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Von Rommel abandono
. i,' 'I;

a TripolttalÍia�JMADR�, 19 (Rm)-URGENIE-Noticiaase, aqui, que o general Von Rommel abandonou,
completamente, a Tripolitânia, internando ..se na' Tunísia.
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Guerrilheiros na
Creta e na Grécia'

Cairo, 19 (Reuters) - Grande
número de guerrilheiros está ope
rando em grupos organizados em:

Creta e mantendo esta ilha em es

tado de semi-perpétua insurreição.
O sub-secretário de Estado da Croá
cia, Michalopoulos, fez ontem esta
revelação. Outros guerrilheiros
gregos - acrescentou - estão, ago
ra, lutando na fronteira montanho
sa setentrional da Grécia e nos pín
caros de Pindus e Reapressus. A
resistência passiva e a sabotagem
invadiu mesmo as cidades ocupa
elas pelas guarnições inimigas.

OS TEMPOS SÃO SÉRIOS
Berna, 19 (R.) - Em comentá

rio radiofônico pela emissora ale
mã, o major Wolff Blei, porta-vozda "Luflwaffe", declarou:
"Naturalmente, os tempos são sé

rios. Estamos em guerra há três
anos e os nossos aborrecimentos
não são diminutos. Os dos nossos
.i nirnigos, porém, são muito maio
res e, isto, por bons motivos: o ini
migo tem que lutar numa guerraglobal para a qual as suas fôrcas
aéreas tem-se mostrado inef'icien
teso Nosssa "Luftwaffe", usufruin
do as vantagens de suas linhas in
ternas, é bastante forte não sómen
'te para levar a cabo os seus encar-
gos na frente oriental como tarn
bem, para fazer a mesma coisa no
ocidente e no oriente".

o homem que tem 10
milhões de adepto§
Rio, Janeiro - (Bureau Interes

tadual de Imprensa) - O sr. Erik
H.ierpe, b ihl iotecári o ela Bibliotéca
"Swedenborg", em Estocolmo, uma
das maiores autoridades no que se

refere à obra do grande naturalis
ta e teólogo sueco, Emanuel Swe
denborg morto em 1772, anunciou
cm recente entrevi sta que o notá
vcl místico encandinavo é reconhe
ócio como guia espiritual por mais
de dez milhões ele indús.

O sr. Hjerpe esteve muito tempo
em íntimo contacto com um filóso
fo

í

n dú, D. Goupal Chetty, editor
do "Ne'N Hef'ormer ", de Madras.
Este filósofo revelou, entr-e outras
cousas, que os membros da Siava
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d d G· R·bb tSiddhanla, a religião da casta mais S ln rlgas e paz e mrlog e I en ropelevada da índia Meridional" e Iêrn . fIaIi
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!�:;� (��I�:I�·�tl�i���:��IIH%��:��11:� acabaram irritando o parceiro amarelo do
III

eixo"de Swedenborg, e o número de '
adeptos é estimado em número su- Londres, 19 (De Gervile Reache, primeiro miuistro nipônico não dei- Ríbbentrop e de Goering é o barão dos reposteiros da Liga das Nações;
perior a 10 milhões. Ilustrando o para a Reuters) - Foi dada alguma xou de encarar a eventualidade em vo n Rhe ibaden, que se encontra em Tinha a confiança de Hitler, que
valor dos trabalhos de Swcdenborg, publicidade às informações de fon- que o Japão seria obrigado a lutar Lisboa. Esse agente, que não desem- foi amigo intimo da sogra de von

informou ainda o sr. Hjerpe que os tes neutras segundo as quais os ale- sozinho contra os Estados Unidos. penha nen h uma função dip lomáti- Dircksen. Enfim, em razão da sua,
mesmos já foram traduzidos, até mães realizaram "demarches" jun- Na realidade, isso resultará da der- C3, dispõe de recursos co.nsideravcis grande cultura, von Rheibaden foi
agora, para 21 idiomas diferentes. to aos governos neutros afim de sa- rota total das potências totalitárias e organiza muitos banquetes na sua designado como "fuehrer eventual."

bel' se existiam possibilidades para européias. Mas o govêrno japonês residência de Estoril, onde recebe dos países da América Latina, que.
Cabelos brancos 1 LOÇÃO entendimentos d e paz. Os círculos quis indicar publicamente que não altas personalidades, atraidas pelo segundo os planos germânicos, de-

)[ABAVILHOSA ! bem informados dessa capital ligam apreciava muito o jogo da diploma- seu genio afavel. O barão von Rhei- viam ser subjugados pela Alemanha,
pouca importância a essas informa- cia germânica. A substituição de baden é cunhado de von Dirksen, A grande atividade que desen-

J) tl d 10000 (
. ções, que voltam periodicamente ao von Nott, embaixador alemão em último embaixador germânico em volveu durante os últimos tempos:ona IVO e • ruzelros cartaz da atualidade, Os círculos di- T'
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t dI' d b 1-OqUIO, OI provave men e msprra- on res, o nc e e e propno es eve po e ser re acrona a com os a oes

pau a A.P.I.S.P. plomáticos estrangeir-os acreditam da pelo desejo dos nazistas de apa- frequentemente. de ensaio que foram, recentemente;
Rio, 19 (Da Sucursal) - Quan- que os agentes alemães, que se en- ziguar os seus amigos japoneses. Antes da guerra, foi um dos "me- lançados na península ibérica, no>

do aí esteve o sr. Conde Pereira contram nas capitais neutras, têm O principal agente alemão, que diadores oficiosos" que atuava atraz tocante as possibilidades dum com-

Carneiro, a Associacâo dos Profis- como missão lançar de vez em segue atualmente as diretrizes de promisso de paz.
sionais da Imprensa Paulista pres- quando balões de ensaio, na espe
taram homenagem à esposa do ílus- rança de que alguma coisa poderá
tre industrial e filantropo dando a talvez resultar de tais tentativas.
uma das salas de sua séde o nome Não resta a menor dúvida de que
de seu ilustre pai, o dr. Dunshee certos agentes inimigos procuram
de Abranches. saber quais seriam as condições m í-

Vindo posteriormente do Rio, o nimas dos aliados para um compro
sr. Dário de Barros, presidente da misso de paz, afim de permitir que
Apisp, que tem um crédito de .. o govêrno alemão intervenha [un
!iO.OOO cruzeiros a receber da ad- to aos neutros, afim de obter que
ministração paulista fez um vee- essas condições se tornem mais "ra
.me nte apelo ao ilustre presidente "�oayeis". Aliás, outros agentes que
da S. A. Jornal do Brasil para que têm como missão atenuar o efeito
lhe adeantasse essa importância. prejudicial das repercussões dessa

O ilustre filantropo embora não campanha na opinião dos países
aquiescendo à solicitacão de adean- neutros, reafirmam frequentemente
tamento que lhe era feito, fez um que a Alemanha aceitará apenas a

donativo de 10.000 cruzeiros à A- "paz germânica" por ela ditada e

'pisp, por' intermédio do sr. Dário que concordaria com o ajustamento
de Barros. das suas condições sómente se a

paz pudesse ser rapidamente alcan
çada e afim de agradar aos neu

tros, que, assim como a maior parte
das nações beligerantes desejam o
restabelecimento da paz.

o
o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Pinalmente, sabe-se que os pró
prios dirigentes nazistas não atri
buem a mesma utilidade a essas ma

nobras. Hitler fez, entretanto, bas
tantes concessões a Goering e a

Ribbentrop para que pudessem iní
ciar as suas sondagens, contanto
que prossigam os esforços desen
volvidos, visando materializar o
pan-germanismo.
Todavia, sabe-se de fonte segura

que as intr igas alemãs tiveram co
mo consequência descontentar o

Japão. Lembra-se que as palavras
de Tojo: "Agora sómente é que a
guerra vai começar", foram inter
pretadas como demonstrando que o

tenta alarmar o 'IraqueBagodá, 19 (Uníted Press) - A declaração de guerra do
Iraque contra o Eixo foi recebida através de todo o país e Ba
g'odá demonstra absoluta calma não tendo havido desconten
tamento de qualquer espécie. As tentativas dos agentes do Eíxo
para provocar desordens com a divulgação de rumores de
que a guerra sígnífíoarfa a mobilização e remessa de tropas
para a frente de batalha" foram infrutíferos. O govêrno do>
Iraque vem afirmando, repetidamente, a sua decisão de cum-

1- II}ril'
fielmente as obrígações impostas pela aliança anglo-ira-

Clínica médico-cirúrgica do quíana,DR. SAU�O RAMOS -------------------- -

ALT:8P;��;'!���X�!{;A:��. Jfropas nazistas cercadas em Estalingradotõmago, vesfcnia, útero, ovtilios, Nova Iorque, i9 (Uníted) - O extermínio dos exércitosapêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERINEO - Hérnias, alemães cercados em Estaliugrado e a nova ofensiva russa
hJdrocele, varicocele. Tratamento sem 1·

-

K k "t'· d d t
A

dor e operação fie Hemorroides e vario em urreçao a ar ov, marcam ou ra sene e esas res germa-
zes - Frilcturas: aparelhos de gêsso, nícos na frente oriental. Escreve o "New York 'I'ímes" � "AOpéra noa Hspitais de Florlanópollit.
Praça Pereíra e Oliveira. 10 -

I
notícia sobre as tropas germânicas cercadas em Estalíugrado

Fone, 1009 indica o início de, uma catástrofe como nunca, até agora, expe-Horário: Das 14 às 16 horas, d1ar!a· rimentada pela "Wern:iacht".mente.

Moscou, 19 (U. Press) - A rádio
de Moscou anunciou que ao norte
do Cáucaso o exército do general
Maski nov, reforçado pelas fropas
vindas das estepes, estão agora
ameaçando importante entronca
mento ferroviário stiuado ao norte
da linha Rostov-Baku.
Mais duas aldeias caíram em po

der elos soviéticos.

Ameaçam o entroncamento
ferrovia rio o

•

(eixo»

,Racionamento do b; II «Gestapo» oa-o descansa,·Maceió, (E.) - Ampliando as IIprovidências no sentido do abaste-
cimento de carne verd-e à popula- Da fronteira alemã, 19 (Reuters) - Mil pessoas foram detidas em

ção de Maceió, a prefeitura esta- Varsóvia, por ocasião de nova batida feita pela "Gestapo". A lista, ne
beleceu o racionamento do bife. As gra dos poloneses vinha sendo preparada pela "Gestapo" desde há' várias
casas de pasto, de habitacão cole- semanas. Cada, um dos distritos de Varsóvia recebeu a visita dos agen-
tiva, hotéis, restaurantes," pensões tes da "Gestapo". .•

e colégios receberão cupões nume-
------------------------------.,-

����;�aoJiái·�:i!té fr��s�bJN��r:�ar: Quando as 'manchetes' anunciando vitoria
as casas particulares de um quilo.
O infrator terá seu fornecimento são subslituidas pela lista dos mortos
suspenso, além de penas de ordem
policial.:•••......•.•..••••••.•.•

! FILHA I MÃE I AVÓ! !• Todas devem usar a •• •

: Jjl'l7ímiMiljt:.\ :: (OU REGULADOR VIEIRA� ••A MULHER EVITARA DORES: Alivia as Cólicas Uterinas :• Emprega-se com vantagempa- •• ra combater 8S irregularidades
•. \.- das fllnções periódicas das se- ![lhoras. É calmante e regulador v• deSSBR funções. ".. FLUXO-SEDATINA, pela SUR •.. comprovada eficácia, é muito re- �., �;;;;..)�: ceitada. .Deve ser usada com �
• � \ 'Ir\" � confiança. v

A ���.�� >z FLUXO-SEDATJNA encontra-se fi
� [&1"-f(LHÀ .'l!>'\AE em toda parte.

