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Telegrama do presleente Rios ao

presidente Va igas
Rio, 22 (E.) -- o presidente do

Chile, sr. J nan Antônio Rios, e n

viou, dia 20, ao presidente Getúlio
Varo'as, o seguinte teIegrama, co

T1m;icaudo o rompimento das

rela-Icoes d ip lomati cas do S0U país com

�s países do "c:ixú"� "Tenho a hon
ra de levar ao c-:nhecímento de

':"1excia. que em virtude das atri-

buições que me confere a cons-

tituição politica do Chile e depois
da pronuncian1ento do Senado, as-

sinei o decreto de ruptura d e nossas

relacôes d iplumaricas e consulares
com" os gov êrn os da Alemanha. Itá
lia e Japão. Levando êste fato ao

-conhecimento de v. excia, desejo
eXDre�:sar-Ihe a satisfação que expe-

{rim ento CTn ver o Chile associado, .-

por fo:ma muito m a is arnp la d.o I At� IIQue ate ago ra, 11(1 d efesa UOS iucars A v - .

cielnocrntl�os e de Justiça em que ]
se encontram empenhados os povos
da América. Esta decisão será um

motivo a mais para estreitar a ami
zade entre as nossas duas patrias e

para melhor cooperarmos no esfor
co que o grande povo brasileiro
faz, nesta hora solene para os des
tinos continentais. Rogo a v. excia,
aceitar a segurança da minha mais
alta estima e consideração".

Resposta do presidente Vargas
Rio, 22 (E.) - Respondendo a

êsse despacho o presidente Getúlio
Vargas dirigiu ao sr. Juan Antônio
Rios, o seguinte telegrama: "Tenho
.a honra de acusar o recebimento do
telegrama em que v. excia. me co

munica que, em virtude das atribui
ções constitucionais e aprovação do
Senado, assinou o decreto de ruptu
'ra de relações diplomáticas e con

sulares entre o Chile e os gover-
110S da Alemanha, Itália e Japão.
Ao agradecer essa comunicação,
e uero manifestar a v. excia. mi
l�ha grande satisfação por ver que
as nossas duas pátrias, em momen

to decisivo para os destinos do con

tinente, se encontram fraternal
mente no mesmo caminho, lutando
unidas pelos ideais que sempre ca

l'acterízaram a política dos povos
da América. Retribuindo os protes
tos de alta estima e consideração,
apresento a v. excia. meus sinceros
'votos pela sua felicidade pessoal e

do nobre povo chileno - (a.) Ge
túlio Vargas, Presidente da Repú
blica dos Estados Unidos do Bra
-sil" .

I
Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS
Jilspeclall8ta em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

ea.,
tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTJCA DO PERtNEO - Hérnias,
bldrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação lIe Hemorroldes e varl·
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opêra nos HspltaJs de Florianópollil,
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, díarfa

mente,

Hotificaçao aos representam es
do ccêiXOn

Santiago, 22 (U. P.) - O govêr
no chileno notificou, oficialmente,
os representantes do "Eixo" sobre
{) rompimento das relações. A nota
foi entregue, pessoalmente, pelo
sub-secretário das Relações Exte
riores, Enrique G!!jardo,,- nas em
baixadas da Alemanha e Itália e
lla legação do Japão.

Os representantes diplomáticos
-eixistas nesta capital são o embai
xador da Alemanha, barão Wilhelm
Von Schoen; o embaixador italiano,
Conde Filipo Rossi; o ministro ja
lJOllês, sr. Kiyushi Yamagata.

DR. VITOR GlJTTIERREZ
avis'!. que rea'1l'umiu !'ua

clínica, à rUti FelipeScb
mira n°" 31, das 14 à'S 17
h()fSfõ!,
o Cargo de Coletoi'
Rio, 22 ("Estado") - O Dasp

respondendo a consulta esclareceu
que não mais se justifica a manu
tenção cio direito �de ul'omocão de
escrivães pará cargos' da carreirade colelor.

O referido Departamento está es
tudando a si luacão das menciona
,das carreiras.

