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LONDRES, 21 (U.P.l-Os alemães ameaçam lançar gases contra os 'iõêrirulfôi-1o
general t,1ihaUovitch, se estes continuarem suas operações ofensivas
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Desculpas
esfarrapadas

Berna, 21 (Reuters) - O conm.. ·

nicado de guerra húngaro, repro
duzido pela emissora de Roma,
anuncia: "Lançando forças supe
ri ores e sem reparar em perdas, o

inimigo tenta abrir brechas nos:

pontos em que já conseguiu reali
zar infiltracões nas linhas húnga
ras. Nossas "tropas opõem enérgica
resistência ao inirriigo, superior em
número. Devido aos métodos da
defesa elástica infligimos elevadas
perdas aos russos. Nossas perdas
são correideráveis. A batalha conti
núa".

E5tava siU�f1a desde
setembro de 1941
Londres, 21 (R.) - O ataque

a Leningraelo começou no dia
19 de agosto de 1941 e o cerco

a 7 ele setembro do mesmo ano.

Hitler deu ordem para que
Leningrado fosse tomada ele as

salto a 21 de agosto de 1941.
Avançando em três direções,

os alemães arremessaram 300
mil homens, com mil aeropla
nos, sobre os defensores ele Le
ningrado. A linha de batalha
passava justamente em frente
da cidade. Os subúrbios eram a

segunda linha de resistência e

cada esquina de rua se trans
iormou num bastião.

Um inverno prematuro e se

-vero contribuiu para melhorar
as condições de Leningrado.
Em fevereiro, era possivel ir de
.automóvel ele Moscou, através
do lago Ladoga, que estava ge
lado. Os trens seguiam de Le
ningrado para a margem do
lago, conduzindo boa quantída
de de fornecimentos, o que tor
nou possivel aos sitiados a re

sistência para lutar contra os

alemães.
Na defensiva os russos orga

nizaram a sua força, até pode
Tem passar à ofensiva.

•

o M.."-IS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

QU���;r �:ra �on��� ��;��ç,�.
a

lav�l· in"stitUI�n «gni�s políticos» p�ra:Londres, 21 (TI.) - O baronete uI I I II DIU I I II U
��I���"CZ��n�I;'�d�r]�;�h���;�ll:'n;��� reb"19Xar maSlls a sua Françalre da cirurgia", faleceu sábado à n ílí ".,;;

-'
"

noite, com a idade ele SG anos. U:a
Quando contava 80 anos de ida-

ele, o falecido declarou que "não

I
Zurique, 21 (R.) - O gover- mentes que sobrevierem na

.

t b t h des de Viclli, representadas pe-e:::ls e ser re a
.

erra nCI1 uma ra- no de Laval, provavelmente França.
zao pela qual todos os sr:r:s huma- i descoutente com a atitude J)o-

lo sr, Scapíní, embaixador em O referido correspondentenos nao possam alcançar o cen- r. _..

. Berlim, e as autoridades ger-
tenário". Iítíca dos prrsionerros que Io- ,.

O f'
. - acrescenta: "Dessa forma, os

mamcas, s re erídos gUUlS sao
Manteve larga e bem remunerada ram repatriados, de si g n o 11 prisioneiros repatriados não fi.

1,
. .

I 'I d d ofloiats-prfsíoneíros, aos (ruaisc" mrca, en,s�na"I1( o os mJe] o oIs a "g'uias políticos" llOS campos eam demasiadamente surpre-
d c se ai c o foi confiada a tarefa de dístrí-nova sau e e a 011.. 1 1 o de prisioneiros Iran ceses na endidos com as mudanças po-povo a manter-se magro. Disse cer-

'

: I,; , ,

buír os presentes da Cruz V8'1'-
ta vez: "Posso afirmar que um ho- Alemanha - ínforma o COITes- líticas que se produziram 110'

melha, mais especialmente aos
ruem, quando começa a olhar para pendente berlinense do "Na- seu país, tendo sido informa-

I·
.

1 d seu" amíaos políttcos,sua pança, es a-se aproxnnanc o a tional Zeitung", � dos de antemão a respeito do
morte". ,.'

-

, Além disso, manterão os prí-
Quando contava �,9 anos, o extin- _ Acordos. fOlam, conchmlos. ,1 • regíme instaurado por LavaI e

� sioneiros ao par dos aeontecí-
to casou-se com a srta. Jane Mutch. esse respeito entre as autorlda- Pétaín,

Desplante de um quinta-colunistaA·· t- .. I "

, U 't
(I';

r.:'::ri::e�;:E8!:,�O"�u.- M�� ;��: ::,,�e::�l�����: �t�.���� . q III II Ia-e() li na no r uguaI
Hans Lindau, natural da Ale- cho, instruindo o requerimento Montevidéu, 21 (U. P.) - A . _. . vado que o Banco Transatlântieo
ma"?l�a, req�ereu �ítulo �e�la- com novo atestado da D. O. P. S. "Uníted Press" foi informada de a. Comissão .Inve�hga.do�� de AtI- Alemão constituia a tesouraria po-
.ratórío de cídadanía brasíleíra, e Informações favoraveis da I

�

h vidades Anti-Nacionais, ficou pro- ,. do nazi U'
o sr, ministro da Justiça proíe- polícia gaúcha, que, nas conc usoes a que cegou hbca o nazismo, no rugual.
riu o seguinte despacho: "O lUmltendo o indeferimento o

pedido foi indeferido nos ter- sr, ministro <la Justiça salien
:mos dos pareceres do Consul- tou que o "principal funda
tor Jurídico e do diretor da mento do despacho foi que o
D. J. "P., os quais entenderam peticionário não satisfez todas
haver manifestado o requereu- as condições para a naturaliza
te a intenção de conservar a ção tácita, por haver maníres
nacionalidade de origem e ser tado a Intenção de conservar a

simpatizante de doutrina eon- nacionalidade de origem, com
trária ao regime ", parecendo em 11 de setembro
Supôs o requerente terem si- de 1939, perante o Consulado

do as más informações sobre alemão, para o alistamento mí
seus antecedentes que motiva- Iítar",

Os italianos confessam ter-se iludido!
Londres, 21 (Reuters) - Má- marcha. Os generais russos estão>

rio Appelius, comentarista do râ- pensavam.os de que por detrás aqui ali e em toda parte. Aos ata.
d

.

I I permaneciam centenas e centenas '

d M-dio ita iano, amenta que a Itália d di
-

''f t t
. ques suce em ataques. assas e

se tivesse iludido quanto ao po-
e rvisoes magm icamen e rei- homens se sucedem. Em todos os'

der combativo da Rússia. "Iludi- nadas, .prontas parat marchb�rdem.; I setores do "front" estamos em

di AI Q J Como poderiamos er sa I o . .

f
.

id d
' .

Q tmo-nos, - Isse e e - uanao _ . . _ ln error! a e numer!ca. uan ()

a Rússia combateu sua primeira Nao tmhamos �ermlssao �ara en-
tempo continuará essa batalha"

guerra, contra a Finlandia, vimo- trar noaq;ele pais e ver c�lsa algu- não podemos dizer. Temos ainda
la atacando com exércitos maIl

ma. n� e q?er q�e ��Ist.a uma
outros quarenta dias de sangren

equipados e mal armados. Pouco depressão, ai vereis o mmngo em
tas batalhas à nossa frente".

SANANANDA Esqueceram-se de
informar os Ualianos

ESTÁ NO S. T. M.
Rio, 21 (E.) - Nomeado pelo

presidente da República, em recen
te decreto, tomou posse do cargo
de ministro do Supremo Tribunal
Militar o gral. de divisão Francisco
José da Silva, Junior, que exercia a
comando da la. região militar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 O ESTADO-Quinte-feira, 21 de laft.iro de 1943

LivreSecção---------------------

Sub-ag.nt•• nos princjp.11
muncípiol do E.t.do.

17f'.

Machado & Cia.
Agências e

Represen tacõesJosé Hervelha
vitimas

público
Antonio

e às inúmeras
Tabarelli

ao
de

(.Ix. po.t31 -- �7
RU4 João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Uzna explicação
..

necesscmo
Quando, em 4 de Agosto de 1940, pelas colunas de "O Diário", de 1 de suas relações, conseguindo passar-lhe quasi toda a casa: que na noite CLUBE DOS FUNC[ONAJUOS PÚ

BLICOS CIViS DE SANTASantos, (Secção Neutra), afirmei, em violento artigo dirigido ao "chan- que deveria cantar, Tabarelli fugiu "

CATARINAtagista ANTôNIO TABARELLI, que o baniria desta cidade, e que tudo E consta também, que: "Certa ocasião tentou Antônio Tabarelli pre- Dezembro-Flori anópol is, 22 de -

faria para que lhe fosse cassado o registo do seu imundo pasquim de- judicar o jornal "A TfUBUNA" de Santos, procedendo indevidamente de 1942.
nominado "Correio de Santos", houve quem duvidasse cumprir tal afir- cobranças em nome dêsse jornal, sendo obrigado pelo seu diretor-pro- Exmo. Sr. Presidente do CLUBE.
matíva, em virtude dos alardes constantemente feitos por TabarelJi, de prietário, sr, M, Nascimento Junior, a devolver às pessoas por êle exp lo- DOS FLNCIONARIOS PúBLICOS
que "era protegido pelo govêrno federal" e que jamais eu teria forças radas, as importâncias indevidamente extorquidas, sob pena de ir parar I C]��ÍS DE SANTA CATARINA.

.

I b I "desideratum " '

d
.

AI dI"
I Nesta.e meios para evar a ca o aque e eSI eratum , posso, hoje, apos quasi na ca ela, o que e e evo veu. . .

I Cumpre-me trazer ao conhec i-
dois anos daquela afirmativa - para mim um verdadeiro juramento - E ainda consta: "Que Ant.ônio TabareIli, intitulando-se representan- mento dessa digna Diretoria que,
expor aos meus amigos, ao povo de minha querida Santos e em especial te nesta cidade do jornal carioca "A NAÇAO", recebeu indevidamente I tendo recorrido �os serviços do
às vítimas dêsse sórdido criminoso reincidente, quais os resultados po- 'importâncias em dinheiro em nome dêsse jornal sendo pelo expediente médico dessa entidade de cIas�e"

.

'
.. _ SI'. dr. Sáulo Rarnos, para uma ln-sitivos por mim obtidos, ma luta ininterrupta que movi contra êsse en- do mesmo, e repetidas vezes chamado a

res1)OIlSablhdade.
na prestação

\.
torveucão cirúrgica em .minha fi-

xovalhador da imprensa brasileira, que procurou, pelos mais repelentes de contas, etc., etc.", lha NÊREIDA, recebi, rlêsse ilustre'
métodos, enlamear meu nome, na mais negreganda e caluniosa campa E consta também no mesmo documento: "Em 1938 corria pela 2a De- facultativo, as maiores demonstra
nha de imprensa que teve a imprudência de me mover, levado por seu legacia de Polícia desta cidade, um inquérito proveniente de uma queixa II çõ'e.s de gentileza,. como a nll�ha

. . . _ , .. filba as mais fidalgas atenções,carater rasteiro, e próprio de um cérebro tarado, afeito, apenas ao crime, apresentada pela direto ria do Liceu Sao Paulo, desta cidade, por CUJO m-I além de demonstrar aquele opera-
em todas suas modalidades patológicas e po líclals. quérito se comprova ter Antônio Tabarelli tentado uma "chantage " con- dor, ao que foi lícil�) observar a

Antônio Tabarelli é dêsses sêres, cuja presença produzem reflexos tra o aludido estabelecimento de ensino". minha atencão de leigo, as suas

desagradaveis, além de estar classificado entre os "subversivos étnicos Dia 20 Ele maio de 1924, deveria Antônio Tabarelli apresentar-se pe- grandes qual idades e. caracter isti-
C::lS na profissâo que, ll1egavelmen-os complexos de in- rante o numeroso público que na melhor boa fé havia adquirido entradas te honra e dignifica a nossa terra.

para um concerto que o mesmo levaria a efeito na noite dêsse dia, no 'É meu desejo manifestar nessas

Parque Balneário Hotel, nesta cidade. linhas o meu agradecimento, mui-e-
Antônio Tabarelli para melhor iludir os incautos, havia mandado ím- to sincero, ao sr. dr. Sáulo Ramos,.

pedindo para que o façais chegar
ao seu conhecimento, aceita ndo ;
igualmente, essa instituição, O meu

mais penhorado louvor pela forma
como, na pessoa do seu devotado
prcs idente, atendeu ao meu pedi
do, sem qualquer dificuldade, na

quela emergência.
Cordial e respeitosamente.

Luiz Oscar de Carvalho

que argamassam, no seu torvo subconciente, todos
ferioridade possiveis e impossiveis.

O Conselho Nacional de Imprensa, constituido por homens de iliba-
da reputação e cristalino carater, opinou, unanimemente, pelo cancela
mento do registo do pasquim "Correio de Santos", que era um insulto pr-imir ingressos com os seguintes dizeres:
à dignidade da família santista, conforme afirmei em minhas denún- GRANDE CONCERTO DO NOTAVEL BAIXO ANTôNIO TABARELLI
cias feitas ao referido Conselho... Ex-pensionista do Estado em Roma e 10 Premio do Conservatório de

Antônio Tabarelli, através de seu ex-semanário, que em tão boa São Paulo. Grande Festa de Arte, etc., etc.".
hora, com a aprovação tácita do dr. Lourival Fontes, diretor geral do Na noite em que deveria cantar, Tabarelli fugiu ...
DIP, teve seu registo cassado, praticou inúmeros atentados à honra e Num dêsses ingressos, atualmente com o Dr. João Ramos Bacarat,
bolsas alheias, os quais estavam a reclamar urgentes medidas coerciti- advogado residente nesta cidade, lê-se: "Apresentação do Dr. Nilo
vas, que, felizmente, começam a ser tomadas pelos poderes cornpeten- Costa, pago e não realizado", .escrito na caligrafia do Dr. Pereira das
tes, e, assim, além de ser cancelado definitivamente o registo do ex- Neves.
"Correio de Santos" foi ordenada, pelo Conselho Nacional de Irnpren- Pois bem: o jornal semanário a que me refiro é o "COREIO DE
sa, - medida igualmente aprovada pelo integro Diretor Geral do DIP SANTOS", de propriedade e direção do sr. Antônio Tabarelli. ..