.

(I•••••••••e••eG•••••••••• �

tram-se sobrecarregados, quan
do canetas-tinteiros, móveis c
outras mercadorias não podem
ser adquírtdos, torna-se evl
dente que há possibilidade de'
surg'irem efeitos contrários.
E isso é especialmente ver

dade agora que "as manclie
tes" sensacionais, proclaman
do vitórias retumbantes foram'
substituidas por listas alar�
mantemente longas de alemães
mortos no campo de combate�
nas secções runebre dos jor
nais", conclue o órg'ão.

Zurique, 18 (Reuters) - O
Jornal suisso "Le Curfeux"
prevê, em artlgo hoje publica
do, que "se a ofensiva russa
de inverno continuar no ritmo
atual, a frente interna alemã
sofrerá um abalo".
Comentando as reações da

imprensa germânica em face
da ofensiva russa, diz o órg'ão
que toda ela concorda em que
os l'USSOS possuem uma podero
sa superioridade numérica.
"No concernente a Veliki Luki,

CompraI na C/.SA MISCE acrescenta, o alto comando gel'-
LÁNEA é saber 'economi; ar' malllCO acba evidentemente

aconselbavel não publicar no-
Ligará Roma ao mes de localidades, devido à Aviões alemães caplu-

((Mare Nostrum» necessidade de manter o mo- rados pelos russos
Estocolmo, 19 (R.) - O governo ral dos exércitos nazistas. Moscou, 19 (U. P.) - Informa

fascista pretende agora ligar direta- Quando o povo fica sujeito· fi cões oficiais revelam que os russos·
mente Roma ao Mediterrâneo por ocuparam um grande aeródrom()o
meio de um canal de 9.600 metros restrições drásticas, não só ..

inimigo, na região do Cáucaso, capde extensão e suficientemente lar- mente em gêneros alimentícios turando todos os aviões ele b0111-
go e profundo, para permitir que e 31'tig'os de vestuário, como bareleio nazistas que se encontra
as unidades de granele calado pos- ainda quanto à escolha do tra- vam em terra. Além disso, caiu em
sam chegar até a capital ita!i::::::2. 1.01} • ·b

.

Ih d· . ,poder dos soldados soviéticos enor-
Essa informacão foi receb'd _I

'fL, ,lO, e prOl em- e eIxar os me quantidade de hombas e deo I a pe I
.. ,

t t dlos· jornais locais, ele seus

correS-I
ares suo jH'e .ex o e flue os combustível perlencentes à "Luft-

pondentes em Roma. sistemas de transporte encon- I ,vaffe". r/
"

Perseguicão
aos jUdeus

Londres, 19 (Reuters) - Eleva
se a 1.711 o número de israelitas
cuja propriedade foi confiscada na
Noruega, de acordo com a legisla
ção anti-judáica do governo Quis
ling - anunciou a agência telegráfica norueguesa.

Sessenta judeus internados no
campo de conc�ntração perto de
Toensberg, em fms de novembro
passado, ainda estavam lá poucos
dias antes do Natal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Terca.feira, 19 de Janeiro de 1943
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ti: Aliança da Baía»

A.. quinta-coluna japonesa
Rio 18E�(!ola.s c1i!odestin.as em S. Paulo

, .' (J .) Infrn mam de São Paulo que os Jornais divulgamnotícias de. ��va Granada, anunciando que o delegado de polícia da-
....•••••...""'...• .......••...• ......•••••••••.......w...........

quele mUlllcl.PIO localizou, numa fazenda do distrito de Onda Verdelima escola J�ponesa em franco funcionamento, não obstante o riaordas nossas leis quanto à nacionalização do ensino. As aulas eram dadas em três casas diferentes dos arrendatários de terras da referida fazenda e eram fre�uentadas das 3 às G horas por filhos de japoneses.Os .al�lI1os, a-fim-de que não fosse descoberta a localidade da escola, dI�sll11Ulavam com panos seus livros, tanto para entrar como
para sair das aulas. O delegado apreendeu farto material escolar
prendendo .ainda três professores, que são Kazuo Tida, Seizoro Sato �Anoo Koshida. to>

Chicago, Janeiro - (Inter-Ameri
cana) - Em discurso pronunciado
nesta cidade, perante uma assem

b!é!a de líderes agrícolas, o secre

lar!o da Agricultura dos Estados
Unidos, sr. Claude Wickard, deli
neou o programa da produção para1943, encarando a necessidade de
se equipar cada vez mais a agricul-

As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, no-.
tura, pOIS os alimentos são tão vi- dia 20 do correnm às 15 horas,
tais, _na guerra atual, quanto os
can hôes, tanques e aviões, 19
"Contemplamos por um momen-

to" -, disse o titular da Agricultu ..

ra - '0 panorama da batalha quetravam as Nações Unidas poe todas
a� partes do mundo. Ela, não pode
I? �e�' ganha sem os alimentos da
Amcr rcu, sem grande quantidades
desses alimentos.

.

,"VoItel�lo-nos para a África do
Norte. Milhares de rapazes ameri
canos Ia se encontram, e cada UIII
deles necessita cerca de cinco Itbras de alimentos por dia. Estão
combatendo por nós nesta guerra
al!511ns estão morrendo por nós:Tem de comer para que possam lu
tar,

.

e dependem de nós para essa
comida,
"Todo o globo exprime numa pa-

18vl'a. o que espera da agricultura
a�l1erJcana. Esta palavra é "produzir-". Está na produção a O'randctarefa americana. Esta pala;ra é
"produzir", Está na, produção a

grande tarefa dos agricultores ame
rrcanos em tempo de guerra. Eles
merecem a gratidão de todos os
homens livres pelo que fizeram em
1942, ultrapassando todos os recor- Médico - cirurgião da Casa de Saude S- S b r- F�r ant�riormente estabelecidos. Faculdade de Medicina da Universidade de Sãoa�auro a����. fOio���:re:r::d
aIS que IS�O, eles co�centra.ram to- efetivo da Cadeira. de Tecnica Cirúrgica re!Jida pelo Prof. EdmundO Vas."? o seu. es orço. naquilo _que as Na- con.celos. Ex - aSSistente do P/Df. Benedito Montenegro Com prár d

çoesf Unidas mais necessitavam. }� maIS de 'l anos na Clinica CirÚrgica do Prof Alípio Correia Nelolc�o:UI1;, ,elto surpreendente. estágio de especialização no HOSPital Charité de Berlim (Servi o d
.

P f', 11 ,,:l�S a�?ra ternos ?e encarar o Sauerbruch) e nas cl.inicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e �ch�iele�II � altO ainda mais .ar�uo que nos �e Frankfort: Clr���J1a da Tiróide, eSl6mago. intestina delgado e grosso'

I
(e ron a em. 1943. MIlhoes de cria- fIgado e vias biliares. selos. utero ovárIos rins prostata e bexi a

e-

tUl:as escravl�adas sofrem. fome nos htéruias, hidrocele,. varicocele e varizes. Cirurgia dós ossos e articUlaç\es.
. p�nses conqlllstad?s anseiam pelo encontrado dian�mente das 9 hs. da mal.\pft, "'nuTr!I" r..Í'�" ,,·,,'x .- .. :í dia em que, depois da entrada das SfUide Sao Sebastiao. tel, 1.15:' n"1

, .. ,1iI;-,...,.-_'" ."' lU'..... 1I1a. na "ibu ,_IJ�

I
força� Iihertadoras, possam chegar I�' lr- .. -- _.. 13 às i8 da tarde. à oRua Fern�ndo;,
tal���:�l c�� �iveres, d� �Il�nlr �';l.� 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n 2, Tel. Il59

de meca I
• ml,lllllluL <vd. •

-

I

ric11l[ 1IIIIij'
- sso alto grau

\i\(n\\\�I�L 'é ca�aãzo'd� ���i��!l�ran���� D VlIt G t·.e rre'"I Jl\'áis elo 9u� qualquer outro pais. r. I or u . III«

II
Com a diminuição dos braços no

campo, precisamos agora. de mais
maquinário para aumentar até o Cirurgião Parteiro

Illláximo
a produção em 1943". Com 2 anos de prática nos principais Hospitais, da Eur�pa. �

Ao tentar esquivar-se às determi- Chefe do serviço Pre-natal do De part. de Saude Públíca.,
nações dos órgãos de Estatística Mi- Moléstias de senhoras, Endocrinologia.
litar, uma pessoa revela o que é: Consultório: Rua Felipe Schmidt, 34

���������������������������� inimigo do Brasil. E para os Iními- Consultas das 2 1/2 às 5 horas da tarde

EXERCITO II ERSATZ
fi ;;;�::�:�:::•••:;d;:�;�:;;;;��.::.l:�••• •
· �

.

! SEi7AS :
• •
• padrões maravilhósos, finíssimo acabamento •

: das melhores fábricas do país, são :
• encontradas nos balcões da e
• •

: Casa SANTA BOSA !
i •

: Diáriamente 'recebemos novid�des ::
: Rua fellpe Scbmidt. 54-fone 1514. ::•••..............•...........•......�

Fundada em 1870 Side: BAIA
INCENDIO E TRANSPORTES

Dados relativos ae ano de
Capital Realizado Cr $
Reservas, mais de » $Responsabilidades assumidas »$
Receita

'

,. $Ativo em 31 de dezembro ,. $Sinistros pagos II $Bens de raiz, (prédios e terrenos) , $

1941
g.OOO.Ol)O,OO

59 000.000,0(')
4.748.338.249,00

34.198.834.00
91.862.598,00
7.426.313,52

23.742.657,44

Diretores:
d'Utra Freire de Carvalho,

de Sá e Anísio Massarra
Dr. Pamphtla Dr. FranciscoI

Agências e
Sucursal no

cipais
sut:>-agê�cias em todo o território nacional.
l!rugU,h- Reguladores de avarias nas prlnCIdades da América, Europa e África,

Agente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & (ia.

r I

RUA FELIPE SCHMIDT N
CaLu lJosttll I(J-

TtleDho":l0rJlv-:�.::
T

_
�TTR. �

°I �1e:: 11fIII!J·.
};.:.�.; .

.

_�_ .. .lt'CIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJ"I,
BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO· SUL

39

Estocolmo, 18 (U. P.) - Infor
mações de Berlim dizem que a cri
se cada vez maior que experimen
tam os recursos da Alemanha em

potencial humano, induziu Hitler a

ordenar o recrutamento de "volun
tários" em todos os países ocupa
dos, para sua eventua.l inclusão no

deI).ominado "exército Ersatz". Isto
não passou ainda da etapa de pro
jeto, graças principalmente à difi
culdade de encontrar recrutas
aptos.
Tem-se o propósito de incluir

nesse "Exército ersa,tz", cidadãos
franceses, belgas,' holandeses, es

lovacos, croatas e de oútros povos
bakânicos, bem como lituanos, le
tões, estonianos, e poloneses.
Cidadãos isolados dessas nacio·

naIidades já combatem nas fileiras
germânicas. A criação dêsse "Exér
cito Ersatz" foi confiada ao coro

nel-general Fromm, que provavel-
mente será seu eventual coman-
dante. A tarefa principal dêsse
Exército será de caráter policial,
na Europa oriental ocupada e de
luta contra os patriotas em revolta
contra, o invasor. Esse Exército,
que se projeta dotar de um milhão
de praças, será inteiramente es

trangeiro, porém a oficialidade será
alemã.
O .coronel-general Fromm inves

tiga o montante de soldados fran
ceses desmobilizados, aptos para o
"Exército ersatz", e as po�sibilida
des de recrutamento de voluntários
entre os prisioneiros de guerra.

