

��&A� �'�C(A,• •

[ &P(QAUOA O I::
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CLUDE DOZE DE aGOSTO
NOTA: - A Diretoria

Amanhã, «soirée»
será vedada a entrada

das 22 às 24 horas
de

a

aVisa que anos
«Lira Tênis Clube» .. HOJE - «Alfoliada Carnavalesca», rehuubaute

Reservanl-se aesas ti Relojoaria Moritz, a Cr a $
«solrée»
10,00

fantasia.

«IATE CLUBE flORIINOPOLIS» - Amanhã, Regata do
dedicada ao Sr. Capitão dos Portos de Santa

.,.

anual

Os alemães já estão ouvindo Vf'l'dtuh�s
.Londres, 15 (Reu_ters) - F�i pas soviétic�s (leS�le novembro ,.ra111 sen(�o envíadas armas

P�-I
ile ser rompido, mesmo p�lo ar.

díto ao povo alemão, pela prr- "estavam ínvestlndo csutra ra os (lefemwl'es que {leias t í- .,Apenas um bombardeiro ou
meira vez esta noite, que Veli- êsse ponto cha-ve que agora tem 'lllUlUl grande necessidade e Ia- caça póâe tentar a empresa -

kí-Lukí fôra "cortada". O rá- de ser abastecido pelo ar". O ]OU 11a existência de um cintu-I concluiu
- e estes estão sendo

dio de Berlim disse que as tro- locutor acrescentou que esta- rão em torno da praça, difícil empregados",
•••®�••••••�.�.�••••••e.�•••••••@••••
· �
•
.,
..
•
•

: Se sua máquina

•
•
•
•
•
•
•
•

Tem 30 filhos I ·�:�isas. G:;:s. 7='
"

DE CARVALHO

IIMelas das melhores, pelos menores
'

Consultas: Das 14 às 17 horas. ,

Porto Alegre, IS (A N.) -

preces só na CASA MISCELANEA 1 Rua Vitor Meirelles 22-1" andar,
O ó:gricultor Firmino Josér_ Rua Trajano, 12.
Godoi, residente no Rio Gran.! ---------------------------------

;��e:�eS�l� d������üc�o s�J�: I A Dinamarca prevê ataques aUadoscltan?o o auxlh� do �over-, Estocolmo, 15 (R.) _ O grande talado em adegas especialmente re
no, ví s to ter trlnta fIlhos, abrigo subterrâneo atualmente em forçadas.
sendo que o mais velho tem construcão em Copenhague será No futuro todos êsses serviços
44 anos e o mais moço ope- utilizado como centro de comando serão estabelecidos 110 abrigo

t f3. d'd 1 de todos os serviços de defesa an- subterr-âneo, cuja construção esta-nas quo ro rrres es e 1 aue. ti-aér-ea da caoitul da Dinamarca, rú lerminada dentro em breve.
Firmino José Godoi. con· AlI' agora havia somente um 'Acredila-se nesta capital que essa

ta, atualmente, 66 anos de abrigo subterr-âneo de dimensões med id a eleve estar relacionada COIU

idade. "l'clativ,all]cnle reduzidas, que tinha a recente inte nsif'icuç âo dos ata
sido posto ii ,clispos.iç'ão dos servi- ques aéreos realizados pela "R. A.

Uabelos bt;-RIW08 f L�H)ÁU . ç'os principais da polícia, cnquan- F." ii Alemanha c aos países ocupa-
U' �R �V I TTAQA '

' I to o controle elas brigadas de bom- dos.
lU.!'- .1" I Jo..u� 4 I beiros e de demolidores eslava i n s-

Quer que sua

fique

!S8f!ffii

�
q n �� �,� a !I'� n U

� n f! �ii H:; lJ h ;� !§ f� "" ��I>t;
.,.

i (" o N ""II"" E M� ...... ,

OITO ELEMENTOS TOl'HCOS:
P,RSENIA roo VA,N/'\DA
TO, F-J)FO�O).CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO
rosrco DOS MUSGULOS
Os Pálido.. D(!Pll\!per6dof,
Esqohdo5, Anêmico" Mãe,
que criam Mtgrol. Cri�nçlH
uquílicu. rl:Ctbafio II tcni-
ficação g�rt;1 do oig.ni,mo

com o

5a n OU 8 n O I

Prestígta o Govêrno e as
classes armadas, - ou serás'
um "quinta. colunista". (L.
D. N.).

«

REGISTRADORA ou de SOlVIAR precisa SEr adaptada à
moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à

Mie óGR F
nova

DOEN(AS DA PELE
E SirIUS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeluao.

»

-------

que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição.
Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER. CAI-CULAR, etc .•

. com a maior precisão mecânica e a preços módicos.
R. João Pinto. 19, Fone PiSg,

lGa. DRLEGACIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRAB.>\T,HO, V,DúS'l'HIA E
, CO;'llf;RCIO, NO ESTADO DE SANTA CA'l'ARlNA

BDITAL

A,h C.·...''1/.'*A.(',\:, t..\
TeRI elO «stOCK» os rilais recentes artigos

� hI
. • o

. para ertascas, ternos de fina confecção para
homens, calçados, chapéus� casenliras e li

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc, A Fábrica DISTINT1\ está con-
feccionando canlisas para o verão ii preços extrema111ente ba��o�. "

Visitem as novas e luodei'nas instalações de A CAP)TAL, ii rua Conselheu1o �t�Ira, 8.