-

Enfermo o « premler» Tojo
Nova Iorque, 22· +H, 'P.) - Está

enfermo o primeiro ministro japo
nês, general Hideki Tojo, e as ses-,
sões da Dieta nipônica foram sus

pensas até o dia 27. Essas informa
ções figuram num rádio de Tóquio,

ça não foi conquistada, mas traí- divulgado aqui pela Junta de In-
ração da Rússia, Leningrado é a formações de Guerra.

da, O dicionário alemão afirma -

,
d d d d sua cabeça; A Rússia salvou a sua --------------

que Leningra o é uma ci a e es-
cabeça. lá dissemos que vingare-] Eleicões presidenciais

provi?a de �efesda� ,Ba�u�ais, Os
mos os que pereceram vítimas dos na Argentina

que fizeram esse icronano esque- Buenos Aires, 22 (R.) - A con-

alemães esneravam capturar Le-II ceram que a grande cidade russa meios bárbaros dos ataques utili- ,:enção �o Partido �adical So�ia-
.' ., �. lista aceitou o convite do Partido

ningrado da mes,ma maneira que I P?ssue uma defesa n�t�ral na qual.

I
zados pelos alemães .contra Lenin- Socialista para realizar a re�lJ�ião

capturaram Paris. Contudo, es- nao pensaram: a afeição dos seus grado. Estamos vencendo! Ven- de todas �s forças democ�'a�cas
.

I d F ! filh S M' I " da Argentina, para as proximas
queceram que a capita a ran- j L os, e oscou constitue o co- ceremes : , eleições presidenciais.

A colaboração do Brasil com os Estados Unidos
Rio, 22 ("Estado") - A co�

I importância
atinentes ao momento

I
riscadas missões de guerra, por- ra, dirigiu-se o almirante Ingram

laboração do Brasil com as nações internacional e diretamente liga- tando-se em todas as contingen- ao Estado Maior do Exército, onde
unidas que há muito vinha sendo dos à cooperação entre as forças cias sejam elas quais forem, com foi recebido pelo sub-chefe gene
intensificada no terreno econêmi- 'navais brasileiras e norte-ameri-j inexcedível bravura, rail Eduardo Guedes Alcoforado,
co, torna-se agora cada vez mais canas. I Após alguns minutos de pales- mantendo-se aí em longa e cor-

estreita no sentido militar. Dessa conferência participaram, tra com o titular da pasta da Guer- dia! palestra.
Nos últimos meses o esforço também os almirantes Américo 11 ..

b�lico do Brasil tem-�e desenvol- Vie,ira d� Melo, chefe do E�tado INSTITUTR. D'R t1 l'IL-EST "DOS UNIDOSvido em todos os sentidos quer na Maior da Armada, e Augustm T'I U Ihl li
parte referente ao aparelhamento Bearuregard, chefe da Missão Na- Projeção de filmes
militar quer no que se refere à in- val Norte-americana. I São convidados os srs. sócios para assistirem

tensificação da produção indus- Na importante reunião o almi-I amanhã à projeção dos seguintes filmes recem cheBa'
tnial. rante Jonas logram te'"

oportu-l'
dos dos Estados Unidos:

"A vitória do ar"
Exército, Marin�a � Aeronáuti- nidade de salientar, e isso .fez sem "A batalha do Egito"

ca entregam-se hoje a. tarefa de qualquer ressalva, a heróica COD- "Notícias do dia (vaI. 14, n. -7)
grande responsabilidade para os duta dos nossos oficiais e mari-I "Notícias do dia (vaI. 14, n. 8)
destinos do Brasil e para a defesa nheiros que nas aguas do Atlânti. "Notícias do dia (vaI. 14, n. 9)
das Américas, Ainda ontem esteve co Sul vêm colaborando estreita- "Alasca, terra da promissão"

Haverá 3 sessões, a saber: às 14, às 16 e às 19.30
em visita ao ministro Henrique A, mente com as forças navais atue- horas.
Guilhem O almirante Jonas P. ricanas para esmagar as covardes I' 42 2 vs 1

Ingram, comandante das forças sortidas dos submarinos e corsa- • _

'

, .'. a

nav�ais dos Es:ad?s Unidos em ope- rios.do "eixo':, O ilustre ?ficial �a Delxarao a Rmerlca via Arnelltlnaraçoes no AtlanlIco Sul. marinha americana referiu-se am- II, 9
Na longa conferência realizada da e com real entusiasmo ao des- " ' S�nti�g'o, _22 (U. �-) - Acredita-se que os diplomatas d.,

entre o almirante Guilhem di t d f .: eIXO deixarão o Chile, de regresso aos seus parses, fazendoe �ssa preen ,Ime? o os noss�s o IcmaS -víagem pela Argentlna, o único país do continente que mantém
alta patente dos Estados UDl�OS e marinheiros, que .estao sempre I relações com a Alemanha, Itália e Japão, já agora com o rom-
foram abordados assuntos de vItal prontos para as mais rudes e aro' pimento do Chile.