A Estatística Militar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em !!,uerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
�ares podem exigir, sempre que hou.
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in·
fO,rmante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
gurança nacional. (D. E. M.).

o valor dos alimentos como
arma de guerra

A. . �

UI. i L*JR!Uft

Instituto Brasil-EE. nu. de Florianópolis�:
Candidaturas ii bolsas de estudos em Universidades

norte-amerkanas
E t d

Acha-se aberta na Secretaria do Il1stituto Brasil-·
s a os Unidos desta Capital a inscrição para candidatu

ras a Bolsas de Estudos em Universidades Nor te-Arneri-:
cana,�' no período de 1943-1944. Só poderão inscrever-se..,
ca.noIdatos iá graduados em Cursos Universitários BreeiIeiroe,

,

Os formulários e outras instruções necessárias serão",forneCIdos aos interessados na Secretaria do Instituto.
As r�feridas bolsas de estudos estão sob os e uep icios do InstItuto Internacional de Educação, de Nova Ior

que.

A DIRETORIA
7 vs 6,

GASOGÊNIOS
TlP O "C. E. G."

Os mais aperfeiçoados é de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABRICANTES:

GASOS I L LrDA.
Rua da Conceição N.o 343 • SÃO PAULO

Dr .. Edgard Pinto de Souza

I.
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NHôES - Quando os exércitos do
Eixo invadiram os países halcâní
-cos, a Turquia dinamitou todas as

-estradas que cortavam suas frontei-
ras com o novo e traidor vizinho.
E, agora, a batalha do Cáucaso
absorve a atenção da Turquia, que
zela, vigilante, pela sua honra e pe
la sua liberdade.

O general Ismet Inonu visitou a

fronteira oriental da, República, c,
numa região do mar Negro, onde
ouvia o troar dos canhões, falou ao
heróico povo otomana, dizendo:
"Vivemos, com os nossos lamentos,
dentro da grande tragédia que des
morona, dia a dia, os lares da Hu
manidads, Porém, não devemos ol
vidar que a integridade de nossa

pátria descansa sobre a nossa for-
-ça e confia no espírito de sacrifí
cio que cultivamos, e só poderá
sobreviver defendida pela nossa

potenciD,lidade guerreira.
Nós não queremos imaginar que

seremos atacados; mas queremos
permanecer em vigilancia absoluta,
com os nossos poderosos exércitos
cada, vez mais armados e mais for-

�:s�c�v:�,,:'urqUia mais unida e in- Associação Catarinense de - FarmacêuticosApós a visita presidencial ao Cáu- De ordem da Diretoria convido a todos os snrs. Farma-
caso, o jornal "Estrela Vermelha", cêuticos em geral (empregadores e empregados), para assistirempublicou que o embaixador da Tllr- a sessão solene a realizar-se no dia 20 do corrente às 2) horas.quia em Moscou conferenciou de- na séde social, à ru a Trajano, altos da Confeitaria Chiquinho,moradamente no Kremlim e firmou em comemoração ao DIA DO FARMACEUTICO.um pacto de amizade com os res- Florianópolis, 19 de Janeiro 1943.
l;?0nsaveis pelo destino da Russia. NARBAL ALVES DE SOUSA - Secretário

��.Cão contra
um miUonario

Nova Iorque, 18 (U., P.) -- A
<'Corte Suprellla de Jusl,jç� ,cio Esta

. do de Nova Iorque mictou \i11lél
.a cão jud i cial .c�ntra Simon Patino,
rico propn�tar!t� de ll;ll1aS na Bo
-1ívia. A açao fOI, movi d a p�la, se
nhora Lir e Appatiato, que amer ior

mente f'óra criada pessoal d� Pa-
,tino. Alega a_, autora que fOI. c�
luniada por Patino, cm um inci

"dente suscitado pelo desapareci
mento de um relógio pertencente

. -ao mesmo, Em consequência do in
ódenlc, o casal Patino despediu a

criada. A aludida senhora exige
uma indenisação ele cem mil dóla
res.

"(rO (ivíl desconhecido rra�cês))
DA FHONTEIRA FRANCESA, 18

(R.) - "O civil elesconhecido da
,Franca ocupará lugar junto ao sol
dado desconhecido no Arco do
Triunfo, cm Paris, quando a Fran
ca for livre novamente", escreve

o jornal clandestino francês "Li
beration".

"Nossos pensamentos vão não
, sómente para os soldados que lutam
nos campos de batalha e para a

qúeles que combatem nos céus ela
Europa, mas tambem para os obs
curos soldados da resistência que
no solo da sua pátria escravizada
lutam desesperada e secretamente
e que terminam os seus dias diante
de um pelotão de fuzilamento. O
"civil desconhecido ocupará o seu
merecido lugar sob o arco elo
Triunfo".

CLUBE DOS FCNCTONARIOS PÚ
BLICOS CIViS DE SANTA

CATARINA

Florianópolis, 22 de Dezembro
de 1942.
Exmo. Sr. Presidente (lo CLUBE

DOS FUNClONARIOS PúBLICOS
CIVÍS DE SANTA CATARINA.
Nesta.
Cumpre-me trazer ao conheci

mento dessa digna Diretoria que,
" tendo recorrido aos servicos do

médico dessa entidade dê classe,
.sr. dr. Saulo Ramos, para uma in
tervenção cirúrgica em minha fi
lha NEREIDA, recebi, clêsse ilustre
facultativo, as maiores demonstra
-ções ele gentileza, como a minha
-fi]j;.a as mais fidalgas atenções,.alérn de demonstrar aquele opera
'tlor, ao que foi lícito observar a
'minha atenção de leigo, as suas
grandes qualidades e caracter isti-
-cas na profissão que, inegavehnen
.te, honra e dignifica a nossa terra.

É meu desejo manifestar nessas
linhas o meu agradecimento, mui
to sincero, ao sr. dr. Sáulo Ramos,
pedí ndo para que o facais chegar
.ao seu conhecimento, "aceitando,igualmente, essa instituicão, o meu
mais penhorado louvor pela forma
�0l110, na pessoa do seu devotado
_presidente, atendeu ao meu pedi
-do, sem qualquer dificuldade, na-
-quela emergência.

Cordial e respeitosamente.
Luiz Oscar de Carvalho

LE I A ISTO
OUVINDO O TROAR DOS

o GLORIOSO MARTlR

Com o brilhantismo dos anos

an-\
vena. seguindo se-lhe depois a Iras

teriores realiza-se heíe às 19.30 ladação da imagem de sua Capela.
horas a tr�dicional proGissão de S. ii Praia de Fora. para a Catedral
Sebas'tião. As 19 horas. haverá no- Metropolitana.

Clube de AgostoDozeo
Em bem ortentado esfôrço e feliz iniciativa,

empreendeu os trabalhos preliminnres da expedlção
de carteiras a seus associados - Você, que é só
cio daquele prestigioso clube, poderá cooperar efi·
cientemente nessa útil e eloglavel realização, pre
enchendo com presteza a ficha que lhe será apre
sentada, referentemente ao assunto. e devolvendo-a
com brevidade, acompanhada de duas fotografias
suas.

CA-

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofra 4 e 5 -- FONB 1.6�� :• Entrega a domicilio •
• •
.........................
J. Eugênio Müller Filho e Oscar José Mülle.J

ADVOGADOS
RUA DO ROSARIO. 116, - RIO DE JANEIRO.

Fôro em geral. Processotl em todos Os Míuístertos. Lega
li7Bçiio de [aztdss, f1gU88 minerais e qué das

dázua. Neturatísacões.

MISSA

t
Olinda Livramento Rosa e tilhos, prolundamente

sensibilizados com o falecimento de seu .inesqueciveJ es

poso e pai, Heitor Varela -a Rosa, convidam aos paren
tes e pessoas amigas a assistirem à missa, que, em in
tenção à sua alma, mandam celebrar quinta-feira, dia 21
do corrente. às 7 horas. na Catedral Metropolitana (al

tar do Sagrado Coração de Jesus). A todos que comparecerem
a êste ato cristão, antecipam os seus agradecimentos.
35

Encerrado o capitulo: A especulação
com os aluguéis

Um novo decreto do presidente de jantar, para dormir, a filharada'
da Hcpúhlica, assinado agora e toda. Ora, como pagava ao propcieimediatamente posto em vigor, ex- tário tr esentos cruzeiros mensais,tendeu "a todas as locacões e su- moruva de graça, portanto, o velha
blocaçõcs, totais ou parciais, de co. E o p eor é que, em muitos ca
imóveis, qualquer que seja o fim sos, outros, mais espertos ainda,
a que se destinem, as restrições queriam tirar da sublocação clan
contidas naqueloutro, de n. 4.598, destina a verba ela cozinheira, do
que encerrou a especulação com os gás, da eletricidade e até, às vezes,
alugueis domiciliares. Essa exten- o troco miudo para o cinema dos
são já estava implícita, pois nin- garotos. As restrições legais fica
guern ele boa fé poderia concebei" rarn , assim intecpretadas, com um
suponhamos, que f'ôsse veda elo aos aspecto unilateral que as d esfigu-'proprietários aumentarem arbitra- ra va completamente. Protegiamriamente o valor das locações, fi- uma classe, apenas, -de inquilinos,canrl o todavia permitido aos loca- deixando ao desemparo, [ustamen
túrios a exploração com os rolu- te, os de menores recursos, que
gueis ele dependências, apenas. Ou, vêm a ser os habitantes de quarti
tampouco, que a intervenção go- nh os em casas alheias. Por um lado,
vernamr-ntal, deveras oportuna, isso. Pelo outro, cerceavam a cupialiás, só abrangesse as Iocacô es dez dos proprtetár-ios de prédios
para moradia, quando o cornérci o residenciais, ao passo que ficava
c as chamadas classes liberais eram praticamente livre e desembaraçavítimas, igualmente, da ganância da a cios proprietários de cd ifí ci os
voraz dos senhorios. Mas o certo de lojas e escritórios. Naturalmen
é que, aproveitando a ausência ele te, com o tempo, a inlerpretaçãocspecif'icações, quiçá redun d antes, verdadeira, que (� transparente,
os donos de edifícios comerciais e sem dúvida nenhuma, ser-ia resta
os locadores rle escritórios logo se

'I
belecida pelos tr ibuna is cornpeten

julgaram isentos de obediência à tes e aplicado, direito, o decreto n.
lei. E o ruesm o aconteceu com os 14.598. O tempo é precioso, porém.
sublocadores ele cômodos avulsos, I E as demandas judiciais são sem
sujeitos de crespos instintos para- pre dispendiosas. Esta é a razão
sitát-ios, por sinal. Exemplo: seu porque o Sr. Getúlio Vargas, agiuGaspar, com o respectivo f'aiui lio- do com sua prestesa habitual, hai
rum, alugava uma casinha ele dois xou esse novo decreto, no qual
quartos, lá no Meí er. Subalugava a taxativamente suprime todas as ex
saia da frente, com alguns cacare- ceções imagináveis. É mais um ca
cos, por duzentos cruzeiros, e o pítulo, compreendido pela deriomi
quarto dos fundos, vasio, por cem. nada "defesa da econômia popuOcupava, com a mulher, o quarto lar", que fica terminado '- Ricar-
res lante e, de noi-te, alojavam sala do Pinto.

-

valdo Silveira e srita. Otília
Santos.
A orquestra esteve sob a di

reção do sr , João Folhinha.'Vida Social I
Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Luiz Gonzaga da Sil
va e a srita Elvíra Ribeiro.

•

F.sem anos lloJei
O sr. Osmar Sebastião da

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr.