Na fórma do art. 2° do decr-eto-lei n. 4.288, de 14-5-42, para fins ele recolhi
mento elo Imposto sindical, devido por todos os empregadores, empregados, agentes
ou trabalhadores autônomos e profissionais l lbera is deste Estado, indico, para as

localidades onde não. existirem agências do Banco do Brasü, o Banco Indústr-ia e

Comércio de Santa Catarina S. A. (Matriz e Filiais), Não existindo na localidade
agência de um ou outro Banco, o r-ecolhtmento deverá ser feito na sua agência ou
filial mais próxima,

O recolhimento do imposto sindical devido pelo, emmregadoi-es e trabalhadores
por conta própria (agentes e ti-aba lhadores autônomos e pr'of iss iorra is liberais) será
feito no mês de janeiro de cada ano, e o dos empregados será descontado no mês
de março e recolhido em abril, anualmente.

Chai110 a atenção dos interessados para a fiel observância das d ísposíções da
Por tarla Ministerial n. SC'884, de 5-12-42, publicada no Diário Oficial da República
em 10 do mesmo mês, esclarecendo que o não cumprimento do disposto pelo de
cre to-le í

n. 4,298, supra citaelo, dentro elo prazo legal, implicará na aplicação das
multas de DEZ a DEZ MIL CRUZEIROS, aplicada segundo a natureza da infração
e RS condições econômicas do infrator, sem prejuizo da ação crimina l e das peua lí
dades previstas no art. 43 do decre to-Ie! n. 1.402, de 5-7-39. Para os profissionais
liberais ii penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional, até a necessã
ria quitação. As repartições federais, estaduais e municipais não concederão registo
ou funcionamento ou renovação de atividade, aos estabelecimentos de empregadores
e aos escritórios ou congêneres dos trabalhadores por conta própria, sem que sejam
exibidas provas de quitação do imposto sindical, ressalvado o caso de empregador
ou trabalhador por conta própria que inicie sua atividade.

Inexistindo entidade sindical representativa ele agentes ou trabalhador-es au·

tônomos e profissionais liberais e rião se tornando passiveI a fixação da importância
do imposto devido, para esses fica estabelecida a contribuição de DEZ CRUZEIROS.
Para os empregados e empregadores será observado o disposto pelo decreto- lei n.

2,377, de 8 de julho de 1940.
Florianópolis, 13 de janeiro de 1943,

(a) lilrnani de Oliveira, Delegado Reg ional

A Estatística Militar, destinada a

I As autoridaàes responsáveis pela
facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mil].
perfeita quanto possivel, do

apare-,
�ares podem exig-ir, sempre que hon

lhamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de
das da Nação, exlge que todos os qualquer informação, que cada ín
brasileiros lhe prestem cooperação'j formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a ae
tra o Brasil em e:uerra. (D. E. M.). zurança nacional. (D. KM.).
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As ambições da Rum�nia
Londres. Li (De Han{lal Neal e, oleaginosas e cereais, assim como

-redator dilJlullláti('u d� Re,ut�rs), - da atual cotar-ão entre o marco e

'Segundo l�H.j'(:ce,,� hUllla�w e o o lei. O "Iuehrer " tcrú pedido
último ,alellte a chegar a cncru- mais suprimentos e mais leis por

zilhada", e podemos corijeturer que seus rua rc os ..

foi a necessidade de rcvigor-aruento Aíim de impressionar o general
'0 CJue motivou que. o general A_nto- An to ncscu, Hitler estava rodeado

neSCl1 fosse recebido por HItler naquela ocasião, além de von Rib
no (iuar.tel general deste. 'bentrop, do marechal de campo

É quase unpossivel recebermos Kci tcl e dos generais Zeitz lcr e Jo
inforJnacões seguras, mas parece dl, para o potencial humau o, e dos
haver razões substanciais em acre- ··'drs." Funk e Glodius para o as

ditar-se Das noti cias que, via TUI'- p ec lo dos suprimentos. Defrontan
quia e Sl�iça, f'alam ,d� uma .ampla Ido-se COIll a artilharia hitlcrista,
inquielaç<lo na Humânia, aSSIm co- econômica e militarmente mais pe
mo de 11111 recente "com:plot" da sadn, Antonescu não podia deixar
Guerda de Ferro contra o govêrno. de ccd 1'1', c pôs sua firma ao clás
Sem dúvida, as causas principais si co comunicado que anuncia
-do descontentamento são as trc- "completa unanimidade de pontos
mendas perdas do exército rumeno de vista".
na Rússia e a situação alimentar. É estilo de Hitler despedir seus

'Parece que o momento não é muito visitantes com algum presente que
oportuno para Hitler aumentai' o

I possa
exibir a seus patrícios. como

'pedido das S�taS principais .n�erca- preço das novas servidões. No caso

darias que ex igc a todas as vitimas : de Antoriescu, o "condutor" talvez
'carne para canhão e suprimentos tenha recebido uma vaga garantia
'Para o exército. sobre a atitude da Hungria c da

Quanto à pr imci ra, talvez-tenha Bulgúr-iu, para às qua'is 0S rumcnos

.considerado impossível ir além de olh,1111 íntcrrogati vamcnle, pois
\negar-se redondamente a aceder ao co nsi de nam que não fazem todo o

;clamor popular, que pedia a 1111e- csíorço nesta guerra. Se o "fue
:tliata retirada das divisões rumc-] h rer" não l cm fornecido nada mais
nas que lutam na Rússia, Quanto it "dO que isso, Antoneseu necessitará
segunda, lemos mo tivos par a acre- injeções maciças ele iônico hitle
ditar CJtl8 a Alemanha está d escou- I ';'is[;\ c todo o apoio da Gestapo
tente com o volume elas remessas I para manter na guerra seus reni-
rumenas de óleo crú. sementes tentes patrícios.

1810 Séde: BAIA
MeríttmoeSeguros Terrestres a

Dados relativos ao ano

C:'!plldl Realizado Cr
Reservas, mais de I>

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) I>

19·U
9.000,f)UO ,00

E9700.000,O(:)
4.748.338.24f),OO

34 19'3.834,00
91.862.598,00
7.426.313,52
23.742.657,44

de
$
$
:5
s

• $
$
$

Dr.
Diretores:

Pamphi!o n'Utra Fr eire de Carvalho, Eplphanlo JOSé
de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agêm:las e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguãí. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
(At\*1POS LOBO & (i,.