- a ABERTURA, NESTA CIDADE DE RIGOROSO INQU�RITO POLI- Instrumento de odios e de vinditas, êsse semanário já foi várias

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

CIAL, para que sejam devidamente apuradas todas as falcatruas come- vezes chamado a juizo, por isso que existem vários processos contra seu (D. E. M.).
tidas nesta cidade e demais localidads, por Antônio TabareIli, através diretor, o referido Antônio Tabarelli, tanto .na Polícia (atualmente, na ----------------

do referido e extinto jornal. 2a• Delegacia, corre um processo de tentativa de "chantage ", a pedido Cooperativa Mixta de Lati dnlos
O número de vítimas dêsse famigerado "escroc" é incalculavel: ca- da CASA BAYER) como também correm vários outros em Juizo, por de Florianópolis

sos de "chantage", ameaças telefônicas para a extorsão de dinheiro, injurias e calunias as mais torpes. E D I T A L
"escroqueries", mentiras, calunias, insultos, tudo culminado com o rou- Êsse jornal obteve registro do D. I. P., porém, nunca o seu diretor Pelo presente convoco a·
bo que praticou mos Correios, de onde foi expulso como gatuno, confor- fez a mínima oontribuição para os Institutos de Previdência, como 01'- todos os cooperatívístae des
me despacho constante no "Diário Oficial" da União, de 31 de dezem- dena a Lei (nem siquer é conhecido mo Instituto dos Comerciários êsse ta entidade para uma AS
bro de 1925, página 24.051, despacho êsse consequente de um inquérito semanário ... "). SEMBLÉIA GERAL,. que terá,
administrativo mandado abrir para que fossem apuradas graves irregu- Nunca apresentou ao Imposto Sôbre a Renda, suas declarações de lugar no dia 24 do corrente
laridades cometidas ma Repartição dos Correios (violação de registados renda; nunca pagou impostos de espécie alguma, nem municipais, esta- (Domingo), às 9 horas, na
com valor), etc. duais ou federais. séde do Serviço de Economia.

Não é menos grave para Antônio Tabarelli, o fato de haver sido Não tem redação certa, nem oficinas; nada. enfim. Rural (Rua Conselheiro Ma-
recentemene condenado a um ano de prisão celular por crime de ca- Sendo órgão "semanário" deveria circular toda segunda-feira de tra),lunia, achando-se em liberdade por lhe haverem concerãdo "sursis". cada semana, num total de quatro ou cinco edições por mês; todavia não ASSUNTO:-Interesse geral

Esse "sursis", tenho certeza, breve será inutilizado, indo Tabarelli circulou regularmente mesmo "antes de obter o registro no DIP" '- da Cooperativa.cumprir a pena a que está condenado, em prisão comum, em meios dos nem depois disso circula com regularidade. Ftorlanôpolís, 5 de [aneíro-criminosos da sua especie, e então, lá, terá tempo de refletir e arren- Ao acaso anotei as seguintes segunda-feiras em que o semanário de 1943
pender-se (se disso fôr capaz) dos inúmeros crimes que praticou du- "Correio dé Santos" deixou de circular "depois de obtido o registro". Emmanuel Fontes
rante toda sua negra vida de aventureiro e "escroc". 27 de outubro de 1940 - 3 de novembro de 1940 - 18 de novem- Presidente do Conselho de-

Transcrevo abaixo a denúncia que enviei ao dr. Lourival Fontes, bro de 1940 - 30 de novembro de 1940 (êste dia não tenho muita cer- AdministraçãoDD. Diretor Geral do Departamento de Imprensa e Propaganda, em 27 teza) - 20 de janeiro de 1941 - 10 de fevereiro de 1941 - 24 de feve- t 3
de agosto de 1941, a qual provocou o cassamaento do registo do "Correio reiro de 1941 - 10 de março de 1941 - 17 de março de 1941 - 31 de ----------------__-----:"'"'"':=--:-

Os elementos colhidos pela Esta.de Santos" e, o que é muito importante, tambem, a ABERTURA DO IN- março de 1941 - 14 de abril de 1941 - 28 de abril de 1941, e assim
tística Militar são absoluta1l\et\_'�QUÊRITO POLICIAL, para que sejam devidamente apurados todos os por diante... secretos, e servem sómente a fim

crimes praticados por êsse contumaz caluniador e chantagista reinei- E' de se notar que não circulava na segunda-feira faltosa nem em militares. Negar-se a fornecê-los 011-

dente: outro dia da semana; porém, quando saía, na semana seguinte, alterava mentir no ministrá-los constitue-
d fei

. crime rigorosamente punido pellUtSantos, 27 de agosto de 1941. Exmo, sr, dr. Lourival Fontes. DD. Di- a numeração, como se não tivesse faltado a segun a- erra antertor.
id d d leis do País. (D. E. M.),retor Geral do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) - RIO Para maior expansão de seus ódios e ataques à honorabih a e e

DE JANEIRO. pacatos cidadãos, o indivíduo Antônio TabareIli sistematicamente Ilus-
José Hervelha, jornalista profissional devidamente registado no D. tra o jornal com o retrato do Exmo. Sr. Presidente da República, do

E. T. sob n, 792, vem expor a V. Excia. o que segue: Ministro da Guerra, Marinha, Justiça, Exterior, etc., etc., deixando trans-
Existe em Santos um jornal semanario que sai irregularissimamen- parecer a sua influência de que aliás se jacta, entre as autoridades da

te, e é dirigido pelo sr. Antônio TabareIli, indivíduo demitido dOI> Cor- Nação.
reios a bem do serviço público pelo crime de violação de registados Ec om êsse repelente processo tem praticado numerosas chantagens.
com valor, etc., conforme certidão anexa a um processo que correu nes- Trazendo êsses fatos lastimaveis ao conhecimento de Y. Excia.,
ta cidade na la Delegacia de Polícia, na qual consta: "Em virtude de espera o signatário sejam tomadas enérgicas providências, pois o no

gravíssimas irregularidades apuradas em processo administrativo (vio- me de altas autoridades não podem servir de escudo às "chantagens"
Iação de registados com valor, etc.), ANTôNIO TABARELLI, nos ter- de um individuo várias vezes processado na comarca.

.mos do Artigo 538, § 30 do Regulamento Postal, foi demitido do cargo de Saudações.
fiel de Tesoureiro da Administração dos Correios, no Estado de São
Paulo, conforme consta da portaria n. 1915, de 30 de dezembro de
1925, da Diretoria Geral daquela repartição, publicada na edição de 31

tde dezembro de 1925, no "Diário Oficial" da União, página 24.051".
Igualmente nesse processo, consta, ainda, o seguinte antecedente de

Antônio TabareIli: "Que mais ou menos em 1913, quando era redator-che
fe do "Jornal do Comércio" de Juiz de Fora (Estado de Minas) o jornalista
,Moacir Chagas, apareceu naquela cidade o individuo Antônio Tabarelli,
portador de uma carta de um amigo de Moacir Chagas, apresentando-lhe o

referido Antônio Tabarelli, que após a leitura da carta por parte de
Moacir, disse - se "célebre cantor" e posuidor de uma voz de baixo fe
nomenal, solicitando ao redator-chefe do "Jornal do Comércio" que o PORTANTO, SRS. VíTIMAS DE ANTôNIO TABARELLI! contri
amparasse, pois pretendia realizar uma audição de canto naquela cidade. buam com o Poder Público, cornparecendo à Delegacia Regional de Po-

Moacir Chagas, apiedando-se da precária situação financeira de Iícia, desta cidade, sita à avo Conselheiro Nebias, e procurem o Dr. Rego
..Tabarelli, concordou em ajudá-lo a-fim-de conseguir gratuitamente o Monteiro, Delegado Adido à Delegacia de Estrangeiros e Ordem PoIíti-
"Teatro Paz" para' a realização do tal recital. ca e Social, autoridade reta e proba, encarregada do inquérito manda-

Obtido o teatro, apresentou Tabarelli no comércio e entre as pessoas (Conclue na ia. página)

4 vS.- 2:

Cala Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-
sõrlos, Malas, etc,

Só na "CASA BEIRA0"
Rua Tiradentes n" 3

-Florianópolis-(a) JOS� HERVELHA

IP. S. - Fui informado pelos srs. Carlos Correia e Simões de Carvalho,

Idd. Membros do D. E. I. P., de São Paulo, que e� l°d do cor-I 30 VS. -3 .

rente foi dirigido a V_ Exa. um ofício, com respectIva ocumen- ����������������tação, em que pediam cassação do registro do semanário "Cor
reio de Santos" e cassação da Carteira Profissional de jorna
lista do seu proprietário e diretor Antônio Tabarelli, por falta ICAJlIOA
de idoneidade do mesmo. o mais prático e eficiente

Gasogênio para carro de
passageiros. Distribuidores:.

C. RAMOS & Cia,

(A presente carta foi enviada em 27-8-41. Registrada A. R.,
sob número 58.339).

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

jadas pela "quinta·coluna"o
(L. D. N.).
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sacerdote comanda I DOEiI!I;A§ DA PELE I CURSO EXT�WlrgNF��4o !EI92!ARROS
i.!lm nei�'in i

E SlfU.IS I Professoras: Antonieta e Leonor de Barros
U � lulu'U 11, Espinhas, eczemas, manchas I Fernando Machado, 32 Fone, .1.516

da pele, paresitesss, Iurúnculos, � .Alfabetiza e prepara para os exames dp admissão aos
Rio, janeiro - (Bureau Inferes- colmo, onde se rclatava a ação rlo I � úlceras, j , GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇÃOtadual de Imprensa) - A unânime! vigário, numa manobra local da 1\1i-, � Tratamento das afecções do

I
MATRIC ULA: Das 9 RS 12. Nos dias 27 e 28, para os alu-. ;; couro caheludo.

-

Cd' 9 3. vontade manif'estada pelo povo sué- Iiciu Territorial, que tem, como co- l nos do urso' nos las 2 e O para os novos
. co, ele defender sua liberdade e mandante rle pelotão, rlc iniciar o J Dr. T,OLENTINO

.

21
'

'(15 v. aIt.7
seus dircitos, sem medir sacrifícios, domingo ajudando 2. captura de al- 1 DE C J\ HVALHO I .

refletem-se cxprcssi varncnte 110 a-I guris simulados paraqucdistas, nos � C H��. n 1'" 1" I "rt i C TAZES DO D IA'

I I'
..

I I
. .

.l onsuues. es .. as r rores.

Icentuaelo aumento 110 numero r e: DOSCll1es "lZII110S, para uepois Ir �. 0, � V" 'M I' eües '>'_1' allda
.

" .

I I
. . .-< nU.. hOf l,.e r�.l " r.e: r.membros ;iO.S ,;110VJI11.:nto.s de "def'e- cllmpn� com seus ueveres c errcais

j'1sa volunlnna da SuecJa. Creados na Igreja. ....__ ..._..... �iiõJE��Sa:fêiraCX>�HWE-
em sua maioria, antes de começar
a guerra atual, êles são hoje de A Estatística Militar, destinada II

grande valor para assegurar a exis- facilitar a preparação rápida, e tão
tência livre daquele país nórdico. perfeita quanto. pos.siYel� do apare-

.. . .

Ilhamento
matenal nas forças arma-

o Corpo AlI.xI.bar Feminino, o.s.Cor- das da Nação, exige que todos os
pos Voluntários de automobi listas, brasileiros lhe prestem cooperação.
motociclistas e Condutores de Bar", Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

cos a motor, etc, veem preenchendo tra o Brasil em zuerra. (D. E. M.).
---------------------------------------------------------

cabalmente as funções a, que foram

l
� � .Ii. d OO i Com Ir-ene Dunne e Robert

���l�nados, no plano de defesa sue-

Iderlâ·. OS 4 pOlor�eses I Montgomery
O mais recente dos movimentos .""". I Complemento Nacional (D.F,B.) Complemento Nacional (O F,B.)

de defesa suecos, e o mais impor- Londres, 21 (U. P.) -- A rádio de Paris anunciou que as, fi voz do mundo Atualidades Ptlme jornal N' 129
tante é o ela Milícia Territorial' autoridades norte-amerícanas libertaram 400 poloneses que
{Hon;e Guard) , formada em prin.! estavam internél;à?s no Marr.ocos desde 1940: Es�es 400 homens I Preços. c-, $3,00· 2,00- 1.20 Preços: c-. $2,40 e 1.40
cipios de que se tornou necessário I eram ex-vol�u�tanos das Bngadas InternaCIOnals. qt�e !utaram LIvre de Censura Irnp, até 10 anos

organizar uma reserva da, Milicia.l na guerra-civil espanhola, ao lado do governo 1 apublicano. ..�"Sl.o.oe•••••••••••••••.,••••••••e••••�ees"eú®g....I __-_. - -_. --

Desenvolvendo-se rapidamente, a I Um nome! Um !';ímbolo! Uma. gcrontia! �l!UliS••••••••••I•••••••••••�il����l ��:���;li:I����I1S��.��a����: 1;��11 C A�S R DIOLUX � •
Iodas as cidades elo país. J1 , Is F

II

E •Subordinada, ao exército sueco,
é

] �ua Conselheiro MoEro , 7. (E�if, !JQ Por t o) ii armaCI8 speranra.•ínstrulda por oficiais especialmen-] Ena. Te1eg. "Radioiuxs, - F'Ior-í onôpo Hs � � •te destacados. Os regulamentos dis-I Ernpór io de Louças, vidros e artigos elétricos crn geral. A SUA FARMACIApõe que os milicianos devem deell-I Depositário das lâmpadas PHILIPS, para iluminação,,_ Rua Cons. Mofro 4 e 5 -_ FaNE l.S1� •
cal' 50 horas por ano, � sua pre�a· 7nstalações de LUZ & FÔRÇA, em Florianópolis e int:rior" • E di"ração, mas, na r-ealidade muito 080 1511'8. ok-l I • ntrega a omici io •maior t(1111)0 lhe é destinado. A í

ns- & ..s B - /I

91e
V �trução compreende o manejo práti- '§J1.1��. n��.ft e Iir\1;l1 IC� -••ea•••••••• !! .co de iodas as armas de infantaria �;.,�.:;;,\&� liU,"IJ "'Ji U .,.. II

moderna, construção de obstáculos
I �:t

-

IQ . � � n� iK'h J. Eugênio Müller Filho e Oscar. José Mülle.Inas estra�as, lança,m.ento, (�e gr-ana- til SI uaçao a unenrar uO seercn D V O G DOSnas de m,ao, exerc]:Jos táticos, etc. I Nova Iorque, 21 (U, P.) _ A Junta de Iniormaçiio , ae A A·Aos domingos realizam-se grandes Guerra, baseada em dados recolhidos da Junta de Guerra