Alvaro Costa peJo nascimento
da garotinha Naná Maria da
Costa.

Fonseca;
a exma. sra. d. Francisca Jú-

Ilia
Cardoso;

a exma. sra. d. Alaíde Bit
tencou rt Silveira;

a srita. Joanina Barcelos;
a galante menina Mariza, di

leta filhinha do sr. Cleonides
Ligocki;

o sr. José Grumiché de Sou
sa, estimado funcionário do
nosso digno confrade "Diário
da Tarde";

o jovem Pedro Fernandes, a

tivo vendedor dêsse jornal.
•

VlaJanteu
Acompanhada de sua filha

Iracema, regressou de Curitiba
a exma. sra. d. Mônica Ferrei
ra da Cunha, viuva do nosso

saudoso con terrâneo sr. Antô
nio Ferreira da Cunha.

*

Procedente de JoinvilJe che-
gou o nosso prezado conterrâ
neo sr. Do ríva I da Silva Lino,
destacado funcionário da agên
cia telegráfica daquela cidade.

•

Vindo do Porto Alegre, onde
concluíu o curso pré-jurídico,
encontra-se entre nós a gentil
senhorita Eurídice Carneiro da
Cunha Luz, tilha do nosso pre-
zado conterrâneo sr. prof. E
duardo Pio da Luz.

*

Comissão Municipal de Preços
De acôrdo com recente

decreto do coordenador da
Mobilização Econômica no

país, acaba de ser organiza·
da, nesta capital, a Comis·
são Municipal de Preços
que está assim constituida:
Represetantes dos veridedo
res, sr. Presidedte da As·
sociação Comercial; repre
sentante de órgãos de clas
ses empregadoras, legalmen
te reconhecidas, sr, Presi·
dente da União dos Varejis
tas; representante dos em

pregadores do comércio em

geral. sr. Acelon Dário de
Sousa; e o sr. Presiderrte da
Cooperativa do Consumo dos
Funcionários Publicos de
Fpolts. todos representando
os vendedores. Representam
os consumidores os srs. Pre
sidellte do Sindicato dos Em
pregados no Comercio. sr.
Oficial do Registo Civil, sr.

Coletor Estudual, sr. Presi
'dente· do Clube dos funcio
narlOS Públicos Civis do Es
tado e jorna'ista Altino Flo
res.

A instala�ão solene efe
tuou-se ontem, às 17 horas,
no edifício da Prefeit'\1ra
Municipal.

*

Casamentos:
Realizouse ontem, nesta ca

pital, o enlace matrimonial da
prendada senhorita Carmen de
Lima Veiga, destacado elemen
to do magistério local, com o

sr. Jorge von Linsingen Neto,
funcionário do Banco do Co
mércio na cidade do Rio Ne
gro.

Prestlgfa O Govêrno e 8S
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L..
D. N.).

*

Clubes:
Realizou·se domingo último,

como haviamos anunciado, no

C.R. Limoense, o concurso

de "tox". Os primeiros lugares
cobueram aos pares; sr. Aloísio
Machado e srita. Zeni!da Bas
tos; sr. Adi Silva e srita. Ma
ria de Lurdes Maestri; sr. Os-

Alcancaram
Gouau-Bir.Dufan

Londres, 19 (United 'press)
Foi .oficialmente amll1c13().o que as

vanCfuardas elo oitavo exército al

cançaram Gouan-Bir-Dl1fan te_nclo,
assim avancado mais de 40 i�}11has
no segundo" dia da sua nova ofen
siva contra o "Afrika Korps".
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o. [STADO [sportivo •

Não foi aceito o balancete DESCONFIE •••
se não se sente na plenitude das suas forças!
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doença. A EMULSÃO
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo viqor
ao corpo! Em qualquer época, não há substi
tutos para a

EMULSiocÚsconUma fortuna para os pobres de saudeI

LAVOISIERCENTENARIO DE

Que bela atltude ! I agosto último êsse profissional
Rio, 19 (E) -, ° Comer-! deixou de receber os seus arde

cial de São Paulo oficiou, I nados.ontem, ao Madureira, da- .

volvendo o passe do profís- Cheg?u O passe de Afamburu

jsional Alfredo de Morais, Rio, 19 (E) - A Federação
arqueiro adquirido pelo Vas- Riograndense de Fu teból reme-

1
Sub-ogente. no. princlp.l.

eco da G ama recentemente. teu à C. BD, o passe do muncípio. do E.tAdo.
Causou estranheza a ati- jogador Francisco Ar amburú p

1:ude do clube bandeirante, (Chico), do Gremio Por toal e- _'_7_. _

dirigindo.se diretamente ao grense para o Vasco da Gama Quem sonegar informações à Es-

Madureira, quando era do desta capital. tatística Militar, trabalha em pról

Ide país inimigo. E, nesse caso,
;seu dever cornun icar-se com - ..............................�.............- •••...,._.__........ será julgado, militarmente, como
Q enlidade de São 'Paulo, Funcionário brasileiro visita inimigo do Brasil (D. E. M.).
-uma vez que, eXCll.lSi�amen-te à F. P F. cabe of ciar à a Inglaterra
C B C b Londres, 18 (R.) - Acaba de
'. • so re a .del�bera- chegar a esta capital alta pcrsona-ção do seu filiado.·, lidade brasileira, o dr. Gustavo

O Madureira terá d� di- Lessa, depois de lima viagem sem

�lglr-Se, agora, à F. M. F., incidentes.
.afim da entidade máxima O dr. Lessa, que é alto funcioná-

rio cio Mi n isf éri o da Educacão do
ter conhecimento c f cial da Brasil, veio ii Grã Bretanha estu
transmissão do passe do dar, por conta do governo brasilei- IComercial ao Madureira. I ro, lodos os problemas relacionados
Em A., I ao bem-estar infantil.

corisequencro aessa : -------_
$olução, a C. B. D. homolo-! Im.1I.=.;-•...:.=l=n;::·5I:�l;·ii!1.mm·lm;lRi.=liwl:B'm·=:�:::mma••.••• lUlA. IR. ee tlC(A;):l° il!go)f _a.. ..!la JIIQ . II. . !IH!. li " •••&.8...... •

gará a transferencia de AI- Gi!
.1&_.... 1111 IülliW" .IiAitdl!.c.....in:.;aar.; •• a I"ao. IS ••••••Jii".II".. CI.

fredo para o Vasco, desde =... !!I'

:rcea;ã�'�f��i��ça a cornu-

II TENH A J U I ZO I Legião latino-americana para
II iiH lutar no estrangeiroii . II Mexico, 18 (U, P.) - Vicente I truid

os o grande exército russo e

II TEM SIFIL'S OU REU- II Lornbarrlo Toleclano, secretário da os dos Estados Uni�o.s.e da Grã-

II aH Confcderacão dos Trabalhadores Bretanha. Que possibí lidades te-

�"II MATISMO DA MESMA
:DI :\Iexicanos; salientou a n��essid.ade riam,então 110s�as, pequenas fOl�-

l1li = da formação de urna legião latino- ças? Tenho o propósíto de
í

ntenst-

II Iii americana para lutar no esl.rangei- ficar meus esforços para converter

:IU ORIGEM? ,&r-E O PO- !:.-: 1'0. "Para que - disse -:- se aUI1:en- em reali�lade a legião latlno-umerf-
nu � _ laru os exércitos latIl10-al;le.rJca- cana, e IStO. o quanto �ntes POSS1::
IBI lU: nos? :É apa re.nterncn te ridiculo vel. A contr-ibuição mais valiosa e
Boa •••• f'

.

I I t b I' .

Im PULAR PREPARADO ::=i a irruar que orgamzamos nossos a ua u a 0111 1'0 a OI11)r? com aIS:1ft:
•

IUJ exércitos com o único fi!l1 ele <le- Nações Unidas ,na ofensiva atua ..

a==: !!li fender nossas costas, Se tlveSS�l11os Se esperamos at� que tenhamosque

••••
..- que fazer frente a uma forca i nva- lutar na defensiva sera demasiado
iili sora do "Eixo", isto sigtnificaria tarde".

I I §i IJ fJ I :&iiP3 I qu, Unh'''' ,ido 'o"'""nt, d"

Ii!! A �IFlLlS ATACA TODO O Ot{GANISMO He! CURSO PARTICULARI O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, OS ii
.. Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres iii Prof. Manuel Luiz
li nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda tio Ca- iii Preparam-se cn ndí dcrtos para quaisquer concursos
II belo, Anemia, Abôrtos e faz os Iudlvíduos idiotas. DD PREÇOS MO'DICOS
_ Inofensivo ao organismo. Agradavel' !..I!! Rua Saldanha Marinho, n. 3
mi como um licôr iii!
UI O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como liii _N_o_I v_s_W
iii auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo em Centroli da mesma origem I:::

....

== FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS F··:DI Sobre o preparado ELIXIR A compoaíção e o sabor a- ,I
II -914, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «91·1> re- mI
:tal que o tenho empregado, em comendam-no como arma de iii91; os casos de indicação apro- faell manejo para o público iii!!!

II prlada (alfiUs em vertas de no combate á Slll1lll, quallda- ii
li suas manifestações) os resul- dei que frequentemente a- IIllI

..J tados têm sido satístatortoa, proveito no Ambulatorlo da 1.1

l1li pola são rapldos e duravels. MaternIdade de Santa Maria, II

I Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. !IHfi
.=••••••••�.�••••&g=••�=

������������

do campeonato brasileiro
s. PAULO, 19 (E.) - Afim de apreciar as contas I

·;apresentadas pela tesouraria da entidade, bem como a

receita do campeonato brasileiro, est-eve reunido o Con
selho Fiscal da Federação Paulista de Futeból.

Nenhuma restrição apresentou o Conselho quan I
to à aprovação do ,balanço geral. Mas já o mesmo não Ise verificou com relação ao balanço do campeonato I
brasileiro que causou funda extranhezo. Isto porque
foram apresentados inúmeros documentos cuja soma

.:foi considerada verdadeiramente exorbitante. A Federa
·ção recebeu da C. B. D, sua quota na importancia de
190.000 cruzeiros. Mas a despesa, de acôrdo com o relc
tório apresentado ascendeu, a 290.000 cruzeiros, resul
tando, assim. um "deficit" de 100.000 cruzeiros.

Em face disto, o Conselho deixou de aprovar o

referido balanço, deliberando, ainda, reaponanbdl iz c r di
versos elementos da entidade pe los gastos su pêrf lo os ,

RIO, 19 (A. N.) - Comemora-se no co rren te ano

o bi-centenário de Lavoisier. Os químicos do Brasil pres
tarão homenagem especial à memoria do precursor da
química. Para tanto, reunir-se-ão no próximo dia 26 'do
corrente na cidade de Curitiba, capital do Estado do
Paraná.

A A"sociação dos Químicos patrocinou por inter
médio dos seus aocius correspondentes a realização de
idênticas homenagens em outros países americanos, que
o.denirarn à proposta.

Assim sendo, as reuniões universitárias e asso

ciativos reoHau r-ae-fio , com o mesmo objetivo, em várias
partes do continente americano.

(,lu poat.1 - '37
RUI João Pinto - 5

�� R EX··I
Transporte de Cargas

DOMICILiO A DOMICILIO
Viagens diretas em caminhões proprios para:

Bom Retir-o, Lages. Painel, Correia'Pinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Gartbaldí. Vacarta, Caxias e vice-versa.