FELIPE SCHMIDT N 39k'UA

CalxR oos t.u HJ- Teteobone1083-l!nd. Tet. •ALL!A i\lÇA •

:._"1,:,,'.' SUR-AGENCll S E;YJ LAGUNA, TUBAHÃO. ITA.IAÍ, I:1 BLUMENAU, BY.:UsQUE, LAGES E RIO DO SUL

���������������

� quinta-coluna espallhola

Inspirada
A bo t:uto iograna
de Um Cego

"O Mundo na ponta dos dedos";
condensação deste livro novo e

emocionante. No novo número de
SELEÇÕES. E mais:

Como I!:riar hábitos provei
tosos que simplifiquem a
existência - segundo os ensina
mentos de um psicólogo de repu
tação mundial... Pág. 1.

Uma !'oc�nte histór'ia de
amor ... Este homem. hoje rico.
recorda à esposa "snob "

corno se

casaram quando ele não t in h a

nada -- scnào <'1 Firme vontade
de vencer na vida... P8[;. '/7.

Como enslncr €:3 seu filho
lições preciosas - que d e O<J

tro modo ele teria de a crendcr à
sua própria custa. cm dur a s e

amargas exper iências.Llt eis e opor
tunas ensina.mentos para tcd as
as peSSOBS... Pág. 47.

Aprenda c se r feiiz � ai'J
dando o próximo! Um co

nhecido escritor dia-rios como a

compaixão peio infortúnio alheio
pode multiplicar nossa própria
felicidade... Pág. 62,

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

DEZEMBRO de S�!..::ÇÕ�S
Acaba de sair

Apenas Cr. $ 2,00 sme
s

-

,.

J.W.T.
__ :gL

Represeuturüe Ue?"!1! no J!'ri�.";.:i.:
FERNANDO CHI"'ACUA

Rua do Ro.,:úJ'io, :j:3-A - 9.0 arutor - ttto

f
Comissão de Marinha

Mercante

IUo, 14 (E.) - A Comissão de
Mar-inha Mercan le resolveu estabe
lece,' novos fretes para o fumo em

folha destinado aos portos de Mon
tevidéo e Buenos Aires. De acordo
com essa resolução, ficou estabele
cido o frete ele 22 cruzeiros por
fardo, procedente do porto da Baía, 21
e 18 por fardo, procedente do Rio
ele Janeiro e outros portos do Sul.
Os referidos fretes, segundo decla-
ra a comissão, estão sujeitos a so

bre-taxa de 20 porcento. Numa ou

tra resolução, a mesma comissão
declarou que os médicos de bordo,
sendo considerados oficiais, estão
compreendidos no seguro ele vida
de 50 mil cruzeiros, em vigor para
os navios empregados .ern linha de

: risco agravado.

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

jadas pela

"qUiuta-COluna"'1(L. D. N.).

O ADVOGADO ACA.CIO MO-.
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro ; n" 23.
(das 9 às J2 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
•

Caixa-Postal llO-Fone: 1277

,

Lisboa, 15 '(Reuters) - Os membros (la pequena, mas ba
.rulhentn quadrilha germanéríla que ainda contínúa a se agt
tal' na Espanha visitarão, brevemente, a Alemanha. Com efei
to, uma mensagem aqui publicada diz que o sr, Arrese, secre
tário geral da Falange, acompanhado do sr, Arias Salgado, ,

vice-secretário da Edueação Popular que controla a Imprensa 11'1e fi censura, além de, outl'R'S 11el'Souulidades, seg'uirão para o
Reich na seg'lIlHla metade dêste mês.

-

--
_:.,._,..--.............._..

Escr. Edificio Amelia
Neto, sala 2.

Res. Av. Rio Branco,
Florianópolis.

DE B11RROS
EM 1922

Professoras: Antonieta e Leonor de Barros
Fernando Machado, 32 Fone. 1.516
Alfabetiza e prepara para os exames dE.> admjssão aos

, GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇAO
MATRICULA: Das 9 às 12. Nos dias 27 e 28, para os alu

nos do Curso; nos dias 29 e 30, para os novos
(15 v. alt.2

CURSO ANTONIETA
EXTERNATO FUNDADO

Dr" Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São. Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do PlOf. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo, e Scbmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. esUlmago, intestino delgado e grosso.
fígado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga.

htérnias, hidrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de

Sª,úde São Sebastião, tel. 1.153 Das IS às 18 da tarde. à Rua Fernando
Milchado 6. tel. 1.195. Residencii1: Rua Duarle Schutel n° 2. Tel. 1259

Farmácia «Esperança)do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ii sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de bo,,"chd.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado,
FONE 1.642

Re1llce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na pop-ularissimoI

I!
i

!!
!
I
,

C800.
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor
Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)

.

"dos homens ""

8, Rua Traiano, 8

II
i�
B

I
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO - Sábado, 16 de Janeiro de 1943

seu
--

& c� .. _- Rua
MONTAGE�f

o PERIGO DA RECAIDA ....�
-'-"''''- .....