-.

Considerará a beatificação
de Pio X

Nova Iorque, 22 (U. P.) - Ber
lim informa: "Foi divulgado um
rádio da Cidade do Vaticano no

qual círculos bem informados
prognosticam uma próxima reu
nião da Congregação dos Ritos,
para considerar a beatificação do
falecido papa Pio X, cujo reinado
foi de 1903 a 1914".o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
Compra: na Cf, SA MISCE

LÂNEA é sabe. econnmr: ar'

Von Rommel

PEROLA DE ANEL Caspa'
LHOSA%

LOÇÃO MARAVI.

Vai representarHollywood, 22 (R.) - Eric von Stroheim, que interpretoll
pal}eis de "oficial alemão" em filmes silenciosos baseados na

primeira g'uerra mundial, tornando-se assim um dos mais
odiados "vilões" da tela, foi conyidado pela Paramount para
fig'ural' como o g'eneral Rommel em "FiYe Grayes in Cairo",
uma produção decalcada nos atuais sucessos aliados na África.

PROMOVIDO A ALMIRANTE
Londres, 22 (R.) - Anuncia-se

oficialmcnte que o vice-almirante
"sir" Andrew Cunnigham, COl11an-

dante-chefe da eSlll'''cl, ii üritânica
elo Medilerrâneo, foi promovido ao

posto de almirantc de esquadra.

iXXVIII Florianópolis ,� Sexta-feire 22 de Janeiro de 1942 It 8728

iusradn .. cabeca da Rússia<:» .7 �

Moscou, 22 (Reuters) - Fa
lando através do rádio desta ca

pital ,0 jornalista russo Ilha Eren
bourg declarou o seguinte: "Os

Pede se a pessôa que encon·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o DIA
--o--

Il\rlPERT l\L
- FuNE 1591 -

A's 7 1/2 horas

CARTAZES
'"""'O'"-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas

Deliciosa aventura Balas pal'a bandidos
Com Irene Dunne e Robert Com Bill Elliott e Tex

Montgomery Ritter

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D .F.E.)
A voz do mundo Atualidades Gene Krupa e sua orquestra
Preços Cr , $3,00 - 2,00- 1,20 Preços: Cr. $2,40 e 1,40

Livre de Censura Irnp, até 10 anos

•••••••eoee e••e ,

De (iaulle e seus soldados
Iívres querem a unidade

da Franca•
Londres, Janeiro (Especial

para o Serviço Interaliado, pelo
cabo - para "O Estado") - Por
Polly Peabody - Jornalista Norte
Americana - Em irradiacão bri
tânica foram abordados várí os as
suntos ligados aos franceses, inclu
sive as especulações da pendência
entre o general Henri Giraud e o
General Charles de Gaulle, os fun
damentos para melhor comentário
da imprensa e do público, o pro
fundo sentimento de simpatia da
Inglaterra pela França subjugada,
o movimento subterrâneo de resis
tência, as vidas de pilotos que a

Inglaterra deve a este movimento.
Dizia ainda essa irradiação que

a camaradagem entre os marinhei
ros, soldados e aviadores das for
ças Francesas Combalentes nos
lembra constantemente que a Fran
ça ainda acredita na honra e na
liberdade.
A despeito do governo de Víchí,

inspirado em moldes alemães, a
. Inglaterra sempre considerou a

França como aliada ativa, tendo à
sua frente o general De Gaulle. Não
importa o que possa acontecer no
futuro, todos os ingleses relembram
os dias sombrios, que permanece
mm sós, quando os técnicos mili
tares e estrategistas consideravam
.<1 Inglaterra condenada. Foi nessa
ocasião .que o General De Gaulle,
sem hesitar, concitou os seus com

patriótas em nome da Franca a
continuar a luta. Esse gesto fi'carit
na história e nada poderá alterá
lo.
A guerra seguiu multiplos ca-

minhas nos dois últimos anos. En
quanto o governo de Vichí estava
submetido à vontade dos invasores
alemães e o ódio e a resistência
emergiam elas massas de operários
e camponeses franceses, viemos a
saber que 85 por cento ela Franca
estavam ao lado daqueles que com
batiam pela sua libertação, no es
trangeiro.
Desde que se iniciaram os movi

mentos politicas e militares n-i
África do Norte, essa porcentagem
aumentou consid eravelment e.