Acenemos cargas para re+espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Flortanópolis:
Rua. Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho. 2

Telefone 1.677

EMPRESA

,
Machado & (iII. j'Agências e

Representações

Social dos Aposentados e

Reformados "-

21 Convoceção
De ordem do sr, presidente, convido os srs, sócios para a

Assembléia Geral, a realizar-se dia 21 5" -feira às 16 horas, na.
residência do sr. Bernardino Campos, presidente, à rua Pedra
Ivo, 9, a-fim-de se proceder à eleição da nova Diretoria .

Florianópolis, 8 de ianeiro de 1943,

BOAVENTURA ALVES DA SILVA, Secretário

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

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos divers para preseule's

F lORI.ANÓPOllS

ADVOGADO IDr. Aldo Ávila da luz
.

Horário: 9 às 1 2 e 17 às 18 I'Escr. Edificio Amelia
Neto, sala 2.

IRes, Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.

Danilo deixar. o Amé, i(a
Rio, 19 (E.) - Sabemos que

-o profissional Dando não quer
continuar nas hostes rubras e,
.assirn, o América concederá a

.recisão solicitada .pelo seu deten-

.sor.

Um novo jogador no Madllleira
Rio, 19 (E.) - Foi concedi

-do o passe do jogador amador
Vicente, do Guarani, de Cam
pinas, para o Madureira desta
'Capital. ° passe veio por in

,termedio da C.B,D.

Dez mil cruzeiros custará ao
,América o passe de Servllio
Rio, 19 (E.) - o América

pediu o pas se de Servilio, um

futuroso médio paranaense.
A entidade de Curitiba res

pendeu à C.B.D., esclarecendo
que o aludido profissional per
tence ao E. C. Brasil e este
gremio só concederá a transfe
.rencia por 10.000 cruzeiros.

''Vergara deixou o Bonsucesso
Rio, 19 (E.) - ° Bonsuces

so comunicou à F.M.F., que
T�s�indiu o contrato do seu pro
.Jlsslona) Vergara.

O oficio do gremio rubro-anil
entrou atrasado, porque desde

.I'�

J----------------------------------------------------------------�-------------------------------------

I1
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Visava burlar a lei Golpesdestruidor�s
Moscou, 18 (U. P.) - A emisso

ra local informou: "Os golpes des
truidores que estão sendo desferi
dos pelos russos contra o exército
alemão, ao longo da frente de ba
talha que vai de Veliki-Lukí às
montanhas do Cáucaso, e as perdas
territoriais, para cuja conquista os
nazistas sacrificaram centenas de
milhares ele vicias de oficiais e sol
dados, durante as campanhas de
verão e cle outono, estão debilitan
do a máquina bélica cio Reich.

Aumentou o aluguel da casa I Viagem de almirante alemão
Rio, 18 (E.) - Na 3" dele- Estocolmo, 18 (R.) - O cornan-

gaeia auxiliar foi instaurado in- dante dos submarinos germânicos,
quérito contra José Joaquim almirante Dcentz, realizou, _recen-

. . temente, uma VIagem de 19 dias emRodrigues de Morais. acusado aeroplano, navio e submarino, até
de ter elevado de 330 para 450 Madagascar e o Oceano Indico, on
cruzeiros o aluguel da casa da de se avistou com UIll dos chefes
avenida Nova Iorque n. 4

ocu'l
do aln�irantado japonês - é o que.' '. anuncia o correspondente do ror-pada p or joaquim da SIlva nal sueco "Afton Bladet" III Ber-

Brandão. limo
'

,:1.igando O Brasil de
norte a sul

Rio, 18 (E.) Informam da
Baía que Valdemar Luz, diretor do

.

Departamento Nacional ele Estra
das ele Ferro, que ali chegou ele
regresso da sua excursão às regiões
norte e nordeste, acompanhado do
sr. Jorge Burlamaqui, diretor da

IDivisão de Planos e Obras, falou à
imprensa. Declarou, de inicio, que
aquela cx cursáo, de caráter oficial,
que acabavam de empreender, fora
,toda ela realizada por terra, uti I i
zando principalmente as vias fér
reas, pois queriam conhecer nos
seus mínimos pormenores as im
portantes obras que ali vêm sendo
levadas a termo. Em seguida de
clarou: "Em relação à Baía devo
dizer que a ligação com Mi nas Ge
raís prossegue ativamente. Posso
mesmo adiantar que os seus servi
cos serão grandemente intensifica
dos no corrente ano. Também pros-

. -seguirão com maior atividade as

obras de ligação ela leste brasileira
a Nazaré, no trecho Itaiba-Mun

. elo Novo. Para a realização dêsses
trabalhos contamos já com impor
tantes créditos. E concluiu com es
ta afirmativa: "Dentro de dois
anos ou mesmo um apenas o Bra
sil eslurú definitivamente ligado do
norte ao sul, ficando assim aberto
o seu caminho de grande potencia
'econômica" .

tenhas dúvida em de-Não
-nuneíar um "quinfa-co]ullU'\
por mais que pareça teu uml
go; não merece tua estima um
-traídor da Pátria. (L. D. N.).

Atacado um nevtc-hospttel l
Nova Delhi, 18 (R.) - Os aviões

�japoneses que atacaram um navio
"hosp ita l ancorado ao norte de
.Maungd o, elevem ter alvejado deli
beradamente o emblema ela Cruz
Vermelha, pintado no referielo bar
co.

Com efeito, todos os orificius
produzidos pelas balas inimigas se
encontram justamente nesse em
blema simbólico.
Outro sinal de bala também po

dia ser visto na Cruz Vermolha
pintada no costado do navio, O co
mandante do navio assim se ma ni ..

feslou a propósito: "Estou muito
surpreendido com êsse ataque.
Participei da reti rada de Si ngapu
ra e de Batavia e

ê

les nunca me
-.atacaram" .

IRRITA(ÃQ,RETA lCOMICHÃO OU HtMORRAGI�SSINTOMAS DE

H[,.MORROIOES... � ;i

It'fs{\-hiiz6'W__4
SI tem irritação retal ou hemorra

g.as, cuidado! São o prenuncio de
f,rÓlve doença que, não tratado em
ternpc, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
-cirurgci. A Pomada Man Zan lhe
.:iará alivio imediato das dôres, gra
�ças a uma substancia de reconhecido
deito antisético-bactericida.

Inspirada
Autobiografia
de Um Cego

-HõJ'E"""""'---'3a:'''''''fe-i-r-a''''''''''''a>CGXXXD>HõlE-oaoooooc��CXJUC:IOaCOaccaoaooQlCOOOlOOOc:JrX)OQQQQClCDCkIQ')Q+'X'l'''''XaoOClXX)OQQ coooo."':XJ�

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (O F.a.)

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

Seguro de fidelidade
RIO, 19 (A. N.) - o pre

sidente do Instituto de Pre
vidêrrc io e Assistência aos

Serllidcres co. Estado, baixou
instruções sobre o seguro
de Fidelidade.
O sn, Júlio Barros Barre

to tomou essa medida, aten
dendo às solicitações que
lhe foram dirigidas por vá
rios órgãos paraestatais.

Indulto aos sorteada.
insubmissos

Rio, 18 (E.) - O presidente da

I
República assinou o seguinte de
creto-lei, concedendo indulto a
sorteados insubmissos: "Art. 1.0 É

I
concedido indulto aos sorteados
insubmissos que estiverem presos,
aguardando julgamento ou cum-

I prín do sentença, na data em que
entrar em vigor o presente decre
to-lei. Art. 2.0 - Os termos de in-
submissão dos indultados serão
cnucelad os nos corpos anele se en

contrnrem, independentemente cle
quaisquer formalidades judiciais,
por órdem do respectivo coman

dante, c deixarão de ser lavrados,
quando não o tenham sido em tem
po, fazendo-se disso menção em
boletim. Os processos em curso se
rão arquivados, na fase em que se

acharem, por despacho do presi
dente do Supremo Tribunal Mili
tar ou do Conselho de J ustlca ou
do auditor, conforme () caso, ex

pedindo-se as couurn lcaçõos ne
cessár-ias. Art. 3.° Revogam-se as

disposições em C011 trario " .

--o--

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 5 7 9 1/2 horas

(Horario Extra)

Uma noite no Rio
(Te chnicolor) Com Carmen Mi
randa Den Arneche, Alice

Faye "Bar.d i da Lua"

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

emocionante. No novo número de
SELEÇOES. E mais:
Como criar hábitos provei
tosos que simplifiquem a
existência - segundo os ensina
mentos de um psicólogo de repu
tação mundial.. _ Pág. L
Uma !ocante história de
amor ••• Este homem, hoje rico.
recorda à esposa "snob" como se
casaram quando ele não tinha
nada - senão a firme ventade
de vencer na vida... Pág. 77.
Cerno ensinar (ii seu filho
lições preciosos - que de ou
tro modo ele teria de aprender à
sua própria custa. em duras e

amargas experiências. Úteis e opor
tunos ensinamentos para todas
as pessoas... Pág. 47.

Aprenda a ser feliz - ajudando o próximo! Um co
nh ecido escritor diz-nos como a

compaixão pelo infortúnio alheio
pcde multiplicar nossa própria
felicidade... Pág. 62.
Não deixe de ler êstes e outros
artigos notáveis no número de

DEZEMBRO de SELEÇÕES
Acaba de sair

Apenas Cr. $ 2,00 SEL, Ç6�s
J.W.T.

CARTAZES

Preços Cr. B.OO - 2,00- 1,20
Livre de Censura

.,.....,-'

e Notícias II•
_......_..-_IEcos.... 'VZ"*ba

Represcvt.ant» Ge1·(I_.l 1'1:0 Brasil:
n:RNANDO CHINAGLlA

Ena do Rosario, 5:3-A - 2.0 ftn(Ío,/, - Rio

Rio, 18 (E.) - Na 3' dele
gada auxiliar foi autuado em

flagrante o sr. Mario Rocha,
acusado, de ter recebido a irn
por tância de 80 cruzeiros extra
recibo do aluguel da casa da
rua do Senado n. 216, ocupada
peja sra- Olívia de Castro Cou
tinho, visando, assim, burlar a

lei.

Ii
11 Espinhas, eczemas, manchas
l da pele, narasltoses. furúnculos,
� úlceras.
i Tratamento das afecções do
I couro cabeludo.

.1."
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 14 às 17 horas.
Rua Vitor MeireIles 22-1' andar.

�

DOENCAS DA PELE
E SIFIUS Em seu almoço semanal

de 6a-feira, que reuniu os

rotarianos de clubes nado
nais e estrangeiros. o Ro
tary Clube do Brasil ho
menageou a Inglaterra.
Tomaram parte ainda

no almoço, o l âm .:lo em

baixador "sir" Noel Cher
les, convidado especial, os

demais funcionários da em

baixada, adidos militares
britânicos e outros convida
dos. Usaram da palavra o

presidente do Clube, que
convidou o embaixador para
hastear o Pavilhão Nacional,
e os srs. Marques dos Reis,
presidente do Banco do Bro
sil, em nome dos rotarianos
brasileiros, e Ralph Olh
burgs, o qual, em nome

dos rotarianos ingleses re

sidentes no Rio, ofereceu
ao Rotary Clube do Brasil
uma bandeira inglesa...

Dentista

O ministro d. Educação
recebeu comunicação do di
retor da Rede de Viação Pa
raná-Santa Catarina infor
mando que foram inaugu
radas as estações da Serra
do Leão e Inácio Martins,
obrindo o.ssim 25 quilôme
tros de linhas.