--_''- �II. \ Depois de uma enfermidade, quando o

_-:'�r
organismo está enfraquecido, ainda há o

ltt/'_ perigo da reccído que é sempre muito
I/I grave. A EMULSAO DE SCOTT-do mais

puro óleo de fígado de bacalhau - é re
constituinte de segurança, para velhos e

moços. Quasi 70 anos de aplicação por
médicos do mundo inteiro. Em qual

quer época, não há substitutos poro a

EMULSÃO de se TI
Uma fortuna para os pODi'eS de saudei _

Agências e

Representccões
(shcll POdêl - 31

Rua João Pinte - 5

Gasogênio «§ully» no

Eficiência e garantia absoluta
Distribuidores: C_ Rl�iMOS

6Afl'CiHhl A n1:'
j _,"Mia U I. 1..1� J-li.. VL

tejou há pouco seus seis sé
culos de existência o minúsculo
principado ele Liechtenstein, que
mede 25 quilômetros de extensão
por seis de largura e que no mapa
da Europa aparece algo maior que
um ponto. O povo desse país lilipu
tiano, é um dos mais felizes cio
mundo, porque não paga nenhuma
espécie de imposto, O próprio
príncipe reinante, Francisco José
11, não só não recebe dinheiro cio
Estado a qualquer título, como ele
ve pagar-lhe para reinar. Mas, co
mo é riquíssimo, fornece ao Tesou
ro Público a soma de 850.000
francos suíços por ano. E quando,
por qualquer motivo, essa impor
tância não basta para cobrir os

gastos do Estado, o governo lanca
mão de um recurso maravilhoso :
decreta uma emissão de selos. O
recurso é sempre eficaz, porque no
mundo há milhões de filatelistas,
capazes ele arruinar-se para dispu,
tal' selos de antigas ou novas emis- •••••••••••••••••••••••••sões. De modo que não é raro en- • a
cerrar Liechtenstein seu ano finan- .,
ceíro com magnífico "superavit"." F

III

E •
que um inv��t� de guerra traz. armaCI8 sperança.geralmente consigo outro invento • A SUA FARM aCIA •

que o inutiliza. O engenheiro no-. R
C.I. A

rueguês Sverre Petterson, por ua Cons. Moira 4 e 5 �. FONB 1.6�2 llI!íI-'

exemplo, acaba de inventar um '" E· d I fi
proct;sso infalível para dissolver • ntreera a omici io A
llueclIatamente as famosas nuvens � V
de fumaça destinadas a ocultar o • •
mQvimento d?s navios e a,situação I!! A
de portos, cIda.des e aerodromos, .. .._IIli �

..
com menos cle 400 litros de uma

C Scerta solucão atirada a'o a'r Dor entro ocial dos Aposentados emeio de p\Ilverizadores semelhan- !

tt;S aos q;ue se empregam para 1'0-

R iClar os vlI1hedos, logra-se dis�olver e ormadosuma espessa massa de fumaca de li
500 metros de comp'rimento,· nn;·
50 de largura e 10 de aItul"l. Ass'iJn, ta Convocacãoquando um grup10 de aviadores .l>

-quer b.ombardear, por exemplo, De ordem do sr. presidente, con-Tido O� s1's. sócios para a
11lna cldade dissimulada sob uma Assembléia Geral a realizar-se dia 16 (sá1:::ado) às 16 horas na

'

forte nuvem artificial reaa esta 'd
A •

d
•

B' .',' . �
11

'

1
'" �. c resl encla o sr. ernardmo Campos presidente, a fua Peafo

I'
llvem com os vapores c a aludIda. , . _

'
..

.

solução para dissolvê-la e deslSarte Ivo, 9, a-flm-de se proceder a elelçao da nova Diretoria.
9-ivisar e iclentificar os objetivos I Florianópolis, 8 de janeiro de 1943.
lmpmtantes. BOA AlVESVEHTURA DA SilVA, Secretário -----------------------------------------------

Aplique um

lUll!Bi!!QF6sall cu

I\l FLOR I A N Ó P O LI S

.I·� Sub-og$ntel no. prineipeil
Muncípioti do E8t.do.

17P,

I
..

Os elementos colhidos pela Esta
tística Mi litar são abse lutaraeuj'
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los Oll
mentir no ministrá-los constitue
·�rime rigorosamente punido pelas
Ieís do País. (D. E. M.).

Aluga-se ��: ��:r: A�:�
mos n? 295. Tratar ao Largo
Benjamim Constant, 9.
27 5 vs." 3

LE IA ISTO

caminhão e ganhe a diierellça
Tipo especial para Of\JIBUS
J

- D� ,*,;J �1; I' �.oao llntÜ, ·1 ENOl/CD r !oflanopons
E

I
I
I Com

-a�>'\i.jSillll. I Meredi'th

I Preços c-. $2,40 - 1,20- 1,00
. Imp. até 10 811:)S

""",,,,-i

-�-,I---(iabinete EI-e-\t-r-o---O-e-n-!:ilrio do Cirurgião �e!ltj�ta

fVlút�JO Predia I i José C. de Borba (Côló)
fi! Ex.dentista 00 Patronato do AnuapollsI Cttníca e Prótese da boca.- Es p ecialista em pontes
�

r
e dentedums dUL1I'l8.- De.ntauuras anatomí cas de Paladon,
sem abobo de palatina (superior]: novo sistema.- Bstrações

. de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.
TrilbaJho8 modemísados, sob absoluta garantia.

RuI'. Deodoro. 16.

Prop;'ietdrios: 1 Moreira Bt (ia.

Foi entregue BP sr. Frvino Ho e+ler, na presença de
testemuhas, o pr

ê mio em ru-r cauor l-o-, que coube a
Illh a , de menor idade, Aldinhu Hoe ller, possuidcru
da cadfaflP:n n. 7.812, c mtem rladu no sor.e!o de 5
de [anel de 19·13, e cm o oremio rn a íor , em merca-

dorts s , no v a
í

or de Crs. $6.250,0 J.

A feiizarqa reside em João Pessoa (Estreito)

18 de Janeiro
Mais um formidável so rte io f?fi\izfHá 11 Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 18 l1e Janeírr (2 i.Ielra),
com prêmios no valor de

Cr.. $6.250,00vacile. Adquira já a sua ce cerneta DA. sé de d s
Crédito Mútuo Predínl à rua Visconde

de Ouro Preto n" 13,

Não

Consulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00

Dr� Vitor
III

utlerrez
Cirurgião Parteiro

Com 2 anos de prática nos principais Hospítals da Europa.
Chefe do serviço Pre-uatal do De part. de Saúde Púbtíca.