O General De Gaulle, que era o
simbolo da resistência, abracou de
coração a causa da justiça e" da li
berdade, por solidariedade aos

franceses, que hoje passam longos
dias de fome e frio sob o jugo do
invasor despótico.

Os Franceses Combatentes fie
Londres e de toelo o Mundo acom
panham com ernocão o desenrolar
dos acontecimentos, mantendo u fé
que os guiou até aqui, a fé no
triunfo do direito e da justica por
fim.

" ,

Os soldados de De Gaulle não são
homens convocados para o seu co
mando. Eles são soldados de um
ideal e nada mais democrático do
que um exército de voluntários.
Eles se uniram a De Gaulle por fi
delidade à causa que lhes parece
justa, a despeito elas represálias,
ameaças e insultos alemães através
de Vicbí. ,

Nós, americanos, ensinamos por
VeIO todos os franceses em volta de
um governo unificado, escolhido
pela própria vontade da França.

---------------------------- Jl��

I

I� Instalada modernamente e dirigida por técnico espe�. cíalízado, conserta e reforma máquinas de escrever
e de contabilidade com absoluta garantia

e modicidade de preços
Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Oficina Técnica
«ROYAL»

I

r
Machado & eia

.31 P

o Clube Doze Agostode
Em bem orientado esfôrço e feliz iniciativa.

empreendeu os trabalhos preliminares da expediçãode carteiras a seus associados - Você, que é aó
cio daquele prestigioso clube, poderá cooperar etí
cientemente nessa útil e elogiavel realtzação pre
enchendo com presteza fi ficha que lhe será' apre
sentada, referentemente ao assunto. e devolvendo-a
com brevidade, acompanhada de duas fotografias
suas.

Alt.

CLUBE DOS FUNCIONARIOS PÚ
BLICOS CIViS DE SANTA

CATARINA
Florianópulis, 22 de Dezembro

de 1942.
Exmo. Sr. Presidente do CLUBE

DOS FUNcrONÁRIOS PúBLICOS
CIVíS DE SANTA CATARINA.

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA .'

: Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6�� :
• Entrega li domicilio •
• •
••••••••••••••••••••••••••

CURSO PARTICULAR
Prof. Manuel Luiz

Preparam-se candidatos para quaisquer concursos
PREÇOS MO'DICOS.

Rua Saldanha Marinho, n. 3
vs -tz

• Paro suavizar e

nescer a pele, há um pro- _
duto perfeito, O SABÃO .,

.i;RUSSO. Aveludo o pele,.�combate espi nhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido ou líquido.

Nesta. A enormidade da tragédia guer- dominaram no mundo com o mes=

Cumpre-me trazer ao conheci- reira mundial não permite se fixe mo poder - Roma, flue subtituirae
menta dessa digna Diretoria que, o papel de grande significação que a Grécia, e a China, que nunca se
lenelo recorrido aos servicos do desempenha a China, - diz o "Cor- deixaru substituir.
médico dessa entidade de classe, reio da Manhã" e acrescenta: "Mas.] Não se dirá que o grande país'
sr. dr. Sáulo Ramos, para uma i n- como a realçar a importância dêsse I asiático jamais' houvesse sido ven-

tervenção cirúrgica em minha fi- I f t il it d l cid I O dir
á

lha NEREIDA, recebi, desse ilustre
pape, os a os rmn ares re vez em I Cl o p c as armas. que se Ira e

tacultativo, as maiores demonstra- quando se encarregam de desviar I que em tempo algum êle deixou de
as atenções para aquele vasto cam- I ser, por força das armas estrangei-

ÇÕ'iôS de gentileza, como a minha po de luta que, anos antes da con·1 ras vencedoras, a nação que sobe
fil,l:..a as mais fidalgas atenções, flagração totalitária, já se empana- ranamente é. Os mongóis várias ve
alem de demon�tr�r. aquele opera- va do sangue generoso e bravo do zes o invadiram e foram vencidos
(!�r, ao que _fOI IlcJt? observar a' povo chinês. pela absorção. E se o mundo se
minh a al.enç�o de leigo, as s.ua.s Ainda agora assim acaba de acon- transformou, no transcorrer de mi
grandes qll.�h�acles e. característí- tecer. Na sua reação firme e sem lênios, com o surgir e o desapare
cas na profJs�ao. que, incgavelmen- alarde contra a usurpação milita- cer de grandes e poderosos