I
RUA DO ROSARIO. ns. - RIO DE JANEIRO.

l1Jano�ras ,ela. IvIi,lícia. Tcrritorial, ,e

I
Econômica e outras repartições do governo, informou que "o Fôro em geral. Processos em todos os �iniste!,ios. Lega-

n_os dias utCIS, a 1101te: .os exerci- regime alimentar na Alemanha é muito mais pobre que o dos Ilvação de jazidas. aguas mtnerats e quedas'CIOS menores c aulas teoncas.
. Estados Unidos, mas que a situação aU está muito longe" de dágua. Naturalizacões.Todos, trabalhadores e patrões, I ser crítica". i. _

_

rapazes c ,,?lhos, colaboram .int�I1-11 Acrescentou, a Junta que apesar de os aleT!Lães terem Tau-I Tifo na Itaha Voluntariadosamentc, a.!1ll11ados pelo deseJO Slll-, bado todos os vzveres que se achavam nos pazses ocupados, a Zurique, 21 (Reuters) Uma
EDITALcero de se prepararem para rcali-' comida dos nazistas é fraca e monótona, pois lhes faltam caT- epidemia de lifo alastra-se pela Há- "

I lia sentenlrional, particularmentezar o mais útil que puderem, no nes, gOTduTas e pão bTanco. 1I0S distritos de Como e Varese,caso dalguma potência tentar a in-1 Mostra ainda a junta que a produção de generos alimen- fronteiras com a Suica. As autori
"asão cIo território sueco. E nem os' tícios na Alemanha e todos os países por ela ocupados será elades italianas realizam toelos os

sacerdotes se excluem desta patrió-: escassa neste ano e não chegará a cobrir as necessidades da esforços para conjurar a ameaça.
tica tarefa" segundo vimos em re-' população civil, embora não se acredite que isso venha a criar Vabelos branr.os' L(lÇÁOcCllte noticia de um diário de Esto- obstáculos sérios ao esforço bélico nazista. WARAVILHOSA 1

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas :Mili·
'ares po d em exigir, sempre que tWI1·
ver dúvida Quanto à veracidade d{
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacionaL (D. E. M.).

--o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 5 e 7 1/2 horas

Deliciosa aventura
I lIVIPÊRT �\.L

- FONE 1581 _.

I Flor A'díl�
1/2

t;�;iCOSCom Hedy Larnarr e Robert
Taylor

dia

I - Devendo funcionar. a partir
do dia 10. de fevereiro do corrente
ano, anexo a este Batalhão. um CEN
TRO DE PREPARAÇ_�O MILITAR
(C. P. M.), ao qual poderão ser ad
mitidos voluntarios que residem no

próprio local da sede deste quartel e
a uma distancia tal que possam rece
ber instrução sem acarretar perturba
ção para seu trabalho normal na vi
da civil, fica aberto nesta Unidade o
voluntariado para êsse fim, devendo
o candidato satisfazer ás seguintes
condições:
a) - ser brasileiro nato:
b) - ter bôa conduta atestada pe

la autoridade policial da localidade em
que residir (êsse atestado deve decla
rar quanto tempo o candidato resi
diu na zona de sua jurisdição) ou
por um oficial do Corpo ou. final
mente, por informações idôneas co
lhidas a seu respeito;
c) - revelar aptidão física COlll

provada em inspeção de saúde;
d) - estar entre 17 e 25 anos de

idade, devendo apresentar no caso de
ser menor de 18 anos, consentimento
escrito ele seu representante legal;
e) - ser solteiro ou viuvo sem fi

lhos e não ser arrimo de pessôa al
guma:
f) - não ser reservista de 12 ou

2a categoria;
g) - não estar chamado à encor

poração para o servico do Exército ou
na Marinha de Guel�ra ou provar ter
si elo isento da encorporação depOis
ela convocação de sua classe;
h) - sendo maior de 19 anos e 8

meses deverá apresentar certificado
de alistamento militar espontaneo ou
certificado de alistamento à revelia
com o recibo do pagamento da multa
por infração de alistamento:
II - Os voluntários admitidos no

C. P. M. não serão aquartelados, não
receberão vencimentos, fardamento e
alimentação por conta do Estado. mas
sõmente instrução militar 3 vezes por
semana. pela manhã das 7 às 10 ho
ras ou à noite das 18.30 ás 21,30 ho
ras e aos domingos e feriados das 7
às 11 horas.

Jo-

III - Data do encerramento:
31 de janeiro do corrente ano.
Quartel em João Pessôa (São

sé), em 18 de Janeiro de 1943.
Va7dY1' Lopes (la C1'!�Z
Ten. CeL Comandante

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quintumcoluna".
(I,. D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO-Quiftta.'eira, 2' de Janeiro de 1943

Quando, em 4 de Agosto de 1940, pelas colunas de "O Diário", de I de suas relações, conseguindo passar-lhe quasi toda a casa: que FIa noite CLUBE DOS FUNCI0NÁHIOS PÚ
BLICOS CIVfS DE SANTASantos, (Secção Neutra), afirmei, em violento artigo dirigido ao "chan- que deveria cantar, Tabareili fugiu "

CATAHINA
tagista ANTôNIO TABARELLI, que o baniria desta cidade, e que tudo E consta também, que: "Certa ocasião tentou Antônio Tabarelli p re- Dezembro-. Florianópolis, 22 de v

faria para que lhe fosse cassado o registo do seu imundo pasquim de- jndicar o jornal "A TRIBUNA" de Santos .. procedendo indevidamente de 1942.
nominado "Correio de Santos", houve quem duvidasse cumprir tal afiro cobranças em nome dêsse jornal, sendo obrigado pelo seu diretor-pro- Exmo. Sr. Presidente do CLUBE
mativa, em virtude dos alardes constantemente feitos por Tabarelli, de prietário, sr. M. Nascimento Junior, a devolver às pessoas por êl e expl o- DOS FUNCIONAIUOS PúBLICOS
que "era protegido pelo govêrno federal" e que jamais eu teria forças radas, as importâncias indevidamente extorquidas, sob pena de ir parar 1 Cl�ÍS DE SANTA CATAHINA.

.

I b I "d id t" h"
.

d
.

AI dI"
I Nesta.e meios para evar a ca o aque e eSI era um ,posso, oje, apos quasi na ca ela, o que e e evo veu. . .

Cumpre-me trazer ao conheci-
(lois anos daquela afirmativa - para mim um verdadeiro juramento - E ainda consta: "Que Antônio Tabarelli, intitulando-se rep resen tan- mento dessa digna Diretoria que,
expor aos meus amigos, ao povo de minha querida Santos e em especial te nesta cidade do jornal carióca "A NACÃO", recebeu indevidamente tendo recorrido aos serviços do
às vítimas dêsse sórdido criminoso reincidente, quais os resultados po- 'importâncias em dinheiro em nome dêsse Jornal, sendo pelo expediente médico dessa entidade ele clas�e"

. . . � sr. dr. Sáulo Ramos, para uma 111-
sitivos por mim obtidos, ma luta ininterrupta que movi contra êsse en- do mesmo, e repetidas vezes chamado a responsabitidade na prestaçâo ] terveucâo cirúrgica em minha fi-
xovalhador da imprensa brasileira, que procurou, pelos mais repelentes de contas, etc., etc.". Ilha NÊREIDA, recebi, dêsse ilustre:
métodos, enlamear meu nome, na mais negreganda e caluniosa campa E consta também no mesmo documento: "Em 1938 corria pela 2a De- facultativo, as maiores demonstra
nha de imprensa que teve a imprudência de me mover, levado por seu legacia de Polícia desta cidade, um inquérito proveniente de uma queixa II ções ele gentílezn; como a nlI�ha

. . . _ . ., filha as I11ms fIdalgas atenções.,carater rasteiro, e próprio de um cérebro tarado, afeito, apenas ao crime, apresentada pela direto ria do Liceu Sao Paulo, desta cidad«, por CUJO m-I além de demonstrar aquele opera-
em todas suas modalidades patológicas e po lieiaís, quérito se comprova ter Antônio Tabarelli tentado uma "chantage" con- dor, ao que foi lícito observar a

Antônio Tabarelli é d êsses sêres, cuja presença produzem reflexos tra o aludido estabelecimento de ensino". minha atencão de leigo, as suas ..

desagradaveis, além de estar classificado entre os "subversivos étnicos Dia '20 Ele maio de 1924, deveria Antônio Tabarelli apresentar-se pe. grandes qualidades e. caracteristi-
. . . . . . cas na profissâo que, lI1egavelmen-·que argamassam, no seu torvo subconciente, todos os complexos de in- rante o numeroso púhlico que na melh�r boa f� havia a�quInAdo en�radas I te, honra e dignifica � nossa terra.

ferioridade possiveis e impossiveis. para um concerto que o mesmo Ievar ia a efeito na norte desse dia, no É meu desejo manifestar nessas,
O Conselho Nacional de Imprensa, constituido por homens de

í

liba- Parque Balneário Hotel, nesta cidade. linhas o meu agradecimento, mui-
da reputação e cristalino carater, opinou, unanimemente, pelo cancela- Antônio Tabarelli para melhor iludir os incautos, havia mandado �m. to sincero, ao sr. dr. Sáulo Ramos.,

pedindo para que o façais chegar:mento do registo do pasquim "Correio de Santos", que era um insulto primir ingressos com os seguintes dizeres:
ao seu conhecimento, aceitando"

à dignidade da família santista, conforme afirmei em minhas denún- GRANDE CONCERTO DO NOTAVEL BAIXO ANTôNIO TABARELLI igualmente, essa instituição, o meu

cías feitas ao referido Conselho... Ex-pensionista do Estado em Roma e 1° Premio do Conservatório de mais penhorado louvor pela forma
Antônio Tabarelli, através de seu ex-semanário, que em tão boa São Paulo. Grande Festa de Arte, etc., etc.". como, na pessoa do seu devotado'

presidente, atendeu ao meu pedi-hora, com a aprovação tácita do dr. Lourival Fontes, diretor geral do Na noite em que deveria cantar, Tabarelli f!lgiu... do, sem qualquer dificuldade, na-
DIP, teve seu registo cassado, praticou inúmeros atentados à honra e Num dêsses ingressos, atualmente com o Dr. João Ramos Bacarat, quela emergência.
bolsas alheias, os quais estavam a reclamar urgentes medidas coerciti- advogado residente nesta cidade, lê-se: "Apresentação do Dr. Nilo Cordial e respeitosamente.
vas, que, felizmente, começam a ser tomadas pelos poderes competen- Costa, pago e não realizado", .escrito na caligrafia do Dr. Pereira das Luiz Oscar de Carvalllo
tes, e, assim, além de ser cancelado definitivamente o registo do ex- Neves. Ao tentar esquivar-se às determí-
"Correio de Santos" foi ordenada, pelo Conselho Nacional de Impren- Pois bem: o jornal semanário a que me refiro é o "COREIO DE nações dos órgãos de Estatística Mi-
sa, - medida igualmente aprovada pelo integro Diretor Geral do DIP SANTOS", de propriedade e direção do sr, Antônio Tabarelli... Iitar, uma pessoa revela o que é::
_ a ABERTURA, NESTA CIDADE DE RIGOROSO INQUÉRITO POLI- I t d di d' dit

A .....

f'
•. inimigo do Brasil. E para os inimi.

nstrumen o e o lOS e e vm I as, esse sernanarro ja OI varras
gos do . Brasil, a lei é inflexiveL

CIAL, para que sejam devidamente apuradas todas as falcatruas come- vezes chamado a juizo, por isso que existem vários processos contra seu (D. E. M.).
tidas nesta cidade e demais localidads, por Antônio Tabarelli, através diretor, o referido Antônio Tabarelli, tanto na Polícia (atualmente, na ----------------

do referido e extinto jornal. 2a• Delegacia, corre um processo de tentativa de "chantage ", a pedido Cooperativa Mixta de lati cínlos:
O número de vítimas dêsse famigerado "escroc" é incalculavel: ca- da CASA BAYER) como também correm vários outros em Juizo, por de Florianópolis

sos de "chantage", ameaças telefônicas para a extorsão de dinheiro, injurias e calunias as mais torpes. E D I T A L
"escroqueries", mentiras, calunias, insultos, tudo culminado com o rou- Esse jornal obteve registro do D. L P., porém, nunca o seu diretor Pelo presente convoco a,.
bo que praticou mos Correios, de onde foi expulso' como gatuno, confor- fez a mínima oontr íbuição para os Institutos de Previdência, como 01'- todos os oooperatlvtstas des
me despacho constante no "Diário Oficial" da União, de 31 de dezem- dena a Lei (nem siquer é conhecido mo Instituto dos Comerciários êsse ta entidade para uma AS
bro de 1925, página 24.051, despacho êsse consequente de um inquérito semanário ... "), SEMBLÉIA GERAL,. que terá,
administrativo mandado abrir para que fossem apuradas graves írregu- Nunca apresentou ao Imposto Sôbre a Renda, suas declarações de lugar no dia 24 do corrente'
laridades cometidas na Repartição dos Correios (violação de registados renda; nunca pagou impostos de espécie alguma, nem municipais, esta- (Domingo), às 9 horas, na
com valor), etc. duais ou federais. séde do Serviço de Economia.