Moléslifls de senhoras, Endnurlnr Iogía �
Cousultório RU11 Felipe Schmidt, 34

Consultas !ia.s 2 1/2 às 5 horas da tarde
Resldência: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

IC IA·�

'"'-'0--

C I I\J 1.-.. O I�lH rJ' 1\1l-A, ........ Ji._.,� ..... ...,';

- FmH: 1602 -

.A.·s _"; '7 1/2 horas
QUERlDlNHO DAS TITLA S
Com D i ck PaI}; ell. e An n

Sherids n

.---4'1-._-.

�1'íIt·r1<Y'-"·Ji" T! l'Vl r """. !�" , "\ L
- FONE i58i --

Ns 7 1/2 horas
.

lADRÕES DE OURO
Corn Tim Holt

COlD Doris E_8r!o(f e Evelyn
Keyes

18 anos

o
3/40 e niso dios
AR1)UEmO VERDE,
Victor Jory e Ir is

AVISO; Este filme não é reco

mendado para pessôas fracas
ou nervosas !

Preços Cr. $2,00 e 1,20
Imp , até

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

Não procures eonhecer o que I "Os órgãos da Est�tístjca. �ilitar
se pensa nas esferas oficiais' tem aporo legal, quando intimam
.« • .H.

'

lo produtor e o vendedor a mostrar
sao segredos díííeels de guar- o que possuem em seus estabeleci-
dar. (L. D. N.). ! mentos. (D. E. M,)_

I�---
""!i"""SR!(!ij5 a"5�� .....,..,.\'·f1jfi�;>IiI:i5!!!I�mrr

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano n'

Anexa - Oficina mecânica sob.
a direção de

'IREl\IEL
Aparelhada para concertar Registradoras. Numera
doras, vitrolas. máquinas de escrever. calcular, coser,

s aparelhos fotográficos, telefones. etc.

, S_ER_V_!Ç_O__P_ER_F_EI_TO E
__O_A.R_A_N_T_iD_O •

758

Moléstias dos rins e coraoão
o TONICARDIUM tônico dos rins e do coraçao" Ilarpa a

bexiga, os rlns,8s neteítes, areias, cótieas ronats, aumenta 88
urtnãs. TIra as Inchações doa pés e rosto, hídropsías, ralta de
sr, palpitações, dôres do eoraeão, asma, bronquite asmática,
artêrto-esclerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a filaude

perdida pela anemia, palidez, magreza, tastto, Ilôres braneas. J
regulador das vhllta.s, d3.8 doenças do útero, ovsríos, evtta �,
88 hemorragias. antes e depois do parto; contra todas 8.Il enter
mídades das senboras de qualquer idade.

Lesões do coraeão A asma.

Usa a CACTUSGENOL especítíeo
contra hídropsíaa, pés Inchados, falta de ar, pelpttações; abati

mento das vela" e artérias, brouqulte asmática,
lesões; cansaço, urinas escassa» e dôres no coração, poutadas

nos rins e inchações.
A08 fracos e convaloscontes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vígor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
S0811 anêmicas. Evita fi, tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
cem pontadas, tosse, dores !lO peito e nas costas, p8i'UaS fracas,
língua Buja. Para a neurastenIa, o deaânlm,) e Il. dispepsIa, a
convalescença ó rspida.

Rifitis - Reu.matlsillO
SPIROCHETLNA é usada nas molé3tlaa do !l3ngae, BUlli8,

�czeIDa.§, tum·; 1'es, Ilartbroli, e"pinhas, lí,tulas, purgações. ferI-
das, CHuoros, escrófulss, reumatismo. �

Único depuni.t!vn que lImpa o corpo, toníflca e engorda.
Deposttariss: todas as r1ro�!l.rial! de 89,0 Paulo e RIo.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em suõ toHdte intimfj flo'r'ent..:: o MBIGYPAN, de

grande poder hig'lení.cü contra moles ia3 C! ntag!o�a�
1lUBpe!i&S, irrHi1Qõe:'! corrimeoto,-!. 17101é8

tias u�eiO·vélgi1l8fB, mSidtea e toda smte de, doenças
locaIs e graDde preservativo. Drogô:rli.'l Pacheco, Rla.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO";:;'Sàbado, i6 de Janeiro de 1943
z

7
"!fiii1Gi15i. 'Iftill!II8

&

IMDle DOR MEDICO
-

D ARAUJO-oLHos, OUVIDOS

_._r.---- NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
on�u teU: .A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE
__----------------------

Dr. �AADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

C 1& Pela manhã: às terças. quintas e sabndus, das 10 ás 12
onsu ,as heras: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residõucte: Rua Presidente Coutinho, 23.

. Dr. MARIO WENOHAUSEN - �����f:d�o ���
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-fDterDo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde -

CLINICA MÉDiCA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel, 1426
Realdenc!e: RUR Visconde de Ouro Preto n. 70 -- Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr AUCiUSTO DE PAULA Dj�etofa:i�il:s��:1• Florianopohs
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

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

Fone 1.644

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

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

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, 8. Fone 1256
Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLOR1ANOPOLIS.
--------------------------

Dra. Josephi:tiJ Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às li horas

RUil f_ Schmidt. 39 (sob.)

l!ib1TfUTO DE OJA6NUSTJCO
CLIr.ICO

Dr. Ojalma Mcellmann
Formaào pela Unlverstdade de

Genebra (Sulca)
Com prãtíca nos hospitais europeus
Clínica médica em geral. pedíatrla,
doençaa do sistema nervoso. apare

i Ibo geníto-urínarto do homem
! e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Corso de RadIologia Clínica com o
dr. Manoel de Aoreu Oampanarlo

I'. I
Silo Paulo). Bspeeialízado em tn
glene e Saúde Pública. pela Uníver-
•Idade do Rie de Janef.ro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnica

..----.-------� Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de mlcroscopla e
análise cllnica

Rua Fernando Macbado,'
Telefone 1.195

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESID1!;NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 151.

Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSlJLTORIO :

Rl!la Felipe Schmidt=-Editl
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras;

RESlDENCIA'
A v. Hercílio Luz, 186

- Phone: 1392 -

!4

Pt ORTANOPOLI�

I j
DR. A6BIPA DE FARIA
Rua Vítor Meireles n' 26

. Telefone n' tifOS
CLINICA MEDICA

I Homens e Senhoras - Mo
[Jêstias nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

Confiado ao Ilás» DetroY,at o I A Buleérla enviará tropas(ornando de uma esquadrilha ,..
�

_

Londres, 15 (R.) - A emissora n�r� a írente oríentaldo Marrocos anunciou que o "ás" .t"dUI U I.
francês i\Iichell Detroyat é o. co-! Londres, 15 (U. P.) - A "8. B. C. '1, informa que o rei 80-
mandante da nova csquadr ilh a

l'
d B J ' •

d
.

·.l..t di
- -

h I
'

a à
francesa "Lafayctte", à qual o gene- ris, a mgana, concor ou em enviar Viu e msoes u gar s

ral Spazt concedeu 13 caças para frente russa. a pedido de Hitler.
melhor êxito e maior amplitude de

.

suas operações. ---------------------------------------

A escolha de Michell Detrovat
causou satisfação a todos os que se

interessam pelos problemas da
aviacão mundial.
Filho de um general francês, for

mado pela Escola l\1ilitar de Sau
mm, Mich ell Dctroyut era conside
rado antes da, guerra o melhor pi
loto do mundo.
"As" inconteste da acrobacia aé

rea, Detroyat foi tamhem piloto
das grandes I i nhas transa tlanticas
e parti cipou de numerosas provas
de velocidade, especialmente do
famoso trofeu "Thompson", que
venceu em Los Angeles, em 1936.
con tra o seu rival americano, o co

ronel Roscoe Turner.
Dois anos antes da guerra, De

troyat tornou-se piloto de provas,
a servico do Ministério da Aero
náutica" da França. No princípio
da guerra, foi especialmente encar

regado de experimentar os apare
lhos entregues pelos Estados Unidos
à França. Pouco tempo após o ar

mistício, reiniciou seus vôos e agora
está na vanguarda das forças alia
das, no norte da Africa.

por que
senhora

a

Dr. Lauro Daura
Doenças da Senhoras-Vias

Urinárias.
Tratamento especializado

das afecções do, aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, 'I'rompas, etc.). Tra
tamento moderno. por pro
cessos elétricos da GONOR
RÉA AGUDA E CHÓNICA
E TODAS AS SUAS CO!\I-
PLICAÇÕES, sob contro-
le eudoscéptco (U R E·
T R O S C O ? I A) e de labo
retorto.
Fisioterapia - Diatermia e

Infra-Vermelho.
CONSULTAS: Das 10·12 e

das R·5.
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: 1663.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.

-

760 30v-21

Será julgado o antigo
secretário de Pétain
Zurique, 15 (R.) - Segundo

anuncia. a emissora nazist.a, o

antlgo secret.ário do marechal
Pét.ain, sr, Roger Sievres, deve
rá ser submetido a [ulgumento
por uma côrte marcial, breve
mente.
Como se sabe, as autoridades

de Vichí anunciaram a demis
são do sr, SievreS pouco antes
do Natal, sabendo-se dias de
pois que êle fôra preso quando
tentava deixar a França com
destino ao norte da África, afim
de se [untar aos aliados •

CASA MISCELANEA. distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor.
VávuIas e Díseoa. - Rua Traia
DO, l2.

NÃO?

A visinha vive satisfeita ...
Amanhece cantando como pa
tativa .. Arruma a casa com

-

al eg ria ... Despacha os filhos
para a escola com presteza ...
E ainda tem tempo para ba
ter bons bolos e preparar bons
pratos para satisfação dos seus

filhos queridos e do marido ...

E por que a senhora clã
sempre "o contra" em tudo?
Porque lhe f a I t a energia.
força, gosto para o trabalho
e disposição para os prazeres
da vida. Gostaria de deixar
de ser "senhora do contra"?
Siga um conselho valioso:
Experimente o regime ENOl

70 ANOS
DE FAMA MUNDIAL

o QUe �
o REGIME ENO�

I' t' s provemQuantos mo_es.'o z t é.

00 mterna.
,
de i�toxlca\Ohdo em quan-

� prec�So d� q . testinos, dedo hm�a, os I�nismo ... Com
. sobstrulr o O�g de um Ia·

�
o uso contmuO "Sal deom:> o ,

)(onte ��o�NÓ normalizaraFructa _ Ó re ime ENO
tais funçoes'do di�riamenteENO toma d'-. levantar. a

00 deitar e b�a disposiçõo,bom humor, .

-o de ventre. d· a pnsaeVltan .0 . acão interna.
e a IOtO)(IC .

C U I O A O O •. EXIJA O LEGiTIMO "SAL DE_ FRUCTA"
"

• rUJA DAS IMITAÇOfS

••••••••••••••••••.•••••••-•••..•••••
•• •

! SE�AS !• •
• padrões maravílhésos, finíssimo acabamento -

: das melhores fábricas do país, são :• encontradas nos balcões da -
� .