José C. de Borba (Caló)Ex-dentista do Patronato de Anítapolís
Clinica e Protese da boca., Especialista em pontes

e dentaduras duplas.. Dantaduras anatomícas de PaladoD,
sem abobode palatina (superior]: novo sistema.- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

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

•••••••••••••••••••••••••

!SANG1JEJNOL:• Contém oito elementos tônicos •
• Fósforo, Cálc:o, Vanadato e •
., Arseniato de •
• Sódio, etc. •
• •
fi Os Pálidos, Depauperados, ..
• Esgotados. Anêmicos, •
.. Magros, Mães Que Criam, •Crianças R6qulticas rece-
• berão li tonificação geral ..
• do organismo com o "
• •
• •
• •
• •
•••••••••••••••••••••••••

Aplique um Gasogênio «Sully» no seu caminhão e ganhe a diferença
Eficiência e .garantia absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C_ RAMOS & eIS -_ .. Rua João Pinto, 9 --- Florianópolis
OfiCINA DE MONTAGEM: E ASSISTENCIA

PARA HEMORROIDES
Um prodllto De Witt

-a lih:krieg» dos
indios brasileiros

Rio, 18 (E.) - Em Manáos, inú
llleros índios do Rio Jaquirana,
aflucnt� do Javari, no municípiode Benjamin Constant mataram
dois madeireiros da região obri"an
do os demais a fugirem �ob l�lIachuya de nexas. Em seguida sa
quearam o barracão do c.hefc dos
trabalhadores, Mareelino Melo e
fizeram c1esapaJ'ecer toda a m;dei
ra cortada e arrumaéla em janga--das.

.

Segundo as autoridades locais. os

indi,os !,oram induzidos à luta pelaganancIa de algu·m "testa de fer
ro" eivilizado, "quinta-coluna",talvez.

Gabinete Eledro - Dentario co Cirurgião

Agradecimento e Missa
José CavaIlazzi e Família, Renato

Cavallazzi e Família, Jurema, Enio e João
Eugênio Demaria Cavallazzi, profundamente
c0mpungidos pelo trespasse de sua inolvidável

e querida mãe, sogra e avó DHAVA DEMARIA CAVALLAZZI
agradecem ao distinto clínico dr. Augusto de Paula pela dedi
cação qu'lS demonstrou no tratamento da mesma, aos que lhe
enviaram pesames e corôas e acompanharam o enterro, apro
veitando o ensejo para convidá-los, bem como a todos os pa
rentes da extinta, para assistirem à missa que �erà rezada no

altar de Nossa Senhora, na Catedral, às 7 horas de 6a feira, 22
do corrente.
31

.A Prefeitura apoia, mas nao
oficializará o Carnaval

Rio 18 (E.) - O prefeito Hen
rique 'Dodsworth, tendo em vista
que o Carnaval constitue tradicio
nal festejo eminentemente popular,
resolveu que a prefeitura preste o

seu apoio a todas as iniciativas que
tenham êsse caráter colaborando
dessa forma para o divertimento
da população carioca em tod?s os

setores da cidade. A prefeitura,
porem, decidiu não tom�r n�nbu
rna iniciatiYa para a reahzaçao de
festas de cunho oficial, deixando,
portanto, rle promover, este ano,
o baile de gala (,Iue realiza no Tea
�ro Municipal na segunda-feira de
·Carnaval.

DO DIA
-

lMPERT >\L
FONE 1587 -

A's 5 7 1/2 horas

(A llTtlma sessão terminará an-

tes da entrada da procissão)
Arthur Lake, Permy Singleton,
.Iujub a e 0 cão Relampaga em

Bancando a grau fina

Preços Cr. $2,40 e 1,28
Livre de Censura

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

[adas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Cabelos braneos I
MARAVILHOSA 1

UlÇl0

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltara da (ama
Disposto para Tudo

.4>-
\

Seu figado deve produzir diariamentl um lit...
de bilis. Se a bílis não corre livremente. OI ali
mentos não são digeridos e apodrecem. 05 gas"
incham O estômago. Sobrevém a prisão de ventre.
Você sente-se abatido e como que enven.udo.
Tudo é amargo • I vida é um msrtírie,
Umi simples eyacuaç(o não tocará I CIUH.

Neste caso, as Pílulas Carter são extraordi
eariamenre eficazes. Fazem correr êsse litro d.
bilis e você sente-se disposto pira tudo. Sio
suaves c, contudo, especialmente indicadas par.
fazer I bilis correr livremente. Peça II Pílulll
Carter. Não aceite outro produto. Preço: 3$000.

Casa de Dloradia
Aluga-se ótima casa de mo
radla, à rua Fernando Ma
chado nO 10. com 4 quartos.
2 salas, banheiro, agua fria
e quente. etc. Tratar com
ToJentino, na Agencia Che
vrolet.
3':2 15 VB. alt.- 1

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutalll.eur
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelai
leis do País. (D. E. M.).

vs -

3
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INDICADOR MEDICO Dr, Lauro Daura I ' .
-

�
- uH�:��:� de SE'nhoras.Vias. Farmacla «Esperança)Dr ARAUJO-OLHO .... , OUViDOS Tratameo_to especializado do• NARIZ, GARGANTA das Rfpcço�s do. aparelho f.

� 4- NI-I' A L�US.g enítal feminino (Utero, Ová- armaCeUIICO LU a
Especialista; assistente do Professor Sanson rios, Trompa!', etc.). Trs-

do Rio de Janeiro. tam euto moderno, por pra-

C I Pela manhã, das 10 às 12 cessos elétricos da GONOR-
onsu tel: A' tarde. das 3 às 6 RÉA AGUDA E CHONICA IAUSENTE E TODAS AS SUAS COM-

----------- PLICAÇÕES, sob contro

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em le eudoscépíco (U R E-
T R O S C O P I A) e de labo-
ratorio.
Fisioterapia - Diatermia e

Infra-Vermelho.
CO�SULTAS: Das 10-12 e

das ;:l·5.
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: tfi63.
pela RESIDENCIA: Rua João Pinto
Nac. 9. Fone 1607.

-

760

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

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sebndos, das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 As 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo no: i467
Resídêncía: Rua Presidente Coutinho. 2:1.

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ���!��aad�o
de f,fedicina da Universidade do Brasíl)

Ex-interno do Serviço de Clinica Médiéa do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Silúde

. C�INICA MÉDICA 11 S fl n n U t'! n!11Moléstias Internas de adultos e crianças. \ ! U II U Y ij ij I
Consultório: RUá Felipe Scbmidt n. 38 - Tel, 1426 I j ",

Resideucía: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Te!. 15231' C O N TEM
Rorario - Das 15 às 18 horas - FLORIANorOLlS.

..

- OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, F05F O {05, CALClO

ETC.

, 30v·22
-------

Dr. AU<iUSTO DE PAULA DJ�etolil:i����S��:l
A • flonanopohs

Residencia e Consultõrío: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, Intra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pá!idoa- Depauper&dos,
Ef90hdol, Anêmicoj, Miíe.
qUI crlem tvtGgl0', Criança!
uquíticu. rlc.beriío _ toni·
fiCação ger.1 do orglnifmo

com o

Sangue nDI
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

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 (Hio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmídt, �, Fone 1256
Residencia: Conselàeiro Mafra. 77-FLOR'ANOPOLIS. Aluga·se ou errende-se

confortável "bungalow" na

aprazível Vila Balneario,
distante apenas 200 mts. da
praia de banhos. Otimo lo
cal para repouso. Tratar à
rua José Boiteux, 7 (fundos)
24 S vs-2

Dra. Josephina
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1 .. às 11 horas

RUi! F, Schmidl. 39 (sch.l

I�STITUTO DE DIAGNUSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Unlversldade de

Genebra (Sulca)
Com prAtica n08 bospítala europeu
Olíníca médica em gerai. pediatria,
doença. do sístema GOrVOlm, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Rartíologta Clíníca com o
dr. Manoel de Aureu Camoauarto

I I
Silo Paulo). Bspeeatízndo em Iii·
�lene e Saúde Públíca, pela Univer
sldade do Rio de Janeko.

Gabinete de Raio X
Electrocardíograíia clíntca

'�---"--------f Metabolismo basal

I Sondagem Duodenal

O R
.. Gabinete de fisioleraoia

r. emlglo Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telerone 1.195

o ADVOGADO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migas e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodôro s n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hoté)"
apartamento 112.

Caixa-Poslall10-Fone: 1277

I o.. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Parlos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
H horas.

RESID1tNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone o. 751.

Camisas, Gravatas, Ptiames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Tralano, 12.

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teíra diplomada) Atende na

Casa de Saúde S: S6bastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

CLlNICA -MEDICA
Mo1estias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rtla Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone J692
9 ás 12 e 14 .ãs J7 noras.

RESIDENCIA'
Av. Rereilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

FI ORTAl'JOPO! I� AI Da se
ótima cusa de

11 U - moradia, com

banheiro. agua [ria e quente,
sita à '

rua Presidente Cou
linho n° 100. Tratar com To
lentino, na Agencia Cnevro
let.
755

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor ltleireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

, , Homens e Senhoras - Mo
,

léstias nervosas - Moléstias

j ConsultasMd��:�i: das 5 Vendem-se
horas em diante um dormítórto, uma sala de

::==���������!===========..: jantar, uma cama para crian-
ça, uma cama de solteiro
um guarda-comida, e dois
ca rrinbos de crtança. Verto
tratar à rua Joínvllle 52

18 5vs.- 4

15 vsalt.-I5

14

CA::iA .MlSCELANEA, uístribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, ia.

Hoje e ama nhd s e ré a sua preferidd
Drogas n e ci onai s e e�trangzird5.--HomE:opatitH.

Pe�fumaric3s.--Artigos de borrAchcL
Garante se a exata observância ne receituário méd�co

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

Mercado,
FONE 1.642

•

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

I«Relojoaria Royal»
Rue Trajano rr 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

- TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras. Numera·

deras. vítrelas. máquinas de escrever, calcular. coser,
aparelhos fOlográficos, telefones. etc.

I__� SE_RV_I_ÇO__P_E_RF_EI_TO E
__G_AR_A_NT_ID_O �

758 vs-26

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Baoco de Crédito Popular e Agricol·a
de Santa (atarina
Rua Iralanc n.O 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct>rttricad.l
n. 1 em 20 de Setembro de 19b8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos 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 a venda

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

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

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

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 21il
C/C Limitada 5%
C/C A.,iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuracao para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Municipais.

Hospital de Hcmôníe
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedla - Parto - Cltnica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Laboratorto completo. de

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

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

dade de Medicina do Rio de Janetro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo cio Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-cbefe do
Lahoratório 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

II
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A convocação dos funcionários públicos :•••••••••••••• 4)•••••••• ,.•••••••••••:'Como a D.A.SeP. apr�cia o assunto I. . _ •
Rio: 18 (�u�·�au}. de}mprensa, ses milítares ; • Qual qu- 8 sua ma'qulna velha •

espeCla 1 pai a O Esta.do) - O f) que urge, pois, conciliá-los a � �
DASP .e�pe.d�Ll a seguinte circular todos, de forma que a substituição •

f. ,
•

dos J\hl1lstenos: dos elementos, que venha a ser Ieí- • iiq II !2$ nOVa •
"Senhor diretor - O D. A. S. P., ta, não determine a repetição da • I � -� • •

à vista das consultas que tem rece- situação anterior, pela supervcuien- • •
bido c considera,ndo: cia de convocação e Incorporação Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à _ nova •a) que a economia de guerra de funcionários ou cxtranumerá- 8} moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à _

exige o mais perfeito aproveitamen- rios, nomeados ou admitidos para .. r �
to das energias das nações sem, cobrir os claros; é ii

A MECANO'ORAFA
•

prejuizo dos serviços administrati- g) que é de toda necessidade.

�(
/".