Não é menos grave para Antônio Tabarelli, o fato de haver sido Não tem redação certa, nem oficinas; nada. enfim. Rural (Rua Conselheiro Ma-
recentemene condenado a um ano de prisão celular por crime de ca- Sendo órgão "semanârto " deveria circular toda segunda-feira de Ira).Iunia, achando-se em liberdade por lhe haverem concerãdo "sursis". cada semana, num total de quatro ou cinco edições por mês; todavia não ASSUNTO:-Interesse geral

Esse "sursis", tenho certeza, breve será inutilizado, indo Tabarelli circulou regurarmente mesmo "antes de obter o registro no DIP" '- da Cooperativa.cumprir a pena a que está condenado, em prisão comum, em meios dos nem depois disso circula com regularidade. Florisnópolis, 5 de [aneíro-
criminosos da sua espécie, e então, lá, terá tempo de refletir e arren- Ao acaso anotei as seguintes segunda-feiras em que o semanário de 1943
pender-se (se disso fôr capaz) dos inúmeros crimes que praticou du- "Correio dé Santos" deixou de circular "depois de obtido o registro". Emmanuel Fontes
rante toda sua negra vida de aventureiro e "escroc". 27 de outubro de 1940 - 3 de novembro de 1940 - 18 de novem- Presidente do Conselho de-

Transcrevo abaixo a denúncia que enviei ao dr. Lourival Fontes, bro de 1940 - 30 de novembro de 1940 (êste dia não tenho muita cer- AdministraçãoDD. Diretor Geral do Departamento de Imprensa e Propaganda, em 27 teza) - 20 de janeiro de 1941 - 10 de fevereiro de 1941 - 24 de feve- 13
de agosto de 1941, a qual provocou o cassamaento do registo do "Correio reiro de 1941 - 10 de março de 1941 - 17 de março de 1941 - 31 de ------------����
de Santos" e, o que é muito importante, tambem, a ABERTURA DO IN· ..março de 1941 - 14 de abril de 1941 - 28 de abril de 1941, e assim Os elementos colhidos pela Esta�

tistica Militar são absolutall\eU"�
QUÉRITO POLICIAL, para que sejam devidamente apurados todos os por diante... secretos, e servem sómente a fim
crimes praticados por êsse contumaz caluniador e chantagista reinei- E' de se notar que não circulava na segunda-feira faltosa nem em militares. Negar-se a fornecê-los 01&

dente: outro dia da semana; porém, quando saía, na semana seguinte, alterava mentir no ministrá-los constitue
Santos, 27 de agosto de 1941. Exmo. sr. dr. Lourival Fontes. DD. Di- a numeração, como se 'não tivesse faltado a segunda-feira anterior. crime rigorosamente punido pelu

ld d leis do País. (D. E. M.).retor Geral do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) - RIO Para maior expansão de seus ódios e ataques à honorabili a e de
DE JANEIRO. pacatos cidadãos, o indivíduo Antônio Tabarelli sistematicamente Ilus-

José Hervelha, jornalista profissional devidamente registado no D. tra o jornal com o retrato do Exmo. Sr. Presidente da República, do
E. T. sob n, 792, vem expor a V. Exeia. o que segue: Ministro da Guerra, Marinha, Justiça, Exterior, etc., etc., deixando trans-

Existe em Santos um jornal semanario que sai Irregularfssímamen- parecer a. sua influência de que aliás se jacta, entre as autoridades da
te, e é dirigido pelo sr. Antônio Tabarelli, indivíduo demitido dos Cor- Nação.
reios a bem do serviço público pelo crime de violação de registados Ec om êsse repelente processo tem praticado numerosas chantagens.
com valor, etc., conforme certidão anexa a um processo que correu nes- Trazendo êsses fatos lastimaveis ao conhecimento de V. Excia.,
ta cidade na 1& Delegacia de Polícia, na qual consta: "Em virtude de espera o signatário sejam tomadas enérgicas providências, pois o no

gravíssimas irregularidades apuradas em processo administrativo (vio- me de altas autoridades não podem servir de escudo às "chantagens"
lação de registados com valor, etc.) , ANTôNIO TABARELLI, nos ter- de um individuo várias vezes processado na comarca.

.mos do Artigo 538, § 30 do Regulamento Postal, foi demitido do cargo de Saudações.
fiel de Tesoureiro da Administração dos Correios, no Estado de São (a) JOSÉ HERVELHA

IPaulo, conforme consta da portaria n. 1915, de 30 de dezembro de P. S. - Fui informado pelos srs. Carlos Correia e Simões de Carvalho,

I1925, da Diretoria Geral daquela repartição, publicada na edição de 31 dd. Membros do D. E. I. P., de São Paulo, que em 10 do cor-I 30 VS. -3 :

de dezembro de 1925, no "Diário Oficial" da União, página 24.051". rente foi dirigido a V. Exa. um ofício, com respectiva documen- ����������������Igualmente nesse processo, consta, ainda, o seguinte antecedente de tação, em que pediam cassação do registro do semanário "Cor-I
Antônio Tabarelli: "Que mais ou menos em 1913, quando era redator-che- reio de Santos" e cassação da Carteira Profissional de [orna-
fe do "Jornal do Comércio" de Juiz de Fora (Estado de Minas) o jornalista lista do seu proprietário e diretor Antônio Tabarelli, por falta

LivreSecção---------------------
José Hervelha

vitimas
público
Antonio

e às inúmeras
Tabarelli

ao
de

Um.a explicação
•

necesscmo

.Moacir Chagas, apareceu naquela cidade o individuo Antônio Tabarelli,
portador de uma carta de um amigo de Moacir Chagas, apresentando-lhe o

referido Antônio Tabarelli, que após a leitura da carta por parte de
Moacir, disse - se "célebre cantor" e posuidor de uma voz de baixo fe
nomenal, solicitando ao redator-chefe do "Jornal do Comércio" que o PORTANTO, SRS. VíTIMAS DE ANTôNIO TABARELLI! contr i

amparasse, pois pretendia realizar uma audição de canto naquela cidade. buam com o Poder Público, comparecendo à Delegacia Regional de Po-
Moacir Chagas, ap iedando-ss da precária situação financeira de lícia, desta cidade, sita à av. Conselheiro Nebias, e procurem o Dr. Rego

Tabarelli, concordou em ajudá·lo a-fim-de conseguir gratuitamente o Monteiro, Delegado Adido à Delegacia de Estrangeiros e Ordem Políti-
"Teatro Paz" para' a realização do tal recital. ca e Social, autoridade reta e lJroba, encarregada do inquérito manda-

Obtido o teatro, apresentou Tabarelli no comércio e entre as pessoas (Conclue na 1&1. página)

de idoneidade do mesmo.

(A presente carta foi enviada em 27-8-41. Registrada A. R.,
sob número 58.339).

Agências e

Representações
(.Iu postol -- 31

Ruo Joio Pinto - 5

FlORI.ANOPOllS
Sub·.g.nt•• no. princip.l.
muncí"iol do E,t.do.

f7r.

4 vs.- Z

Cal8 Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato). Cintos, Suspen-
sórias, Malas, etc,

Só na • 'CASA BEIRA0"
Rua Tiradentes n" 3

-Florianópo]is-

o mais prático e eficiente
Gasogênlo para carro de
passageiros. Distribuidores:

C. RAMOS & Cio.
As anedotas e piadas aparen

temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta.colu,na" ".
(L. D. N.).
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saeerdete cemende I I�
CURS'O ANTONIETA DE BARROS�u.� "'UI =-u ti DO�NCA§ DA PELE EXTERNATO FUNDADO EM 1922

um pelotão lJ: ESPinhas,E e::::a��SlUanchas Fernf8bn:;okeaB�����:. A:2toniet8
e Leonor de B8r;��e, 1.516

da peje, uaresíteses. mrúnculcs, p, AI a euza e prepara para 08 exames dI> admissão aos
Rio, janeiro - (Bureau Interes-, colmo, anele se r-elatava a ação do I � úlceras, � , GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇÃO

tadL1al de Imprensa) - A unànime í

vi�ilrio, numa manobra local da Mi-/ � Tratamento des ateccões do I MATRICULA: Das 9 às 12. Nos dias 27 e 28, para. os alu-� couro f'.3.heh.l�o. d C di 9 3vontade manifestada pelo povo sué- Iiciu Territorial, que tem, como co- 1J &
nos () urso; nos las 2 e 0, para os nOVo9

I D T(""oJLE".�,iTrN,"'0co, ele defender sua liberdade c mandante de pelotão, de iniciar o I
. r. . � _� 21 (15 v. alt.7

seus direitos, sem medir sacrifícios, domingo ajudando e, captura ele a1- 1 DE C.n.. HVA LHO I
refletem-se expressivamente no a-I guris simulados paraquedistas, nos

I � C, I H.�<1'" 1'" 1"' I - i C R'TAZES O DIA'

I'
' ,

li'
o .1 onsu .. c:u, 1.i<!S .. as r 10, as.

Icentnado aumento no numero ( e: nosques vizm lOS, para uepois Ir �'D, � Vi- 'M I' ,,'le'" 2'-1' ande
.

,

'1 1
. , /, nUa .,or l<.e rvI. i) o� .. r.

.

..

l11embros dos movimentos de "def'e- cumprrr com seus ueveres c errcais : j
sa volllntúria" da Suécia. Creados na Igreja, I

. ,

__....... �iiõJE��sa:.,iêiraQ)ca==HO.ii-
em sua maioria, antes de começar
a guerra, atual, êles são hoje de A Estatística Militar, destinada II As autoridades responsáveis pela
grande valor para assegurar a cxis- facili!ar a preparaçã? rápi.da, e tão fiel execução das Estatísticas Míll-

1ência livre daquele país nórdico, perfeita quanto. pos.slvel1 ao apare- 'ares po d em exigir, sempre que ho»
,. . .

Ilhamento
mater ial nas forças arma- ver dúvida quanto à veracidade d{

O Corpo AU,Xl,IIar Feminino, o,s ,Cor- das da Nação, exige que todos os qualquer inf'ormaçã o, que cada in-
pos Voluntanos de automoblllstas'j brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A
motociclistas c Condutores ele Bar-., Subtrair-lh_e apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se-

De'alel"�(I!l aVIJ.nturacos a motor, etc, veem preenchendo tra o BrasIl em guerra. (D. E. M.)_ gur:mça nacional. (D. E. M.). i 'UlJU UII
<,b,lm'olo " f'unçõe: a que focam

l"1 II d li'iIO � Com I,,", Dunrie , Robert Com Hedy Lamarr , Robert

�::h:::;:', '::':::":0:' ,::::::,:::: IDe. � la . o� 4� , P.�,Ionese� I comp,,�,::n::::�:l (D F �.) I CO�Ple�,ntoT:::i�n" (D F .8.)
de defesa suecos, e o mais impor- l:onClle", 21 (U_ p,� - A ramo de 1 arrs anunciou que aSj A. VOZ ao mundo Atualidades FIlma jornal N' 129
tanto é o da Milícia Territorial: antonc1ades norte-americanas libertaram 400 poloneses que .

(Hon�e Guarel), formada em prin-! estavam internados no Marrocos desde 194,0, Êsses 400 11011181sl Preços. c-. $3,00 - 2,00. 1.20 Preços: c-. ,$2,40 e 1,40
cipios de que se tornou necessário I eram ex-voluntários das Brigadas Internacionais que !ntara111 I

LIvre de Censura Irnp, ate 1 O anos

organiza� uma reserv�. da, Milícia'l na guerra-civil espanhola, ao _��c1o_ do gove:�_� �epubllcé'��1o, ••li"ft.o.oe•••••••OO••••••fl)••••••••O•••3e).ose8v�g....

D�s,envor"vcn(�o-s,e rapidamente, a I UrCl ri o rne l Um f;ímbolo! Uma. gcrantia! 1 ••8••••••••••••••••••••••MllIcJa I'errilorinl sueca conta hO-1 C � n "!;!â' R DTO.LU'Y..[e com tropas bem preparadas em t'\ S.u:it\, fi .& 1â! Jii!o O ..
todas as cidades do país, .lk .' � F

.,

E •
Subordinada ao exército sueco, é �ua _ Conselheir� Mafra, 7 (E�if, !JO Por t o) i armaCI8 speranlt!a.•instruida por oficiais especialmcn- End. 'l'et!2g, "RadlOiux" - F'Iori uriôp o 115

ii � •te destacados. Os regulamentos dis-I Empório de Louças, vidros e ar!i_9'0s elétrico� em
. g<:r�al. A SUA FARMACIA A

põe que os milic. ianos devem decli-I Depositá_:io das �âm� . .aAdas PHIl..l.l.PS,. pa,ra. l,l,hm:maç_o�, I- Rua Cons, Mofrc 4 e 5 -� FONE 1.Sr..! �,
cal' 50 horas por ano, a sua pr epa- 7nstalaçoes de LUz. & .r. ORÇA, em F'Ior-icnúpol is e rn terror.

',8 E. domi "I' ii
ração, mas, . na realidade, muito 080 151T8, olt.-l I • ntrega a omlel 10 •
�Jl:���l� t������r���l:e d�S��:��;:�� �}l��:l��� ���.ín�.:..� �.� �,n ell cril�c� :••ea•••••••• !!! :co de todas as armas de infantaria li�;;;;;, ....Ug Ilf.UU � ali U W •
moderna, construção ele Obstáculos,' �� '!:l. !IN

-

j= . 'lá- � ne;�h T. Eugênio Müller Filho e Oscar José Mülle.Inas eSlra�as, lan-ça,m.ento, de grana- fi §1J.ba�ao a Imenlar uO K ���_.1 D V O G DOSflas ele 1Il.ao, exerCl�lOS tatIcos, etc,' Nova Iorque, 21 (U, P.) - A Junta de InJormaçao; ete A A·Aos domingos renhzam-se gr8.udes, Guerra, baseada em dados recolhidos da Junta de Guerra

I
RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.

manobras da Milícia Territorial, c I
Econômica e outras repartições do governo, informou que "o Fôro em geral. Processos em todos os Ministerios. Lega-

nos dias úteis, à. noite, os exerci- l'egirne alimentar na Alemanha é muito mais pobre que o dos li7BÇão de jazidas, aguas minerais e quéclas,cios menores c anJas teóricas,
. Estados Unidos, mas que a situação alí está muito longe

" de dágua. Naturalizações.
Todos, trabalhadores c patrões, ser crítica", . ----------_;;,.-----------------�-

rapazes c yelhos, colaboram inten-I, A.crescentou a Junta que apesar de os alemães terem rou-I Tifo na Itaha Voluntariadosamcnte, D,nimados pelo desejo sin-, bado todos os víveres que se achavam nos países ocupados, a Zurique, 21 (Renters) - Uma
d I epidemia de tifo alastra-se pela Itá- EDITALcera c se prepararem para reali- comida dos nazistas é fraca e monótona, pois lhes faltam car- lia sententrional, particularmente. .

t'l d I -

zar o lllaIS U 1 qlle pu erel1l, no nes, gorduras e pao branco, nos distritos de Como e Varese,
caso dalguma potência tentar a in-l Mostra ainda a junta que a produção de generos alimen- fronteiras com a Suica, As autori
-vasão do território sueco, E nem os' tícios na Alemanha e todos os países por ela ocupados será da-cJes italianas realizam todos os

sacerdotes sc excluem desta patrió-' escassa neste ano e não chegará a cobrir as necessidades da esforços para conjurar a ameaça,
tica tarefa" segundo vimos em re-I população civil, embora não se acredite que isso venha a criar Vabelos branr.os t L�ÇÃ.Ocente noticia de um diário ele Eslo- obstáculos sérios ao esforço bélico nazista, WARAVILROSA 1

Um

-o--

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 5 e 7 1/2 horas
I

.---()-

IIVIPERT t\.L
- FONE 1581 _.