: as A :JOOO aaOa

• •
• Diáriamente recebemos novidades e
• •

i Rua Felipe Scbmidt, 54-FoI8 1514 !j�••••e••••••••••••••••••e••••••••••••
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M ENTe POLITICVI ET
AMGORA, 11 (U.P.)--Notic:ias recebidas de Ehsdapeste dizem que � poUda húngara, em 'CaabCH'2l(�ão �om a
Geistapo, realizou intensos esforcos dura�te as í.íUimas semanas para reprimir c movimento po!H�ttO secrete
denominado «Frente Independente», a que perieR4ten:-i Iru.n!l'�erosos grupo5 (o�!rario$ ao gow�n�c;. �tHIVe
numeroses prisões após as bus(as realizadas em es�acões �errcviarias e outros lugares pubHscos.

Ecos e Notícias I
Hoje, às 20 horas, haverá Isessão �o.utrir:ária no

c_en-I'tro Esplrltcl 'Amor e Hu
milda.de do Apóstolo"; ama

nhã, no mesmo horário,
haverá sessão doutrinária
no Centro Espírita "José de

O·J!J CHILE

Nazaré",

Estará amanhã de
tão a Farmácia da
rua Traj ..no.

plan-
Fé, à

ULTIMA HORA

Mais duas pnsces
Argel. 16 (R.) - Foram pre

sos mais dois policiais, inferio
res, membros do Partido Rea-Ilista, como envolvidos no assas

sinato do almirante Darlan.

•

Foi fechada a fronteira
Cairo, 16 (R.) - Correm ru

mores de que foi fechada a

fronteira entre o Marrocos Es
panhol e O Marrocos Francês,

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

finbu Crelsltad.
"SILVEIRA"

'"

Fugiu da prisão
Belfasto, 16 (R..) - Da pri

são desta cidade, onde estava
cumprindo a pena de 15 anos
por crime de traição. fugiu o

ex-comandante do Exército Re
publicano Irlandês.

•

Hão matar jacarés!
B. Aires. 16 (R.) - O go

verno argentino resolveu proi
bir por 3 anos a caça ao ja
caré nos territorios do Chaco,
Formosa e Missões.

•

Hovorossisky retomada?
Berna, ló (R.) A rádio

de Berlim anunciou que aviões
alemães e rumenos bombardea
ram Novorossisky. Embora o

comando russo nada haja co

municado, acredita-se que a

notícia do radio berlinense é a

confissão indireta de que aque
le porto do Mar Negro se acha
novamente em mãos dos russos.

o primeiro prêmio
O engenheiro dr. José Ni·

colou Born, Direto!' de Geo
grafia e Terras e Secretário
do Diretorio Regional de
Geografia, recebeu. do Rio.
o seguinte telegrama:..

Apraz-me comunicar que
o Diretorio Central terminou
o julgamento das 145 mo

nografias apresentadas no
concurso de 1942 dêste Con
selho sendo todas premia·
das, cabendo o primeiro lu
gar ao trabalho "Lajes-Rai
nha da Serra", de autoria
do engenheiro Vitor Peluso
Junior. S(1ud�ões. (a.) Leite
de Castra, secretário do
Conselho Nacional de Geo
grafia" .

..

Ao sol e ao luar
Londres, 16 (R.) - Foram

de grandes resultados os bom
bardeios efetuados ontem pela
RAF, o primeiro, à luz do dia,
contra o porto de Cherburgo,
e o segundo, à claridade do O derrotismo e o pessimismo
luar, contra o porto de Lori-j são armas da "quinta-coluna".
ent. (L. D. N.).

.

I

V.AI DECIDIR-SE

Comeu, hoje mesmo,
alISar Cutex. SUa!
mãos serão semprealvo
de admiração geral!
Veja êstes novos tons:

BURGUNDY
LOLLlPOP
RIOT
RUMI'US
SUGAR PLUM

GINGERBREAD
SHEER NA TURAL

UNHAS FORMOSAS
Mantenha-as assim

com Esmalte Cutex

Use Esmalte Cutex em suas unhas
e observe como se tornam formosas
e longas. Cutex forma uma camada

protetora sôbre as unhas, evitando
que se quebrem ou ressequem. E,
ainda, C�tex põe a Moda em suas

unhas. É o esmalte mais elegante,
vistoso e de maior durabilidade.

. Há muitos tons de Esmalte Cutex
_ um para cada tipo e côr de

vestido - para cada matiz de cútis.

Eleja seus tons preferidos de Es

malte Cutex - e ostente sempre
unhas tão brilhantes como jóias,

ESAAALTE
PARA UNHAS

Vida Esportiva
Dirigirá a Federação

BAÍA, 16 (Agência Vitória)
- Atendendo à solicitação

I
un.ârvirno de todos os clubes
da Baía, o p ro fe suo r Alta
mirando Requião aquiesceu
erri aceitar o cargo de . pre··
sidente da Federaçé!o Baia-
na de Des por+os Terrestres"

DR. VITOR GUTTIERREZ
a vis a que ft'Hr;t'umiu t'.Uif.

Clínica, à r ua Fell o e Sch
mic t [\0. 3.:, das 14 às 17
110rlO"'.

Uma onva na estl�ada,
JOINVILLE, 17 (Do Cor

respondente) - Conforme d í
v u Iqou o "Jornal de Joinvil
le" desta cida.de, há cerca.

de '4 rneaes uma onça vinha
causando enormes danos
aos la.vradores da Estrada,
do Rio Bonito, devorando
lhes porcos, galinhas e mar

recos. A referida féra che
gava a penetrar até nos'

pastos e quintais dos mora
dores daquela zona. No dia.
9, porém, o felino teve o

seu fim. Penetrou no pasta
do sr. Ricardo Kersten. dei
xando-lhe um porco aleijado
e carregando outro para O>

mato, onde devorou-o.
Sabedor desse fato, o in

trépido caçador sr. Ra.imun-.
do de Oliveira resolveu dar
caça á féra embrenhando-se
no mato, acompanhado dos:
seus dois filhos.
Soltos os cães, estes co

meçaram a perseguir a onça.
que se viu obrigada a pro
curar refúgio em uma arvore.