)�
(8

vos, igllall�l�nte indispensáveis ao para qualquer posse, ou exercício, • •
esforço 1111l1tar; por efcito de nomeação ou adrnis- a •b) que êsle, em relação ao ele- são a prévia. verificação de que o IS' ,

mento humano, o alcança 110 dUl110 candidato não se ache incorporado • ..
aspccto da convocação e da in cor- nem convocado, esclarece;"

-

Qp
poração, fases preparatórias de sua a) que não deverá ser empos- '" que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. �
aplicação como força bélica; sado ou entrar no exercício o cano A Também conserta quaisquer outras máquinas, como de ESCREVER, CALCULAR, etc., •
c) que à Administração Pública didato nomeado ou admitido que, Vil com a maior precisão mecânica e a preços módicos.

•do pessoal incumbe prever a cven- na data do decreto ou portaria res- • R. João Pinto. i9. Fone Vt99.
tU3,lidade de não se lhe sacrifica- pcct iva, estiver convocado ou in- • _

• •
rem os serviços, dentro do dever corporado para a prestação do ser- .,•• '.) (9. fi .,••••• �� •••••••••••••••
de tudo cnvidar para a mobilização viço militar, salvo se já for servi-
de todos os recursos da nltção; dor do Estado; e

d) que tanto fi convocação como b ) que, oportunamente, seja
a incorporação de reservistas no considerada, pelos respectivos ór
exercício de funçôes públicas afe- gãos de pessoal, a situação dos can

tam a ati "idade administrat iva, se' didatos que, pelo motivo aludido,
não forem preenchidos os claros não tomarem posse do cargo nem

inevitavelmente abertos com o cha- entrarem no exercício da função de
mado as armas; extranumerário. - Moacir Griggs,

e) que para obviar à situação j presidente substituto".
incumbe levar em conta os ínteres-]

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

Crédito Mútuo Predial
Propdetários: J. Moreira & Cia. "

6 �e Janeiro
Foi entregue ao sr- Ervino Hoeller, na presença de
testemuhes, e prêrnío em mercadortas, que coube a

fllha, de menor idade, Aldínha Hoeller, possuidora
da cadernet s n. 7.812, contemplada no sor.eio de 5
de [snelro de 19B, c irn o nremio maior, em meroa-

dnrías , no valor de Ors. $6.250,00.
A felizarda reside em João Pessoa (Estreito)

18 de Janeiro
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia J 8 de Janeírc (2 i.íetra),
com prêmios no valor de

o, $6.250,00Não vacile. Adquira já 8 sua caderneta na séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta médica gretis !

Contribuição: apenas Cr $2,00

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

16 anos. E imprescindivel que tenha boa caligrafia e

conheça as quatro operações. - Ordenado inial Cr. $80,00
mensais. - Cartas, do proprio punho, à Caixa Postal n=,
163, Nesta, dirigidas a: "ESCRITORIO".

23 4 vs. - 4

Não procures conhecer o que r Os órgãos da Estatí�tica Militar
se pensa nas esferas oficiais. têm apõío legal, quando intimam

são. segredos dificeis de guar: I
o produtor e o vendedor a mostra;r

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

�
• • •• mentos. (D. E. M.).

Padrões
Não

....... _.

REGULAMENTADA A CENSURA POSTAL E· TELEGRÁFICA
Casa Beirão

Fábrica de artefatos Rio, 18 (E.) - O Departamento de mensagens enviadas por via pos-
dos Correios e 'I'elegraf'os acaba de talou por outro qualquer meio. Os

de couro distribuir o seguinte comunicado telegrama-s com resposta paga se-

Pastas de couro para sobre o regulamento da censura rão sempre aceitos à transmissão

colegtais (>trtigo forte e postal e telegrafica em torno da por conta dQ remetente e <Dão obri-

barato), Cintos, Suspen- correspondência internacienal: uÉ garão a informações quanto à en

proibida a confirmação, por via' trega ou. encaminhamento e tão-
sórlos, Malas. etc.

-

postal, de telegramas e mensagens pouco à devolução da taxa. Os tele;
Só na "CASA BEIRÃO" rádio-elétricas quaisquer, podendo, gramas serão endereçados de modo

Rua Tiradentes n" 3 entretanto, os correspondentes fa- a identificar com clareza o destino.

I -Florianópolis- zer referências às mensagens trans- residência ou local onde deverá ser

Imitidas
por qualquer meio, meneio- feita a entrega, não sendo admiti

nando-Ihes tão sómente o número do escrever dois nomes numa s6
30 V€I. -3 ou data ou ainda o nome do destí- palavra. A assinatura duma firma.

-------------- uatár'io ou assunto em termos ge- ou organização deverá ser suficien
rais, desde que não empreguem Iin- temente completa para identificá-la.
guagem abreviada, criptográfica ou podendo ser empregado I) nome

código. Não serão exportados nem dum membro da firma ou dum
importados fotografias, filmes e agente rcsponsavel da organização.
chapas fotográficas, senão mediante contanto que, a respeito, seja pres
exame prévio da censura. Os filmes tada à censura a informação satis-

I expostos, mas não revelados, serão fatória. Não se admite como assí
revelados a expensas do expedidor naturaa junção de dois nomes para
ou destinatário. Não se admite a a formação duma só paillavra. Os
exportação de filmes por expor, a telegramas em linguagem clara de
menos que para tal fim seja obtida verão ser redigidos em qualquer dos
licença prévia especial da autorida- seguintes idiomas: português, frau
de competente. São igualmente proi- cês, inglês e espanhol.
bidas confirmações por telegrama

Higiene e alimen
tacão

Rio, 18 (Especial) - Um ma

tutino desta capital publicou o

seguinte e oportuno suelto : -

Entre os leitores que mais assi
duamente se dirigem às reda
ções de jornais, não poucos se

singularizam pela prestimosida
de com que espontaneamente as

informam a respeito de assuntos
que não podem deixar de inte
ressar aos jornalistas.
Tem-se a impressão de que

êsses leitores são preciosamente
'curiosos acerca de irregularida
des e inconvenientes que desco
brem ao passar pelas ruas e que
logo tratam de trazer ao conhe
cimento da imprensa, para que
esta os submeta aos convenien
tes comentários.
Tendo lido numa queixa da

secção própria deste jornal a

denúncia de que certa padaria
de Cachambi, além de vender
caro .0 pão, o manipula' incor
porando à massa detritos. e su

jidades, como, por exemplo,
pontas de cigarros, mTI daqueles
nossos leitores prestimosos con

fessa-nos, em carta, que consa

gra boa parte do seu tempo
disponível a verificar a manei
ra como em muitos estabeleci
mentos se preparam e se ven
dem determinados produtos
alimentares.
A carta é longa e não pode

mos sequer resumi-la. A parte
reservada à panificação, à pas
telaria, às saladas de frutas, etc.,
interessantíssima, que é, ao pon
to de parecer que o missivista
conhece o ofício e seus "segre
dos", nós a estampariam os ime
diatamente, se de espaço, me
nos apertado dispuséssemos em
nossas colunas. E valeria a pena,
porque o que ele nos conta, é
verdadeiramente de arrepiar.
Limitamo-nos, por isso, a

concitar as autoridades sanitá
rias a exercer permanente e ri
gorosa fiscaliaação em tais es
tabelecimentos. Que ela não
existe, a prova está nas coisas
repulsivas entregues ao consu

mo, conforme demonstra, o nos
so leitor, clamando por urgente
repressão" .

A
dos homens !!

f

8, Rua Traiano, 8 ���P�{l.�
que

esqueçiàm�
encantamI Cores firmes ! Firmes como o amor
Casa Macedonia-(a casa que Inais baiiato vende)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Canlpanha poUficaLondres. 19 (R.) - A família pa ra o imperialismo russo. O ex·
I real italiana, o clero e certos r ef'or- comunista sr. Bombacci, figura es ..

I n1. adores sociais es!�(? empenhados quecida da éra pre-f'ascfsta e agora
numa campanha potiti ca cm obe- a soldo do sr , Mussolini, foi encar
diencia às instrucões do chefe do regado de levar avante êsse plano ..

govêrn o italial�o: sr. Benito Mus- A prirnci ra parte do programa do
sol in i, conforme resolução tomada sr. Mussolini foi executada com a
na última reunião das altas auto- campanha para fazer sobressair a
ridades fascistas. Nessa ocasião o família real tendo o rei e o pr-ln,
sr. Mussolini ordenou a seus lu- cip e herdeiro visitado a Sicília 011-

gares-teneníes que procurassem con- de foram recebidos festivamente ao

I
vencer os d esqontentes 'a formar som de fanfarras das organizações
uma frente única Pela continuação

I
fascistas.

da guerra, como uma guerra pela O aniversário da rainha p ropo r
defesa da Itália metropolitana. 01'- cionou à propaganda italiana outra

I denou o "duce" que se fizessem, oportunidade para novos festejos,.
apelos especiais à magístratura, aos ao mesmo tempo que dív ersos mern-

! círculos eclesiásticos, à ala refor- i bros da Casa Real visitavam cicia
,mad()'l'a e às organizações corpo- I eles atingidas pelos ataques da

.

rativas. ii R. A. F.
O sr. Mussol iní esboçou também A imprensa e o rádio comenta-

um plano para que 'se conv ejrça ram essas visitas durante vários;
os críticos de que, mesmo que a dias seguidos. Para confortar OS'-

FAÇANHA VERDADEIRAMENTE NOTAVEL General George S. Patton, Itália jamais possa reconquistar o círculos religiosos o conhecido filo.·
Cairo, 19 (U. P.). Urgente - Aviadores britânicos e americanos um dos comandantes das seu Império da Africa Oriental, po- sofo Francesco Orestano foi convi-

conseguiram ser resgatados de um submarino italiano, no qual se forças blindadas norte-ame- d erá entretanto conservar as re- dado a publicar longo artigo na
achavam prisioneiros. Foram salvos quando alguns aviões ingleses giões d a França e o Império Fran- revista do sr. Mussolini denomina··
destruíram aquela unidade inimiga transformada em presidio. 'Os I�- ,ricanas na Africa do Norte cês, agora ocupado pelas tropas da "Gerarquia". Em seu ensaio o
lotos "yankees", segundo se informa, tiveram anteriormente de reali-' e que lutam atuaimente pa italianas .. desde que todos os italia- filósofo italiano reconhece franca
zar uma aterragem forçada durante um ataque à cidade de Nápoles. ra expulsar os soldados do J�OS se_ unam para permitir � con- 'men_te a prevalência da� doutrinas

Eixo da Tunísia. (Foto da tí nuação da guerra por mais um !)a,� �a Alemanha e. af irma que .a
.

I
ano. ltaha e agora her d ei ra das tradi-'-Inter-AmerIcana para «O Afim de inicialmente desarmar ções da cristandade cabendo-lhe o-

Estado") os críticos que admiram os feitos dever de afastar essas tendências,

I
dos exércitos russos e a política germânicas e assegurar a sobrevi-·

Procuram legitimar social dos aliados, em geral, foram vencia do cristianismo na Europa ..

suas familias divulgados numerosos artigos e co· - (a) Cecil Spriggs, especialista em
mentários que apresentam o "co- assuntos italianos.

! munisrno" apenas como máscara
�Iaceió, 18 (E.) - Instituindo o ------.-----------------

abono familiar paa-a os funcioná
rios civis e militares, o interventor
federal determinou que os interes
sados apresentassem os seus reque
rimentos acompanhados da certidão
de casamento.
A "Gazeta de Alagoas" diz que

esta salutar condição veio encon

trar numerosos servidores em si
tuação irregular, os quais procuram
agora legitimar as suas famílias,
acrescentando que quase uma cen

tena de funcionários providencia-
_ ram suas habilitações de casamen-

SERÁ RETIRADO O ESPIA0 .