I A 's 7 1/2 horas

Flor dos trollicos

I - Devendo funcionar, a partir
do dia 1°, de fevereiro do corrente
ano, anexo a este Batalhão, um CEN
TRO DE PREPARAÇÃO MILITAR
(C, p, M.), ao qual poderão ser ad
mitidos voluntarios que residem no

própria local da sede deste quartel e
a uma distancia tal que possam rece
ber instrução sem acarretar perturba
ção para seu trabalho normal na vi
da civil, fica aberto nesta Unidade o
voluntariado para êsse fim, devendo
o candidato satisfazer ás seguintes
condições:
a) - ser brasileiro nato:
b) - ter bôa conduta atestada pe

la autoridade policial da localidade em

que residil' (êsse atestado deve decla
rar quanto tempo o candidato resi
diu na zona de sua jurisdição) ou
por um oficial do Corpo ou, final
mente, por informações idôneas co
lhidas a seu respeito;
c) - revelar aptidão física com

provada em inspeção de saúde;
d) -- estar entre 17 e 25 anos de

idade, devendo apresentar no caso de
ser menor de 18 anos, consentimento
escrito ele seu representante legal;
e) - ser solteiro ou viuyo sem fi

lhos e não ser arrimo de pessôa al
guma:
f) - não ser reservista ele P ou

2a categoria;
g) - não estar chamado à encor

poração para o servieo elo Exército ou
na Marinha ele Guer�ra ou provar ter
sido isento ela eneorporação depois
ela convocação ele sua classe;
h) - sendo maior ele 19 anos e 8

meses deverá apresentar certificado
de alistamento militar espontaneo ou
certificado de alistamento à revelia
com o recibo do pagamento da multa
por infração de alistamento:
II - Os voluntários admitielos no

C. p, M, não serão aquartelados, não
receberão vencimentos, farelamen to e
alimentação por conta elo Estaelo, mas
sómente instrução militar 3 vezes paI'
semana, pela manhã elas 7 às 10 ho
ras ou à noite das 18,30 ás 21,30 ho
ras e aos domingos e feriaelos elas 7
às 11 horas,
III - Data elo encerramento: dia

31 de janeiro do corrente ano,
Quartel em João Pessôa (São Jo

sé), em 18 de Janeiro de 1943.
Valdy1° Lopes ela 01'nz
Ten. CeI. Comall dan te

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aplique um Gaspgênio «êully» no seu

Eficiência e garantia absoluta -

Distribuidores: C. RAMOS -& C. _:.,. Rua
OfiCINA DE

caminhão e ganhe a diferença
Tipo especial para ONIBUS

FlorianónoHs.iJoão Pinto, 9 6Q�'"

MONTAGEM E ASSlSTENCIA
��----�----���;;;j, F

iiiiiiiiiiiiiii��ALtrLjs t�e-='-;8iz.:-tua=ç::ao�d=oS�I;;;;;;;;;;';;';;;;;;;O;;;;;;;;;;;;f;;;;;;;;';;;;;;;;;;:;;;;;;:;;';';;;;;;;:;::;:T;:;;;;::'=:==--�Crédito Mútuo Predla I II d���'��!��,���:�:o,,:(�.����: ici�ROYAL�cnlcaProp�ietários: J. Moreira & ,Cia. sal de velhos húngaros, chegado Instalada modernamente e dirigid'l nor técuico «spe-recentemente a Lisboa, procedente � á' dda Europa Central e tendo residido cluliz ado, conserta e rerorrna m qUlDas � escrever
6 de Janeiro vários anos em seu país e na Ru- e de cootabilidllde com absoluta gtH8Dli'_l

Foi entregue ao sr, Ervioo Hoeller, na presença de mân ia. informa 'que o povo dêsses e mcdtctdade de preços
testemuhas, 9 prêmio em mer cador ía-, que coube a países está convencido de que a RUI! Jf)RO Pinto, 5 - 8í.lJf'f do Telef( n e, 1658

Alemanha perderá a guerra, acre-filha, de menor idade, Aldlnha Hoeller, possuidora ditando-se que o fim da mesma
da caderneta n. 7.812, contemplada no sor.elo de 5 chegue antes do que geralmente se

de janeiro de t9�3, com o oremio maíor , em merca- espera. Os própr-ios alemães nesses

d
'

I d C $6 91':0 O países, tenham êles funções civísonas. no va or e rs. ._G. .), i lit
-

I
' ,-

ou Jl11 I ares, sao c a mesma opiruao.A felizarda reside em João Pessoa (Estreito) ii.. Rumâuia e Hungria que eram 31 p Alt.
países r icos em produtos agrícolas,' _------------------------
em tempos nor-mais, passam agora
por uma tr cmcnd a escassez de gê-
neros alimentícios, inclusive trigo,

I carnes, manteiga, vegetais, frutas,
et.c,
Segundo os mesmos informantes,

os alemães, "compram" a maior
quantidade, possivel dêsses artigos
para enviar para a Alemanha, pa
gando cm ho n us resgatáveis depois
da guerra, sem que tenham a mí
nima consi deração com a situação
dos seus chamados aliados. Os ale
mães fazem o possivel para tirar
tudo que podem dos seus satélites,

É upinião geral que o filho do
regente Hor+hy, da Hungria, que
foi dado como morto em ação, foi
assassinado pelos alemães, pois,
como era sabido,

ê

le se opunha de
cididamente aos nazistas.

Os soldados que vêm da frente
orienta] - prosseguem os infor
mantes - demonstram desesperado
estado de espírito, estando conven
cidos de que lutam contra o ini
migo que não pode SOl' der]'!
e de que a extensão territorial da
Rússia e a obstinada resistência de
seus soldados vencerá fatalmente
os exércitos do "Eixo".

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

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

18 de Janeiro
Mats um formidável sorteio realízur

á

8 Crédito Mú
tuo Predial, DO dia '18 de Janelrr (2 ..Ielra),

com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00Não vacile. Adquira já a SUA. caderneta na série da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° í 3.

________________________________aa ......

Consulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
........a. em· ..
'---- ----_----_--__-_�

Agradecimento e Missa Caixa B. dos Empregados do
Ministerlo da fazenda, no Es

tado de Santa Catarina
De «ru-m do sr, Pr esrd en

tI", convido 80S sr s so cíos
para a Sessão de Assem
bléia Geral Or dinárf a, a res-
1 z 1r-8 ' no dia �3 do corrente
(sábado) à" 14 horas, afim de
se proceder à eleição da
nova Diretoria.
Fpolts , 19 de janeiro de

2 1943
--------------

M. Roberge, )0 secretário
ae 3 v-I

José Cavallazzi e Família, Renato
Cavallazzi e Família, Jurema, Enio e João
Eugênio Demari a Cavallazzi, profundamente
compungidos 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 que 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
Tentes da extinta. para assistirem à missa que ser

à rezada no
:altar de Nossa Senhora, na Catedral, às 7 horas de 6a feira, 22
do corrente.
.31 vs -

Dr. Vitor Gutierrez ('aspa 1
LI-fOSA !

LOÇÃU .MA.H.A VI·

Cir.urgião Parteiro
Com 2 anos de prática nos principais Hospítaís da Europa.Chefe do serviço Pre-uatal do De part. de Saúde Pública.

Moléstias de senhoras. Endncrtnr lozia.
Consultório; Rua Felipe Schmidt, 34

Consultas tias 2 1/2 às 5 horas da tarde
Resldéncía: rua Rui Barbosa. 57 - Fone 1004

Condecorado o marechal Wavell
Londres, 1 S (H.) - O marechal

"sir" Archibald Wawel l , coman
dante-chefe das forcas britânicas
na índia desde o ni'ês de julho de
Hl41, foi condecorado pela rainha
Gui lherrnina da Holanda com a

! "Grã Cruz da Ordem de Orange e
I Nassau".

;;;.;;;,;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: lOs ob e ra n o b r i t ii 11 i � o ? eu, ao 111 �
-

J I' rechal 'Vawell perrmssao ir rest ri-

I E M P R E S A r&$ R E X �,

I
��It.ara usar a referida condecora.
o

O tenente-general Henry R, Pow-

Transporte de Cargas nall, cuja nomeação para o coman-

DOMICIL O 1\ DOMI ILIO do do exército do Ceilão foi anun-I '" C c iada em marco último, foi tam-
Viagens diretas em caminbões propr íos para: bem condecorado pela soberana

Bom Retiro, Lages. Painel, CorreialPinto, Ponte Alta. holandesa com as insígnias de

Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice, versa. granele oficial ela mesma Ordem.

EM COMB N
- Essas condecorações, foram ou-I AÇAO EM LAGES PARA: Campo Bélo, torgadas cm reconheCImento aos

Anita Garlbaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa, • serviços prestados pelos digrnitá-

tradaA�:i���� ��g��r�:�a(���::fr�)�o junto à Eg-

I '1��ISuitg-caaL:�ealÍ<un�dlm.ad''aa cMasaaurào ARvea-_Agência em Lages: Agência em Floríunó polis: 11 -()Rua Correia Pioto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2 mos n0 295. Tratar ao LargoTeltJrone l.(i77 � Benjamim Constant, 9.
"_""'4__

l 27 5 vs. 5

LVlacl-ladc) Ciél&

Sindicato da Indústria de fósforos do Rio de Janelr»
IMPOSTO SINDICAL

Ficam avisados os industriais fabricantes de fósforos de
segurança estabelecidos dentro da base territorial ínter-estadual
do Município do Rio de Janeiro (D.Federal) e dos Estados do
Rio de Janeiro. ele São Paulo e de Santa Catarina, que é de
influência dêste Sindicato, que o Imposto Sindical do exercício
de 1943 (ou de exercícios anteriores, se ainda não pago) está
sendo arrecadada pelo BANCO DO BRASIL. de acôrdo com o

Decreto lei n , 4298, de 14·5-1942 (Diário Oficial de 17.5-1942)
e a Portaria n? 884, de 5-12-1942, do Exmo. Snr , Ministro do
Tr abalho , Indústria e Comércio (Diário Oficial de la 12-1942).

Este Sindicato expediu por via postal. em registrado.
as guias proprias para o recolhimento do Imposto Sindical de
1943. e pede àqueles que, por qualquer motivo, não receberam
as ditas guias. dirigirem se à Secretaria do Sindicato (que tem
sua séde no Distrito Federal, à rua México na 168-8° andar),
solici tando os impressos próprios. O pagamento de Imposto
Sindical deve ser efetuado até o dia 31 do corrente mês .

.Rio de Janeiro. 12 de Janeiro de 19H
JOÃO DAtE, Diretor·Presidente.

--,�---------.....----------------------**'*-------------------��

o Clube Doze de Agosto
Em bem orientado f>8fôrço e feliz iniciativa.

empreendeu os trabalhos preliminares da expeotçao
de carteiras a seus assocíe dos - Você, que é só
cio daquele presug+oso clube, poderá cooperar etí
clenremente nessa útil e eloglavel realização. pre
enchendo com presteza a ficha que lhe será apre
sentada, rpferentemente ao as-unto, p dev"lvend?-a
com brevidade, s companhada de duas fotogrHhas
suas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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]ostituto Brasil-EE. UUf de IFlorian6polis I!Candidaturas a bolsas de estudos em Universidades
norte-emerkenss

Acha-se aherta na Secretaria do Instituto Brasil;
Estados Unidos desta Cepi iel a inscrição para candidatu·
ras a Bolsas de Estudos em Universidades Nor te-Araeri
�anas, no período de 1943,1944. Só poderão inscrever-se
<eandidâtos iá graduados ezn Cursos Universitários Brasi
leitOS.

Os iorm u lérioe e outras instruções necessárias serão
fornecidos aos in teteesedos na Secretaria do Instituto.

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

As inscrições encerrer-ee-êo, imprete.rivelmen te,
dia 20 do corrente às 15 horas.

A DIRETORIA
'1

Espirito realista de UHI bispoLondres, Janeíro - (na Agêncía 'I'elegratíea Noruegue
sa, es})ecialmente para Interaliado - para "O Estado")
Um bispo sueco declarou num sermão pronunciado por ocasião
da entrada do Ano Novo que "vimos, no ano pIlSSUtlO, um país
-vizinho passar por duas provas e suportar grandes sacrifícios
de cabeça ergutda. Compreendemos melhor, então, que para Ium pequeno povo ameaçado, depois da proteção divina, o que
lhe "ale, são boas armas e uma vontade de vencer",

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

Molé stias dos rms e coração
o TONICARDlUM tônico dos rins e do coração limpa fi.

bexiga, 08 rlns, as nefrite" areias, có ltcas renats, aumenta as
urtuaa. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropslas, falta de
ar, palpitações, dõres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-eselerose.

Remédio
E' o tônico útero-ovário SED ,\NTOL que rest,tue 8 saüIe

perdida pela anemia, patí.íez, magreza, Iastlo, flÔres branees.
regulador das visitas, das doencus do útero, ovértos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto: contra todas as enler
mídadea das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração A asma
Use li CACTUSGENOL especíüco

centra btdropstas, pés Inchados, talta de ar, palpitações, abatí
manso das velas e artérlas, bronqulte asmática,

lesões, cansaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas
n08 rlns e Inchações.