Cinco minutos depois chega
va ao local o sr. Rcdrnundo
que, comcerteiro tiro na boca,
matou a féra, a qual media,
1 metro ê 80 de, comprimen
to e 80 centímetro de altu·
ra.

Depois de esquartejada 0;.

onça, foi encontrada no>

interior da mesma o foci
nho e as orelhas do porco
que pouco o.n tes havia de
vorado.
Graças, pois, à coragem.

indomita do sr. Raimund�
de Oliveira, voltou tudo à
calma.

Nem a música , I
Londres, 16 (D. P.) - De acor

do com uma informação d ivulgades
pela rádio de Tóquio, o Japão pror
biu que fossem executados no seu

território e nos países ocupados;
números de dansas e músicas pü-'
pulares britânicas e norte-amecíca
nas.

Forcas americanas
Londres 16 (D. P.) - Importan-

tes forcas' armadas norte-america-·
nas e grandes contingentes de pes
soal de aviacão néo-zelandês, aus

traliano e canadense, acompanha-··
dos por pilotos da aviação britâni
ca, chegar-am recentemente a um

porto da Grã-Br�tanha depois �e
uma viagem realizada sem obsta-·
culos. Foram recebidos por A. J.
Jordan, alto comissário para a No-··
va Zelândia.

Prisioneiros captura
dos por Lederc

Londres, 16 (D. P.) - Anuncia
ram os "degaulistas" que o general
de brigada Jacques Leclerc infor
mou terem as suas forças captura
do mais de 700 prisioneiros e con

sideráveis depósitos d e armas e

aqnipamentos, durante o avanço
que fizeram na zona de Fezzan, !HF

Deserto ela Libia.

Santiago. 16 (R) - Noticia-se que o ministro das relações exteriores, ar.

Io cqu irn Fernandez Y Fernandez, enviará na 3a feira Un1Q rne nacrqarn à Câmara
Alta, expondo e comprovando as razões pelas quais o Chile rompe as relações
diplomáticas com os países do "eixo". Em vista disso, o grupo po lí t ico que
pleiteia a manutenção da neutraliàade entregou ao presidente Rios uma p e t

í

çdo
apelando para que o país não mu d e SUGS d i oe t r iz as in t e r rro c io n o i s , Em carater
não oficial, informou se que o ernbu ixc doc argentino nesta capital sr Carlos
Giraldes, informará o governo chileno de que a Argentina não tem intenções de
acomoanhar o Chile no próximo rompimento. Ontem, também, o ministro japonês,
Yam�mata, se entrevistou com o presidente Rios, nada havendo transpira.do,
até agora, dessa conferência.

IJá não reveste o caráter
A .ri! n

-
� I ele iSJDCionário diplomáticoevacuaçao ue rilflS

I Buenos Aires, 16 (D. P.) - Embora a Alemanha ainda não tenha
LONDRES, 16 (R.) - Tendo-se agravado o pro I dado cumprimento ao pedido do govêrno argentino para retirar seu

blema da alimenta�ão em P�ris..: os alemães p re tarrdarn I adido naval, comandante Dietrich Niebuhr: o chance�er Ruiz G:�ina:L1fazer evacuar da ci d o de 1 mllhao de pessoas, .o s qU01S declarou que "no que respeita a estc gOYCl'l1O. o adido naval ja nao
serão distribuidas pelas regiões circunvizinhas da

caPi-1
reveste o caráter de funcionário diplomático".

tal francesa, onde não for muito grande a escassez de Acrescentou que o encarregado de negócios da Argentina em Ber-
alimentos. lim, sr. Luis Lupi, notificou ao govêrno que entregou à Chancelaria

-- I alemã o pedido argentino. Disse também que o próximo passo com-

levado pela correnteza êterne ccliítiga!
I p.ete

a, Berlim, poi.s .a Argentina "co_nside�'a qU� .0 c�l11andanLe Niebuhr
Algeciras, 16 (R.) Um BUENOS AIRES, 16 (R) ja cessou o exerClCIO de suas funçoes dlplomahcas .

;i;�: g����av��:r�:�;;I�:O:;; �:�:�::t,���;:;=;ia::'�; 10 la lado encooiro dos presidentesencalhar no litoral est.anhol , O ministério do Exterior ar-

� li t' d Ch"l���re:��er�as��:. tripulantes fo- ���ti:o;é sre��ber:n�;na:�1:� Ua Nrgen .na e o I e
. * nada recebeu do seu go- Buenos Aires, 16 (U. P.) .- O Ministro dáq Relações Ex-
Conferencia de ({fantoches» vêrno à cerca do pedido, teriores da Argentina, sr. Ruiz Guinazu, -âeclaroú que "não há
Istambul, 16 (R.)' - Chegam formulado peja Argentina, 1 negociações oficiais de qualquer natureza para um encontro

notícias de que Adolfo Hitler da cessação das [unções

l'
entre os presidentes Ramon S. Castillo da Argentina e Antônio

vai convocar, na cidade de Vie· do adido navaJ à embei- Rios, do Chile". O chanceler Argentino desmentia- assim as
na, uma conferencia balcânica, xede alemã, Dietrich Nie- versões, que circulam tanto no Chile como na Argentina, sobre
Os delegados a essa assembléia b uhr . I a iminência de um encontro entre os :dois presidentes.
discutirão os problemas que tão • !profundamente estão abalando
a situação dos Balcãs.

li!

O gral. Bafdomir melhorou
Montevidéu, 16 (R.) - O

- presidente da República, graI.
Baldomir, está levemente me-

lhor do a taque renal de que ".-••••••••••••••••••••01"••01"••••••01"01"...................
rôr a acometido.
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