Buenos Aires, 19 (U. P.) _ O governo da Alemanha resolveu afi-I to com o f'im de perce�er o abo?onal retirar o seu adido naval junto à embaixada germânica desta capi- que entrou em execuçao este mes.

tal, capitão Niebuhr. O adido naval nazista, que deveria ser julgado
pelas autoridades argentinas, embarcará em um navio espanhol, logo
que obtenha o salvo-conduto.

Prisões em Lião
Berna, 19 (R.) - A rádio- de Vi

chi anunciou que mais de 100 pes
soas foram presas em Lião, acusa
das de atividades ilegais.
Entre os detidos figuram dois lí- A contribui�ão da India

deres do movimento subterrâneo Londres, 19 (R.) - Desde o iní-
da França. Entre 103 pessoas que cio da guerra, a índia contribuiu

Será o governador da Argélia foram presas hoje figuram os li- com 4.250.000 libras esterlinas para
ARG deres do "combate" e do "franco a aquisição de aeroplanos destina-EL, 19 (U.P.) - Fonte atirador", organizações de [ornais dos à "RAF" e a real Forca Aéreafidedigna assegura que o sr. clandestinos e um inspetor da Cruz Hindu", segundo os últimos dados

Marcel Peyrouton, que re- Vermelha. fornecidos.
presentou Vichí na Argenti. Três dentre os detidos estavam As subscrições, em que figura-

implicados no assassinato do íris- ram desde as magníficas contribuina, assumirá dentro em bre- petor da secção dos negócios polí- ções dos riquissimos hindús até às
ve o cnrgo de governador da ticos. modestas quantias assinadas pelos
Argélia. Essa função equi- O l�der_ d êsse grupo pertencia à n:ais humildes camponeses, produ
valo praticamente à de

ad_lorgamzaçao
do combate e confes- z.rram aquele belo total com que

�t.·· d "1 d d
sou haver atirado três bombas em I se adquiriram aparelhos de guer-l�lstra ar CIVl e to a a Lião, em novembro do ano passa- ra para comhater pela causa alia-.l.�lC(.l do Norte. do. ' da.

.

EVACUADA A POPULAC"W DE BERLIM
Estocolmo, 19 (U. P.) - Informações [ovualisticas aqui chegadas

indicam que os alemães temem novos terriveis bombardeios britânicos
contra Berlim. Tais rumores decorrem das medidas de evacuação da
capital do Reich, que estão sendo tomadas pelas autoridades- nazistas.
Logo depois do ataque britânico de sábado, começou a evacuação dos
bairros mais atingidos pelo bombardeio. As tarefas de evacuação e
auxilio estão a cargo da polícia e de organizações especiais que "fazem
o possivel para manter os danos dentro de limites reduzidos".

LEVANTADO O CERCO DE LENINGRADO

ILondres, 19 (U. P.). Urgente - As forças soviéticas do setor de
Volkhov fizeram junção com as que defendem Leningrado. Isso quer di
zer que o cerco de Leningrado foi definitivamente levantado. E' o qLl�,
oficialmente acaba de informar a emissora de Moscou.

A CAPTURA DE KAMENSK
Londres, 19 (U. P.) - Os exércitos russos acabam de capturar a

cidade de Kamensk, a meio caminho entre Milerovo e Rostovo. Os so
viéticos continuam a marcha impetuosa sobre Rostovo.

O CHILE ROMPER . .\. !
Santiago do Chile,19 (Urgente) - As esferas autorizadas comen

tam que o rompimento com o "eixo" se dará possivelmente no dia 23.
Babe-se que a Chancelaria chilena já informou os representantes do
"eixo" nesta capital sobre aquela medida e que os passaportes estavam
sendo preparados para o pessoal das respectivas embaixadas.

A FORTALEZA DE SCHLUESSERBURGO
Moscou, 19 (U. P.) - Em fulminante "carga na frente de Lenin

grado, os exércitos russos de Tirnoshenko reconquistaram a importante
fortaleza de Schluesserburgo, ao sul do lago Ladoga.

TERRIVEL PRESSÃO
Moscou, 19 (U. P.) - Os exércitos russos do sul exercem terrivel

pressão sobre as oscilantes defesas germânicas em cinco principais
frentes de batalha. Os despachos do campo de operações dizem que a

reconquista de Milerovo já permitiu o inicio de grande movimento de
flanqueio sobre Rostovo, já ameaçada do norte, leste e sudeste, e é
possivel que nova ponta-de-lança entre em ação, para sair no Mar de
-Azov.

CONQUISTARAM O MONTE RESTEN
Guadacanal, 19 (U. P.) - Anunciou-se a, conquista do Monte Res

ten pelos norte-americanos. Essa elevação de 250 metros domina o aeró
dromo de Henderson. As tropas "yankees", sob o comando do coronel
Alexander George, lançaram um ataque sirnultaneo de três direções
contra a montanha ocupada pelos japoneses. O inimigo foi desalojado
das suas posições otimamente fortificadas de casas-matas.

o chanceler (iuani I' A filha de Marlene
Rio, 19 (A. N.) - Em trân·· HOLLYWOOD, 19 (U. P.)

sito para os Estados Uni- - Acaba de ser anunciado
dos, ch�ou ontem à tarde, o noivado de Maria Síêber ,

de aVia0, o sr. Alberto Gu- filha da atriz Marlene Díe
ani, mi�'istro do Exterior do trich, Maria Sieber, que
Uruguai, que teve cordial tem 18 anos de idade, con

acolhida por parte das 01-. tratou casamento com o

tas autoridades brasileiras. atol' britânico Richard Hay
din. Ao anunciar o noivado
a atriz Marlene Dietrich
acrescentou "que as bôdas
se realizarão logo que ter
mine a atual guerra.

A princesa Juliana
Ottawa, Canadá, 19 (U. P.)

A princesa Juliana da Ho
landa acaba de ingressar
no Hospital desta cidade. A
princesa, que foi acompa
nhada de seu esposo, o

principe Bernard, espera
para breve mais um her
deiro.

Violenclas de, Quisling
ESTOCOLMO, 19 (R.)

Em mensagem lida em todas
as igrejas, o clero dà No
ruega protesta veemente
contra o terrorismo prati
cado pelos mandatarios do
traidor Norueguês, que ago·
1'0 perseguem a Igreja. Ouis
ling tem efetuado novas

prisões de sacerdotes, con
fiscando-lhes os bens.

Zukhov promOVido
Moscou, 19 (R.) - o gene

ral soviético Zukhov acaba de
ser promovido a marechal do
Exército.

Que calor!
Buenos Aires, 19 (R.) - Es

ta cidade viveu, ontem, um de
seus dias mais quentes, haven
do assinalado o termômetro a

temperatura máxima de 40° e

3/10.

(iraI. (ieorge S. Patton

Almirante H. K. Kewitt, co
mandante das forças navais
norte-americanas que Iu torn
na Africa do Norte. (Fóto

da Inter-Americana
para O ESTADO)

DeSignado chefe do pessoal do
«Minas Gerais»

Rio, 18 (E.) �. O almirante Hen
rique A. Guilhem baixou aviso dis
pensando o capitão de corveta He
lio Garnier Sampaio das funções
de assistente e ajudante de ordens
do almirante Mário de Oliveira
Sampaio, diretor geral da Marinha
Mercante. Por outro aviso o minis
tro da Marinha designou o aludido
oficial para exercer o cargo de
chefe do Departamento do Pessoal
do encouraçado "Minas Gerais",
navio capitanea da Esquadra.

na

�IDADE
SI deseja apresen

tar um sorriso jo
vem e attrahente,
limpe seus dentes com
Kolynos todos os dias.
conserva jovens os sorrisos, re
movendo a camada escura e as
manchas que tornam os dentes
feios, parecendo velhos.
E a deliciosa sensação de fres

CÔl' que sentirá após usar

Kolynos, fará com que se sinta
mais jovem.
Experimente Kolynos - e veja quão

�,.:.;It_/:·o:v:em:s:e:u�s:o:rr:is:o�p:o:d:e.s:e:r.�__.::::=�==!�!J�:J\,
Mais petróleo!
Salvador, 18 (A. N.) - Por

E OS ITALIANOS ,COMEÇAM A
FUGIR ...

Londres, 19 (U. P.) - As auto
i-idades italianas de Trípoli já es
tão fugindo, ao sentirem a aproxi
mação dos ataques aliados contra.
a cidade. A própria emissora de'
Tripoli é que divulga a notícia,
acrescentando que a retirada se"
realiza por via aérea.

S.
ocasião das festividades realizadas,
em Itaparica, por motivo do trans
curso da, efeméride da participação
dos Itaparicanos nas lutas da Inde
pendência, várias autoridades ali
estiveram assistindo as solenidades,
e visitaram os trabalhos da explo
ração petrolífera da Ilha, que estão
sendo feitos pelo Conselho Nacio
nal do Petroleo com ótimos resul
tados.

Os serviços impressionaram mui
to bem, especialmente no Poço B-23,
onde o ouro negro jorra a uma al
tura superior de cinquenta metros,
sem necessidade do auxílio das
bombas.

As anedotas e piadas aparen- ..
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane�·

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

Ecos e Notícias:
A Sociedade Cata·rinense de

Avicultura elegeu e empossou..
recentemente sua nova direto
ria. A' frente daquela concei
tuada sociedade encontra- se o

dr. Ernani de Oliveira. tendo
a secretariá-lo o sr. Frederico
Di Bernardi Somos gratos pela
circular a êsse respeito que nos.
enviaram.

Homenagem da « Reuters« á
imprensa e ás autoridades

do Brasil
Londres, 19 (R.) - Os jornais

ingleses publicam, com grande des
taque, completo noticiário da ho
menagem prestada no Automóvel
Clube do Rio de Janeiro, pela
agência "Reuters", às autoridades
e á imprensa do Brasil, por moti
vo da presença do sr. Christoffer
Chancellor, diretor-geral da "Reu
ters", ora em visita a nação bra
sileira e sua adiantada imprensa.
Além da descrição do ato, os jor

nais reproduzem a síntese dos dis
cursos proferidos pelos srs.· Ga
briel Lacomhe, diretor da Reu
ters", no Brasil, Herbert Meses,
presidente da Associação Brasilei
ra de imprensa, "sir" Noel Char
les, embaixador britânico, e Chris
toffer Chancollor.

•

O Centro Beneficente dos-
Carteiros da D.R.C.T., desta
capital, empossou, recentemente,
sua nova diretoria. Na presi
dencia encontra-se o sr. JoãO"
Clímaco Lopes, e na secretaria,
o sr. Zeferino José dos Santos.
Agradecemos a comunicação que.
a êsse respeito nos foi feita.

DR. VITOR GUTTIERREZ ,

avís a que reassumiu sua

elfnie8, à rua Felipe Sch
midt n-, 34, das 14 às 17
horas.

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.).

Aviadores americanos
internados

Lisboa, 19 (U. P.) - Doze aviões
norte-americanos, sendo um de
bombardeio qnadrí-motor e 11 de
caça, aterrisaram no aeródromo
desta capital, por falta de cornbus
tivel,

Os 30 tripulantes foram entre
gues às autoridades portuguesas,
afim de serem internados.

DEMISSÃO EllII MASSA
Londres, 19 (Reuters) - Anun

cia a rádio de Paris que foram de
tidos diversos funcionários do Mi
nistério das Relacões Exteriores de
VichL O semanário político "Par
tous", controlado pelos alemães,
escrevendo sôbre a situacão que
reinava naquele ministério, disso
que êsses funcionários foram de
mitidos por Laval, depois de terem
organizado uma gréve de protesto
contra a política de colaboração.
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