.A OR Fracos e con valesceutes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta n

vigor dOI! �?1ÜSCUI08 e dos nervos. Fortalece o sanzue nas pes
SOIUI anêmicas Evita fi tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tOSSí-I, dores no peito e nas costas, pernas Iraoae,
lingllil sujll Pa-a fi neurastenia, o desânlmo e a dispepsia, fi
convalescença (. -sptda.

Rífili� - Reumatismo
�PIRO'jHETINA é usada nas moléstias do sangue, sIflUt>,

ecsemss, tumores, darthros, espinhas, fÍitulas, purgações. feri
das, c-acros. escrõtulas, reumsusmo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todaa 8S drogaria. de Silo Paulo e Rio.

AS SE�Nll0I{AS DEVE�f. USAR
em aU6 tollette intima sõ nente o MBIGYPAN, de

grande puder higíenieo. contra mo!éstías Cf ntôglo888
�uspljilas. ;rrltliçÕ?Q corl'jm.;;nto�. molés

tia;; tltero-vógíDals, me:dte:'l e todll êo'te d� aoeuQH9
luC�is e grana" pre::!eni1Uvo. DrC-g'oria PAcb�co, Rio.

I
I
Irmandade
Passos e

do Senhor Jesús dos
Hospital de Caridade

EDITAL
De ordem da mesa administrativa desta irman

ilade e Hospital t"aço púh!ico ficarem suspensas as coa
llm�das visitas pública.s às enfer'marias às quintas-feiras
e domingos, permilindo-s9, entretanto. 80S parentes dos
enfermoQ a vê-los, antecedendo a necessária permissão-da Revma. Diretora do Hospital.

FIJrillnõpolls, 14 de j'lneiro ele 1943
JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário

3 Vil :i20

7 vs 7

Inspirada
A � e

f·utobiogra la

de UnI Cego

5
H "enr .. -

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

emocionante. No novo número de
SELEÇOES. E mais:

Como crhu hábitos proval
toses q�le simplifiquem a
existência - segundo os ensina
mentes de um psicólogo de repu
tação mundial .. , P6g. 1.

Uma !ocante história da
arnor .•• Este homem, RQj,e rico,
recorda à esposa "snob" coráo se

casaram quando ele não tinha
nada - senão a f'irme vontade
de vence. na vida,.. Pág 77.
Como ensinor a seu filho
líc;ões preciosas - que de ou
tro modo ele teria de s pr end er à
sua pr ópr ia custa. em durus c

arnargas 'experiências. l.Tteis e opor
tunos ensinamentos para todas
as pessoas... Pág. 47.

Aprenda a ser feliz: • eju
Ilondo o próximo! Um co

nhecido escritor diz-nos como a

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

DEZEMiSRO de SELEÇÕES
A;:aba de sair

Apenas Cr.$2,00
J, 'ii. T.

Vitaminas em P.ó de serra ..
Londres, 19 - (Da Agênela 'I'elegraflea Norueguesa, es

peclatmente para Iuterallado - para "O Estado") - {'m co
merciante de Oslo informa em carta dirig'hla a círculos norue
gueses nesta capital sobre os diferentes métodos utilizados
pelos alemães para explorar O 1)0"0 (la Noruéga. Um deles
consiste na venda de "produtos alimentícios muito nutrttí
vos", contendo vitaminas, à. razão de oitenta cruzeiros o qui
lo. Uma fábrjca de chocolate foi ohrigada a comprar 25 tone
ladas de um dêsses produtos, em vez de Irutas italianas, e,
depois de submetê-lo a uma analise" verificou que o tal pro
duto não passava de pó de serra •

CURSO PARTICULAR
PI10f. filanuel IJuiz -

Preparam-se co nd id c to s para qu c
í

squ er concursos

PRECOS MO'DICOS
Rua Salljãl'lha Marinho, n. 3

e

S. Paulo, 19 (E,) - Deram en

trada no FOrlll11 Criminal os autos
do ínquérito policial referentes a_o
fato julgado criminoso que se ver i

ficou no Estádio do Paeaembú, por
ocasião do primeiro jogo entre os �!eIl;!e=:=m;E.H=II9_G"U!!.I.!II!_::�·IGI_==;u=:;=lm!1iselecionados ele São Paulo e do Im =:::u:c.!u_iehIBni!::!i ==h:uu!!=m:n===mlu:-...

.:"iDistrito Federal. Consta desse in- üii
quérito, que, no dia G de dezembro iii J U I ZO iiido ano passado, quando se defl'ob�-l iii T ENH A ialavam os selecionados ele fule o = =-
deste Estaelo e da Capital Federal, !m iiio jogador paulista, Agostinho d?s mil

lU;
Santos, foi vítima de uma agressao • IUII
por parte do jogador carioca. To-

·1 TEM SíFilIS OU REU- PIlamaz Soares da Silva, "Ziz.inho". O :1:11

inquérito informa que o jogador !II
paulistn foi atingido de maneira ii MATISMO DA MESMA II.brutal, violentamente, pelo seu ad- _ 1:1
versário, sofrendo fratura dos dois l1li ==
ossos da perna dir ei l.a, sendo hos- iJ ORIGEM? USE O PO· iipital izado. AcrescenLa que houve UH -

tanta violência que êsse futebolista :d5 .'
ficará impossibilitado ele jogar por II PULAR PREPARADO .'muito tempo, sofrendo ainda as !IH 911
consequências da vi olência de que tm;; !!!foi vítima, Ouvido perante a auto- II 5i!ridade policial, declarou Agostinho ••=�

I =4� �:� I _ 1�
=_

dos Santos, que estava jogando H! • .. � r.
quando foi obrigado a intervir, ti- !Iii;"" "% iiirando a bola do jogador .Jair. In- iEr: A 811..'1'LIS' ATACA TODO O ORGANISMO L".continenti passou a esféra aos seus ==:: 1.' L ==
companheiros, tendo nesse lance. O Figado, O Baço, o Coração, o Estômago, OS iiicaido ao sólo. Nesse instante, quan- _ Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres -do o declarante ainda se encontra- l1li =
va caido e a bola estava sendo dispu II nOR OSSOS, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca.- iiitada distante do local, por ou_.m bela, Anemia, Abôrtod e faz os indivíduos idiotas. litros jogadores eis que Zizinho, jo- ru� Inofensivo 80 organismo. Agradavefgador da linha cio selecionado ca- li como um licôr H
rioca, intencionalmente pulou so- r.;;; O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como iibre a perna do cJ"eclarante, fratu- ==
ranelo-a, Consta dos elementos do e auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo 1mI.-.... 1111
inquérito, que Zizinho agiu crimi- iiil da mesma origem . !iinosamente, sem motivo justificá- :::! FALAM CELEBRIDADES MEDICAS iii.vel, sendo que o paciente, durante :::: S b d ELIXIR A I li b a- -
os vinte minutos de jogo não co- ==ii O re O prepara o compos ç o e O sa or DR
meteu nenhuma falta, Foram ouvi- lia .914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .914. re- =-

• que o tenho empregado, em comendam-no como arma de l1lielos no inqué,rito Brandão, .Tango, • oS casos de indlcaçllo apro- facll manejo para o público -Begliomini e Pausanias, O inquéri- II prlada (alfills em varias de no combate li sUIll!!, quaIlda- IIIto .vai ser devolvido a polícia, para iü= sua9 manifestações) os resul- de' que 't'equentemente a- IIIa Juntada de outros elementos .iul- �:== tados têm sido satlslatorlos, orovelto no Ambulatorio da
gados necessários para completo iiI: pois são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria. DIesclarecimento do caso. O jogador . �!= � iraTomaz Soares, seI-á intimado por • Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. !ia
precat�ri.a, para_ assistir em São • iHlPaulo a lllstI-uçao do processo em ••••=_.__.=n!HI= !mD8__....

• ...

·=:u=._=que é indiciado. ;H;inI�ft.;;;i99iiH_· &iftiliaRIIIJUIe !IH!!IIIBIIII911 1111'111

Representante Gera! -no IJ/'(�,�il:
FEHNANDO CHII'ACLlA

RU(I do Rosário, :');)-.4 - �.o «ndu r - Rio

vs -II

5

-_

Vida EsportivaE�1TROU NA JUSTIÇA o INQUÉ
RITO CONTRlt O CRAQUE ZI

ZINHO

Social dos Aposentados
Reformados

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

Assembléia Geral, a realizar-se dia 21 Sa.-feira às 17 horas, na
residência do sr. Bernardino Campos, presidente, à rua Pedro
Ivo. 9, a-fim-de se proceder à eleição da nova Diretoria.

Florianópolis, 8 de i aneiro de 1943_
BOAVENTURA ALVES DA SILVA, Secretário

Centro

-------------------------"._-

EMPREGADO
Paro auxiliar de escritório, necessito se de um, com

16 anos. É imprescindivel que tenho boa caligrafia e

conheço os quo tro operações. - Ordenado iniol Cr. $80,00
mensais. - Cartas, do proprio punho, à Caixa Postal n>,

163, Nesta, dirigidas o: "ESCRITORIO".
23 4 VS.

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

S
I
I
\

.1I
!

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

dos homens !!
8, Rua Trajalio, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�_D_IC_-A_D_O_, I.........,C_ 'D!·en���t!n�r�'U�� II Urinárias.
I Tratamento e3pecializado
I das atccções do, aparelho
I, genital feminino (Útero, Ová

'1
rios, Trompas, etc.). Tra-
tam ento moderno, por pro
cessos elétricos da GONOR-

! RÉA AGUDA E CRONICA I! E TOD�S AS SUAS COM-
__

. PLICJ\ÇOER, sob centro

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em l e endoscópíco (U R E-
T R O S C O P I A) e de labo-
retorto.

DOENÇAS DOS OLHOS Fisioterapia _. Diatermia e

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no mo de Janeiro Infra-Vermelho.

Consultas P9IahO���h{t::Ii!�rár:ri:���fa� �il��r�dg�, l�aSh;r�siÍS 12 à8��qN�.ULTAS: Das 10-12 e

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467 CONSULTORia: Rua Tira-
ReRidência: Rua. Presidente Coutinho. 2:1. dentes, 14 Fone: t R63.

O MARIO WENDHAU�EII..I _ (íliploma�o pela RESIDENCiA: Rua João Pinto
r. ! <J I� Faculdade Nac. 9. Fone 1607.

de Medicina da Universidade do Brasil) 760 30v-22 ...... ............._............._...... ....,.""""" _

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Proíessor Osvairlo Oliveira --.---------------.--.-- & Iméd,ico
do Departamento

..
de Saúda

Siri'"
w.._,

i ",Re�nJJao.- aoría Hoyal'ti)
.

CL NICA MEDICA I � t1 �.� �

U·
fl r' .f'r11 ,,1_ _It.. II:

IMoléstias internas de adultos e cr ia nças. I � iJ � �i li . � iI U i Rue Trajano rr 3Consultório: Rua Felipe Schmídt n. 38 - Tel. 1426 I! ��,

Resldeucta: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 _ Te]. 1523 I C O N TEM Anexa - Oficina mecânica sob

ARSENIATO, VANADA-I:h TaRdirEeçal�� Ede irTO FOSFO�OS,(ALCIO �IIi ;_, IVi lU
ETC. � � Aparelhada para concertar Registradoras, EJ.ümera· ITONICO DO CEREBRO i � deras. vítrolas. máquinas de escrever, calcular, coser.

�, TíJNICO DOS MUSCULOS

III� .

ailarelhf]s ínÜ)gráfiCGSE, telefones. etc.

I.� Os Pélido., DeplIupmdol, SERViÇO PERfEITO CiARANTlDO
E.qotlldo!, Anêmleos, �·ttia�
que crlsm Magro" Crillnçat 158 vs- 26
uquílicu, r«c�berão a temi-
fi.::aç�o 91f$1 do olganhmo

com o

��.nnnft nn!y fJ � � U"� � U I
Lie. D.N.S.P. n: 1.99, da 1921

Rua Tralano n,o 16 - Sêde p!óprla
Registrado no Ministério da Agrtcultura pelo Oertltícade

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE 1 a. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,I!\iS'fi1'UTO D� DlAGNUSTICO Camisas, Gravatas, Ptíames, Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
GLI�HCO 3>lelaS das melhores, pelos menores Representante da Caixa Economíca Federai para a venda

D D· I M II preços só na CASA MISCELANEA das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio. r. ia ma cz mann
_ Rua Trajano. 12. semestral. em Maio e Novembro.

FOl'mad'hf:��r;Jr��r�=id!lde de Paga todos os CGUP3ns· das apólices Federais e dos Estados
Com prática nos bospítaís euro oeu- O ADVOGADO ACACIO MO- de São Paulo. Minas Sarais e Pernambuco.

� Clínica. médica em geral, pedlstI-lll �-e:'. ID. fi comunica aos seus a- I Mantem ce rteira especial pura administração de prédios..

I i do�n9ati do slstema nervoso, apare ,..... !ln

R b di h
.

d' "i l

I lho genlto-uriD8rlo -to homen. migos e clientes que mudou

I..
ses e ICl €luo em eposno percs

I e dn mulher o seu escritório para a rua melhores taxas:

II Assistente T�cnico «Deodóro » na 23. C/C à disposição (retirada livre) 2%
Dr. Paulo "] avares (das 9 às 12 e das 2 às 5) C/C Limitada 5%

I Corso da Radiologia Clfnlea com o Residência: "La Porta Hotél" C/C A'fiso Prévio 6%
I dr. Msnocl de AUi"'8U ('IlUW8u"rio apartamento 112. C/C Prazo Fixo 7%

I
I sao Paulo). El'pec;f.!!zado em Hi· b

.

� ,.(il"ne e Saúde Púolíc- i, pela Unlver Caixa-Postalll0-Fone: 1277 Aceita procnração para rece er venclmentos em to�

I '!d·:;:?:�;��t��::;tE�i�i;lCa lEn t�n� nEnrU.EH li "'_8_8_8_8.......
R

...6_p_a""r""'ti....
c

...

õ

...e_s......F""'8_d::.=:"� :iO:. _I�·---
.._------� Metabolismo basal Uíl1Un II u"n

1-
1M """"" ••.,

Sondagem Duodenal Enfermeira obstétr ica (par- H 1 1 H
A ..

D�. Remi�io Gabinete de fis1oteraO\a telra diplomada) Atende Da ospíío oe.' arnonlao Lanoratóuo de rnícroscopta e Casa de Saúde S S6bastião, 11
CLlNICA -MEDICA

análise clínica das 10 às 12 e das 15 às 17 li ÉI _HAMONIARua t"�l'r"Hldo !(.íil�hlldo, e
bCJras iMolestías internas, de Telefone U95 ' Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica roê-

Senhoras e Crlancas em '

d
! fi dica de Adultos e de Crianças. DOE'nças da Nutrição. fl I n P. T A 1\1 n P n I ,� Illuoa se ótima

.

casa 9 ! �Geral

I
.a -

moradIa, com; Radiologia clínica (raios X). Lliboratorio completo de
CONSULTORIO : banheiro, agua fria e quente, ; análiEes clinicas. Eletricídade médica

Rtla Felipe Schmidt-Edlfl-

i
'd t C I Curas dietéticas e de repouso em ambiente

DR. A�RIPA DI:' F i!. u,lA '1
sita à' rua Presl en e ou- :

cio Améiía Neto--Fone 1592 '" II ni1 T
I calmo e confortávelRua Vitor Meireles n' 26 tinbo na 100. Tratar com 0- i

9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

I
Telefone n' 1405 I lentino, na Agencia Chevro·l Médicos: DR. CES.t\R AV1LA - Formado pela Facul-RESIDENCIA' CLINICA MEDICA I let \ dade de Medicina do Rio de Janpiro. LivreAv. Hercillo Luz, 186 . Homens e Senhoras - Mo- 755 15 vsalt.-I5 docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da

- Phone: 1392 -

léstias nervosas - Moléstias 'Fl:lculdade de MedicinE!. de Porto Alegre

I
Mentais Vendem se I

Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Consuitas diárias das 5 I

""'!
d

., 1 d
I Casa de Porto Alegre.horas em diante um ormItori0, uma sa fi e

DR. ARTUR PEREIRA E OLlVEiRA _ For-:::=����������:!============= jantar, uma cama para crian-
rnado pela Faculdade de Medicina do Rio

1��fiP-�.",-,�,,",.. ça, uma cama de solteiro
de .Janeiro. Ex-médico efetivo c)o Hospital'

A B R E M um guarda-comida, e dois f dcarrinhos de criança. Ver e de Caridade de Florianópolls e ex·che.e ,o

CAMINHO I traiar à rua JoinviBe 52 Lshoratório Central do Departamento de

'��//�'/:-I///;;?�I 18 5vs.- 4 Saúde Pública do Estado.

�//1/ LASA .MISCELANEA. distribui: I" Informações sobre tratamentos e reserva de acomo-
./' dora dos Rádios R. C. A. Victo't-,

,
dações poderão ser pedidas por carta à

REGULAM í FUNCÃO INTESTINAL Vávulas e Discos, _ Rua Traia-, gerência do mesmo estabelecimento
��QV",OO$ P'�O O'II'I;'P' 80B N9 50� DE '931> _;�o__�_. 12 '

DO, o' _

- '--',
...... .. .._�'

D ARAUJO OLHOS; OUVIDOS
__r_.____ . -NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
r I'" PeJa manhã, das 10 às 12
\...on�u ..ati: A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE

Dr AU�it:USTO DE PAULA lJiralol' d.o Húrmilal
• \I de (,iH'Hiade de

fl,:l!'ianõpolisResidência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de SeOhr)[l'lÍ'}.
Fisioterapia: Diatermla, infra-vermelho 101 Ulira-Viuleta.
CONSULTAS: Díaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fune 1.644
------------------------------------------------�

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

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

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, s, Fone 1256
Residencia: Conselheiro Mafra, 7i-FLOR!AN(WOL1S. - -

.. ---

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

aprazivel Vila Balneario,
distante apenas 200 mts. da
praia de banhos. Otimo 10-
co l para repouso. Tratar à
rua José Boiteux, 7 (fundos)
24 fi vs-2

Josephina
MEDICA

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

Rua P. Schmidt. 39 (sob,)
-------------------------

Dra. Schweidson

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
terax. Partos e doenças

de senhoras,
CONSUL'rORIo:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
11 horas.

HESIDt:NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone u. 751.

14

R Conselheiro Iv!cárn 4 e

�rv1�!)"'cado,
FONE 1.642

Sociedadé Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito PopulaJ e Agrícola
de Santa (atitrlna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:·······••••••••••••••••••-••• ,,�••• ·:IOS valiosos servíees dos
! S E � AS; I L"nd'!,1J!��cq!ra 4�st'dª)A�D" British• � 'IInrol'mntion Servíees, para Interalíado) - No deserto oci�
•

d h f b· dental da África um piloto da "Royal Air Force" jazia entre-
• pa rões maravil ÓSOS, Iníssímo aca amento O I os destroços de seu aparelho, com o crânio fraturado e um dos
e ., 'I

braços quebrados. Ao seu lado, encontrava-se o observador de

• das melhores 'a'bricas do pais sao � vôo com ambos os braços quebrados. Um avíão britânico 10-

•
1 A , � calísou-os, comunicou à base a sua posição e um médico vôou

t d b I
-

d
""1li

I imediatamente para o local do desastre. Depois de aplicar o
• encon ra as nos a coes a � auesteslco e tratar das fraturas, um avião ambulância levou.
• fi I

o médico e os pacientes para o hospital da base •

., '"as.•-' . N',T if Este é um exemplo típico dos chamados que os médicos
• U A If; da R. A. F. têm a atender, não importa onde aconteçam os
"""" � I

desastres, sendo observada a norma de que o médico <leve Set-
e e levado ao paciente, se este não póde ir até àquele.
• Diariamente recebemos novidades • Certa. vez um médico da "Royal Air Force" foi obrlgado a.

.. • fazer uma transfusão de sangue numa tenda açoitada por
• G uma tempestade de areia. O paciente, um artilheiro de prõa
a Rua Fell·pel (lcbmeldt 54 ['one 1514 A sul-africano, feriu-se ao se lançar de paraquedas de seu apa-
., 11 V (j " -I' u relho, que fôra atíugído pelas baterias anti-aéreas. O médico-
• • apelou para doadores de sangue voluntários, tratou do pael-••••••• "H�.�••••••e•••�••e••••••••••

�.1
ente com rapidez e eonsegulu salvar-lhe a vida.

-

-., __ -.._ ,,-_ O tratamento de feridas é apenas uma parte do trabalho>
I li '

dos médicos da R. A. F. O médico emprega maior parte do

C h AI' � B' II ADV9GAOO seu tempo em fazer pesquisas das exlgêncías !isiológ'icas num.

Omnan iII C I'ança a ala 1)
, Dr. Aldo Avila da luz vôo a grande velocidade, observando as reaçoes em seu pro-

J�It'.1 Ia ,i I. _ Horário: 9 às 12 e 17 às 18 p�'io corpo: COI�stanteme,n�e vôn como se estivess� em. ataquesI Escr. Edifício Amelia aereús. Alem dISSO, o médico da R. A. F. atende as tríbus dIS-
� Neto, sala 2. persas da j.frica� e este serviço tem orlgtnadn entre elas um
, 181 I

acentuado sentimento de boa vontade para com a Inglaterra ...

I
Res. Av. Rio Branco,

I
Florianópolis. " .,••••••••••••••

: S1-\ NGlJEJNC)l�:: Contém oito elementos tônicos :
., Fósforo, Cálcio, Vanadato e •

"f-:JJ Arseniato de •
• rt-: Sódio, etc. •
•

���iF"�-
•

AI = � _ Os Pálidos, Depauperados, •'l!!!' �l �\-
• "\ , "=* 'E:. Esgotados. Anêmicos, •
.. ,"'" \= =. Magros, Mães Que Criam, •: � _ E == Crianças Raquítleaa rece- .'., ��:r .êê berão a tonificação geral
• �. 'I .t-=.; do organismo com o •
• •
• •
• •
• •
••••••••••••1••••••••••••

Seção Livre

FundedlJ em 1870 Séde: BAiA
INCENDIO E TRANSPORTES

Dados
Capital Realizado
Reservas, mais de .

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

19H
9.000.000,00

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

relativos ao ano oe
Cr $
» $
II &;
II $
II $

$
II $

I
Diretores:

Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho.
de Sá e Anísio Massorra

Dr. Francisco

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica,

Agente em Florianópoli s

CAMPOS LOBO & Cia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

cat.. oostel lQ- T,leohond083-l!nd. Tet. cALL/ANCA-

SUB-AGENCIAS EM' LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAí,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

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

Faculdade de Medicina da UniversIdade da São Paulo. onde foi assislenle
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assistente do Plof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de i anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alipio Correia Nelo. Com
eSl4gio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konjetzny. de Hamburgo, e Schmiedeu,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide, est4mago. intestino delgado e gr osso.
filado e vias biliares. seios, útero. ovários. rins. prostata e bexiga,
hérnias. hidrocele. varlcocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.I encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Sailde São Sebastião. teL 1.153 Das 15 As 18 da tarde. A Rua Fernando
Mlchado 6, teL 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

Não procures conhecer o que

I
A
Os órgãos da Estatística. �ilitar

se peusa nas esferas oficiais.
. tem apoio legal, quando Intimam

- •• •
'

o produtor e o vendedor a mostrarsao segredos dIflcels de guaro o que possuem em seus estabeleci.dar. (L. D. N,). mentos. (D. E. M.).

TRADIÇõES QUE MORREM
As tradições estão morrendo.

O dia dos Reis, por exemplo, ja
passou este ano completamente
despercebido.

Se não fora aquela história
dos bancos terem aproveitado
a daLa para deixarem a porta en
tre-aberta - sinal convencional
de que, nesse dia, o banco só
recebe e não paga - o outrora
grande dia 6 de janeiro teria
passado normalmente, como

qualquer outro dia comum de
trabalho.
Nenhuma festa popular, ne

nhum "Bumba, meu boi !" assi
nalou a passagem desta data,
que já foi, depois do earnaval,
talvez uma das mais barulhen
tas e alegres do ano.

Os senhores dirão que, natu
ralmente, devido à guerra o po
vo esta muito triste e preocupa
do. Esta explicação não proce
de. Em nenhuma parte do mun
do, a guerra impede as diver
sões e, agora mesmo, aquí se
dansa e se brinca, que é uma
pouca vergonha, com estado de
guerra e tudo.
Outros procurarão explicar

que o dia dos Reis vai aos pou
cos perdendo o prestígio, por
que os reis vão tambem desapa
recendo aos poucos da face da
terra. Esta observação pode ser
aceita em muitos países, menos
no Brasil, onde os Reis não só
proliferam, mas gozam até de
dilatado prestigio. Haja vista, o
Banco do Brasil, que é dirigido ,

por um Marques dos Reis, (1:0.
[e dos Cruzeiros) e o Deparfa
mento de Imprensa e Propagan
da, cujo diretor é o major Coe
lho dos Reis.
Nem li guerra, portanto, nem

a decadência dos reis em outros
Continentes, justificam a falta
de festejos populares em come
morações ao dia 6 de janeiro.
A única explicação para o

caso, é a morte lenta das velhas
tradições, que vão cedendo ter
reno a novas formas de vida so
cial.
Gaspar, Baltazar e Belchior só

podem oferecer-nos ouro, incen
so e mirra. Mas para que que
remos essas perf'umosas merca
dorias, quando estamos necessi
tando, a toda pressa, de pisto
las automáticas, granadas de
mão e máscaras contra gases as
fixiantes?

BARÃO DE ITARARf:

(Conclusão da 2a. página)
do abrir pelo Conselho Nacional de Imprensa, com aprovação do Dire
tor Geral do DIP, para que sejam apurados todos os crimes praticados
por êsse ladravaz, através do ex-pasquim de escândalos intitulado "Cor-
reio de Santos".

Com isso, além de auxiliarem a polícia. prestam um serviço a ci
dade de Santos, que tenho certeza, lhes agradecerá sinceramente.

Portanto, dirijam-se à autoridade referida, que manterá o devido
sigilo em volta dos depoimentos tomados no inquérito em apreço.

Uma coisa deverá ficar desde já esclarecida: podem, todas aque
las pessoas que de alguma forma foram prejudicadas por Antônio Ta
barelli, ficarem certas de que JAMAIS Antônio Tabarelli reabrirá seu

pasquim, como imprudentemente afirmou pelos jornais, em flagrante
desmentido ao comunicado �ficial do DIP feito por intermédio de toda.
imprensa e irradiado pela Hora do Brasil, no qual dava a notícia de·
que o registro do "CORREIO DE SANTOS" havia sido CASSADO e não
apenas "suspenso", como o afirmou levianamente ANTôNIO TABAREL
LI, e que os motivos foram POR GRAVES IRREGULARIDADES PRA·
TICADAS e não "por falta de maquinários", como também o afirma
aquele relapso e reincidente criminoso.

Sôbre mais êsse crime de Antônio Tabarelli, foram por mim toma
das providências junto ao DIP, para salvaguarda do bom+nome daquele
muito honrado Departamento, devendo as mesmas, muito em breve pro
duzirem os devidos efeitos.

Voltarei ao assunto.
Santos, 6 de maio de 19.2.

(a) JOSÉ HERVELHA
Jornalista ProfissionalI •

I Autorizo o jornal DIÁRIO DE S. PAULO a publicar o presente ar-

tigo na edição de 8 de maio de 1942. (a) José Hervelha, (firma reconhe
cida).

C .,"�At. Tem em {(stock» os mais recentes artigos.

\ /;
para crianeas, ternos de lina confecção para

\ 1, ,_' homens, calçados, ChapéUS, easealras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pihunas, etc, A Fábrica DISTINTA. está con

feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos.
Visiteul as novas e model1uas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Submarinos de bolso» italianos li
_N

Zurique, 21 (R.) - A rádio de Roma informou que o melhorl) Ecos e Notícias
ataque ao porto de Argel pelas forças navais do "eixo" foi efetuado .
por novo tipo de "submarino de bolso", cuja forma se aproxima de l·

..._..........""

.........�� . . Ium torpedo. I FOI felto ao rn in
í

s t ro do

Segundo acrescentou a emissora italiana, êsses submarinos são �r,obal�o o, pedido de recon-I'manejados Dor dois tripulantes. sl�eraçao o.e dAesdPacdho CqueF
-

.

-

A . re_ormou o ocor o o o rt-

r
oram submarinos desse tipo que atacaram Gibraltar, Malta e selho Nacional do Trnbalho

:Alexandria. . sob fundamento de que a

O ataque a Argel, entretanto, fôra mantido em segredo até estabilidade de garantia em

agora, quando o comando italiano resolveu divulgá-lo. lei � merax:nen�e econôm.icae nuo Euncion o I, e, aSSIm,

I]sp�ntosos de(1tro�o(l 111m li I· desde que não houvesse 1'8

D u li àJ ') O vii! er Im dução de s o l cr-io , poderio o

Londres,21 (U. P.) - Notícias procedentes de Berlim, recebi- empregador 1ransferir seu

das via Estocolmo, indicam que grande parte da capital alemã foi, ;m_preg�do �a.ra funç�o in-

d t d t d I RAF S d
.

f
- i ...enor. '_" rn in ist ro Mc rcon-

gran emen e es roça a pe a . egun o as mesmas In ormacoes 'd F'ílh 1 id i ,
.

.

' , es l! o aecl lU que a em-

alguns pontos ?e BerlIm apresentam o mesmo aspecto de Bremen, presa é facultado transferir
Emden, Düsselaorf, Moguncia, Essen e outras cidades violentamente seus empregados, dentro
atacadas pelos bombardeiros britânicos.

I
das categorias ou funções

----------------------------- compativeis com sua cl crs-
ESTÃO INT��g�t1gos NO

GA-I sificaçã� profíaaionc I. Con
Rio, 19 (E.) _ O ministro Apo- tudo, mí s tar ae faz que essa

lônio Sales recebeu os engenheiros transferência não importe
argt;,�tinos ql1e� eOJl?issi<�nados p�Io I em rebc::_ixamento de. car�og,ovel no do seu pais, vem ao BI �- ou funcao nem em reduçaos il estudar o problema do gasoge- -.

'

I
nio e sôhre as providências das i de salanos.

Grol'ld. T6ftic:o autoridades brasileiras nêsse sen-I
•

_..::===========:._...!...::t�id�o::.:._____________ A matrícula na Escola
i I ' t' 1 d FI

. , l' Washington, 21 (R) - O sr , Cordell Hull, quando foi

Mulher executada em Rom'l' (;:;:Or�iceUe InJ����i��) �:: notificado pelo embaixador chileno de que o seu país havia.
n I tara aberta de 20 a 31 do rompido relações com o "eixo", disse que recebia com prazer a

li corrente. Os interessados noticia, a qual provava estar agora o Chile devotado à segu-

Berna, 21 (R.) _ A emissora italiana informou que u'a deverão opreaen to r-se na rança do Continente, pois a resolução do seu governo era de

mulher, de nacíonalídade suíça, por casamento, acusada de, es.! Secretaria daque le estabe- grande valor para a solidariedade e defesa das Américas.

píonagem, foi executada em Roma. ,'lecimento
nos dias úteis das CD

9 às 12 e das 14 às 17 ho Buenos Aires, 21 (R.) - Quando o embaixador chile-

I
.

II RECORTE ras, munidos dos respectivos 'no, nesta cap.1I11._sr. Conrado Rios Gallardo, deu conhecimento-

VI-da SOCI·alll�
documentos. ao chanceler Guifiazu de que o seu governo havia rompido re-

I ESTE AV I50 Iações com o «eixo», o sr•. Guifiaau respondeu que a política
argentina, em relação ao Chile, não seria modificada.

Respondendo a um jornalis t a, que o interpelara sobre
ANTIGO PREPARADO INGLÊS
PARA ATURDIMENTO E ZUM-

se a Argentina acompanharia o gesto do Chile, respondeu: -

BIDOS DOS OUVIDOS I É UMA DOENÇA
« Vossê já sabe qual é a nossa posição». '.

I .MUITO PERIGOSA Essa resposta signítica, talvez, que a Argentina não>
I Se v, S. conhece alguma pessôa que SO'I

PARA A FAMÍLIA romperá com o "eixo".
fi- fra de congestão catarral ou aturdímen- E PARA A RAÇA

to, recorte este aviso e leve-Ih'o. �

O catarro, o aturdimento e a dificul.1
ii AUXIl,IE A COM- nom� serâ bomberdeadedade de ouvir são provocados por uma I BATEL-A COM O K UI U

enfermidade constitucional. Por essa ra.1 mm.ni!',J�lrY, :lf41�11zão, dedicou-se muito tempo ao estudo I _ a1\U� _�1l! _Q J.WJde um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca-

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está Abnena""ão dumplenamente vitoriosa e tem proporciona- � '!II
do alívio a muitos sofredores, é conhecí- menor
do sob o nome de PARMINT e está à S. Paulo, 21 (E.) - Triste o cor-
venda em todas as farrnácías e drogarias. rência verificou-se às 16 horas de Ult t d dLogo nas primeiras doses, Parmint ali· domingo, no rio Pinheiros, onde ·jmo ges O e esesperovia a cabeça, a congestão e o aturdimen- um rapaz, num ato de abnegação
to catarrais, enquanto o ouvido se resta- invulgar, pereceu para salvar outra Cairo, 21 (R) - Informase que o "Afrika Kc rps", do,
beleoe prontamente. A perda de olfato e. vida. Em determinado trecho do marechal Rc rrmel, na iminencia de abandonar Tripoli e não>
a descida do catarro para a garganta são citado rio, vários meninos toma- podendo levar consiga todo o .stock» de suprimentos de que·
outros sintomas da afecção catarral que vam banho, entre êles o japonês ali possue, está queimando-o. O fumo dessa fogueira se

\
eleva:se combate com Parmint. José Satosi Akagi, de 14 anos de

Sendo muitos os males do ouvido pro- \ idade, colegial, filho de Munekarú a grande altura.
vocad?� diretamente .pelo catarro,

POde-! Akagi,
morador à �ua Prudente'

se evítã-lo com Parmmt. Correia n. 19, no bair-ro do Jardim
. '�-"

Europa, o qual, afastando-se derna
Irmandade Benefi(ente de H. siadamenteda margem do rio, per-
S. do Rosario e S. Benedito !eel�cflr{�rt��u�li�u����n�' fe cf6

anos de idade, filho de Ernesto
Festa da S. N. da Paz Tumuli, residente-no prédio 36, da

mesma via pública, que também se
encontrava no local, ao perceber
que o menino se ia afogar e se de
batia desesperadamente, atirou-se
às águas, afim de livrá-lo de tão
angustiosa situação. O bravo rapaz
conseguiu trazer o menino para a

margem, porém, extenuado pelo es

forço que despendera, foi por sua
vez tragado pelas águas e desapa
receu .

.
A autoridac1e de serviço na Polí

CIa Central, dr. Barros Monteiroàs teve conhecimento do fato e provi�denciou a ida da turma de salva
mento do Corpo de Bombeiros para
fazer pesquisa no rio, não sendo o
corpo do desventurado rapaz en
contrado.
José Satosi Akagi foi socorrido

pela Assistência, ficando restabe
lecido do choque provocado pelaimersão.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho Crelsltai
"SILVE!RA"

,Fizeram anos ontem:
O jovem Caries Luz;
o sr. dr. Clóvis Gama;
a menina Rozires Lopes,

lha do sr. Euclides Lopes:
o sr . José Pereira;
o sr. João Cascais;
o sr. Luiz Alves;
a srita. EH Santos;
a exma, sra. d. Herondina

Neves, esposa do sr. Estelíta
Neves, alto funcionário dos Cor
reias e Telégrafos;

o interessante garotinho Se
bastião Espindola, filho do con

ceituado comerciante sr. Vítor
Espindola, proprietario da co

nhecida Casa "Elétrica".
•

Fazem anos lloJet
A exma. sra. d. Pergentina

P. D'Alascio, esposa do sr.

João D'Alascio:
a exma. sra. d. Dulce Augus

ta de Sousa Cabral, esposa do
nosso prezado conterrâneo sr.

dr. João José de Sousa Cabral,
conceituado causídico;

a exma, sra. d. Olívia Ca
bral. esposa do nosso ilustrado
conterrâneo sr. dr. Osvaldo Ca
bral, diretor da Assistência Mu
nicipal;

De ordem da Mesa Adminis
trativa desta Irmandade, con

vido aos Irmãos e demais fieis
para assistirem as festividades
em louvor de Nossa Senhora
da Paz, que deverá realizar-se

a exma. sra. d. Antonieta nesta Igreja, a 24 do COf-
Lehmkuhl; rente mês, e que constará dos
a exma. sra. d. Dulcy Dutra seguintes atos:

Guerra, esposa do sr. Julio Go- Dias 22 e �3 novenas
mes Guerra, residente em Por- 19 1/2 horas
to União. Dia 24, domingo, ã,. 9 horas,

missa solene e novena ce encer··
ramento às 19 1/2 horas.

A Mesa Administrativa desde
já agradece a todos os que
comparecerem a .stes atos de
nossa religião.

DR. VITOR GUTTIERREZ 1Q�/r;��OriO em Florianópolis,. --;;;;;;;;;;;;;;;...
-

avisa que reassumiu sua Manoel Alves Garcia Iclínica, à rua FelipeSch-

I
1° SecretariomÍdt n°. 34, das 14 às 17

h 37 3 vs-1 Ioras.

•

Nascimentos!
Pelo advento de sua filhinha

Nancí-Maria está em festas o

lar do sr. Alvaro Conrado Cos-
ta.

Z��!��2� (R�?,:�eC�r!ên_ AI��.�! ó��. �.�!��i!o.1cla Alemã de Noticias anungiou dque Hitler condecorou com a mais ra ia, à rua Fernando Ma
alta recompensa - a Cruz de Ferro chado n° 1o, com 4 quartos,
COI1l. Folhas �le Carvalho - o Ma- 2 salas, banheiro, agua fria
rechal Von �\.lt�ge, com�ndante em e quente etc Tratar comchefe do exercIto alemao no setor T I t"

.

.

central ela Rússia. Convém assina- O eu mo, na AgenCIa Che- classes armadas, - ou. serás
lar ql1e,�s�e ex�rcito acaba de per- I vrolet. . I um "quinta. colunista". JL.der VC1110 Lukl para os russos. '32 15 VS. a1r.- 2' D. N.).

Prestigia o Govêrno e as

oo CHILE CO�I
SANTIAGO DO CHILE, 20 (R,) - O Senado reu-

niu-se em sessão secreta para ouvir, do chance-
ler Fer.n ondea y Fernandez, a exposiçã.o das razões pelas;,
quais o governo resolvia romper os relações dipl�má,
ticas com os países do "eixo". Nada transpirou dessa
sessão. apenas sabendo se que o rela tório do chanceler
foi coroado de aplausos, ouvin do tombem ao final ca
lorosos "vivas" à Democracia. A consulta foi aprovada
pelo Senado, que assim, apoiava a política do govêrno.

O presidente da República, sr. dr. Juan Antonio.
Rios às 9 horas de on t e rn assinou o decreto de ruptura
de relações d ip Icm cit icc s com a Alemanha, Itúlia a

Japão, enviando instruções aos e rnb o ixcdores ch i lenos.
em Berlim, ROIna e Toquio, para que co rnu n ico s se rn o'
fato aos governos daqueles países e ped ies ern poascpor
tes para regressar ao Chile.

Logo que circulou a noticia da c ss inc tu i a do
decreto de ruptura, riu rn er'o s c s personalidades acorreram.
à Chancelaria, para declarar s o li dur-iedo de co govêrno.
Um dos primeiros foi o nuncío apostólico, que, ao re
trr oe- se, declarou aos rep

ó

rtez-s : - "O povo católico do
Chile aprova sinceramente o ato do presidente Rios".

Londres, 21 (R.) - Respondendo a uma interpelação"
o sr. Authony, Eden reiteirou a promessa do sr. Churchill
de que Roma será bombardeada se razões militares ditarem tal
conveniencia. «Se o decurso da guerra (disse o sr. Eden) mos

trar que Roma precisa ser bombardeada, nós a bombardearemos
com a maior intensidade possi vel •.

..-.

Os alemães atacam
LONDRES, 21 (R.) - Entre 25 e 30 hombnrdeiros

alemães, protegidos por caças, tentaram atacar esta ca

pital, mas suas bombas caíram apenas nos arredores,
pouco depois do rne ío- dia de ontem. Uma bomba arrazoa

umo escola, matando 30 crianças e ferindo 2; outra.
bomba caíu sobre uma casa, matando 6 mulheres e 10
crianças. Onze aparelhos de caça nazistas foram der
rubados pelos caças britânicos.

_ Cirande comboio Conferenciaram
La Linea, 21 (R.) - Che· B. Aires, 21 (R) - O ern -

gou a Gibraltar um grande baixador norte· americano .. >
comboio composto de navios sr. Norman Armour, pro
americanos, ingleses. fran· curou ontem a chanceler'
ceses e holandeses, que IGuiiíazu,

com que teve de··

prov�velmente se destina ao morada co�ferencia, dela,
Medlterraneo.

- nada transpIrando.

Ditos de Berlim e ameaças de Roma
Segundo anunciou a emissora

alemã, a evacuação da população
dos distritos de Berlim afetados pe
los dois últimos ataques da RAF
Joi iniciada, ao mesl119 tempo que
prosseguem as operaçoes de salva
mento e limpeza realizadas pelas.
unidades do exército e pelos mem

bros do seryiço de proteção anti
aérea.
_...,._��....
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Zurique, 21 (Reuters) - A últi
ma informação transmitida pela
agência oficial alemã anuncia que
a RAF perdeu 24 aparelhos duran
te o seu ataque da noite de 12 a

Berlim. A referida agencia afirma
que "o povo de Berlim procedeu
dentro da mais absoluta calma e

disciplina, especialmente nos clis
tritos onde se registraram os maio
res danos". Aliás, de seu lado o

jornal berlinense "Der Tag" afir
ma que o ataque "serviu para for
talecer ainda mais a resistência da
população civil".

/ Outrossim, a emissora de Roma,
comentando os resultados dêsse
ataque a Berlim, sustentou que,
"severas represálias serão toma
das e n50 se farão esperar. O povo
alemão não se deixará intimidar
pelos bandidos da RAF".

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró]!.
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

iuimigo do Brasil CD. E. M.).
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