í

mpé
te, !lOnra e dignifica � nossa terra. rista nipônica, os bravos soldados! rios, as fronteiras chinas se terão

.
É "meu desejo maI1l�estar nessa.s de Chiang-Kai-Shek infligiram mais I alargado, se terão restr ing ítlo, mas

hnh�,s o meu agradecll�lento, mm-juma dura derrota aos seus ferozes a China e os chineses subsistiram,
·to s�ncero, ao sr. dr. San]? Ramos, inimigos, demonstrando o estoicis- varando milênios sem solução de'
pedindo para que o façais chegar mo e a paciência com que a gente continuidade.
�o seu c'tlnheCIJ11.ent,?, . aceitando, da mais velha civilização do p lane- Nos tempos modernos, a cobiça
igualmente, essa Insütuição, o meu ta está disposta a não parar en- imperialista sempre teve os olhos
rnars penhorado louvor pela forma quanto houver no sólo da sua pá- voltados para o vasto domínio do
corno, na pessoa do seu devotado tria o último pelotão invasor. grande povo que a civilizacão de-·
presl.e1ent.e, atendeu. a.o num pedi- Se os japoneses não fossem uns veria venerar pelo muito que lhe
do, sem qualquer dificuldade, na- vaidosos ignorantes, teriam estuda- deve. E não f'ôsse a capacidade de
quela c::mergencla.. -, do a história dessa nação que pre- triunfar pela paciência, que é a in-
Cordial e. respeitosamente. tenderam humilhar. E é preciso co- variavel característica do chin, (J.J-

Luiz Oscar de Carvalho nhecer a história da China para expansionismo teria realizado a sua

conhecer também a da sua i nv en- grande preocupação.
Cabelos brancos' LOÇÃ.O

cibilidade. Quando a Grécia de Ale- Mas a China, que reage hoje pa-
xandre dominou o que se conside- ra vencer, é a que sempre venceu.

MARAVII,ROSA ! rava o mundo de então, o limite das porque soube reagir. Apenas, neste
suas expansões foi traçado onde co- choque de agora, quando as maio
meçava o território chinês do impé- res organizações estatais da Terra..
rio de Han , e duas nações puderam se grupam contra as forças do mal,
existir com o mesmo poder sobera- se a humanidade está suspensa ante
no - a Grécia e a China. Quando a reação contra as tiranias organi
a Roma do apogeu das conquistas zadas, já um drama comovente vi-·
obtinha as vitórias de Oesar nas Ilha despertando as atenções gerais.
Gallias, e Pompeu, depois da der- sem incutir a idéia aos mais fortes
rota de Crasso, alargava as con- de uma interferência em favor da
quistas romanas muito para leste nação sacrificada - e êsse drama
do Cáspio, também se reteve dian- era o da China invencivel.
te do solo chinês, e duas nações

eólicos

I

das crianças
* Quando seusfiíhinhos

tiverem cólicas, evite

• purgan tes violentos e noci
vos. Dê-lhes o Leite deMag
nesia dc Phillips, de efeito
suave. É um laxativo brando
mas eficiente, que neutra

liza os ácidos do estômago,
estimula a digestão e auxilia
a descarga do orgarrisrno, O
Lei tedeMagnesia dePhillips
é indicado para os delicado.
órgãos infantis.

Tambem em
forma de
comprimidos
sob o 'nome
MILMA

Visite, sem compromisso, as novas ínstalacões da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edíiícío onde fu�cionou o Banco do Brasil.

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

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESCALIORO ADMiNISTRATIVO
BAÍA, 22 (Agência Vitória) -- O Interventor Fe

deral, general Rena to Aleixo, assinou decretos abrindo
'.nas Secretarias de Educação e Fazendo, créditos num Rio, 22 - (Álvaro Moreir-a como o Japão, não possue povo. De ordem da Mesa Adrninis-(Copyright ela Inter-Americana, Os alemães gostam de ser manda-
total superior de 16 milhões de cruzeiros para para "O Estado") _ Numa velha elos, não medilam nas ordens, obe- trativa desta Irmandade, con-

pagar aos funcionários o p o se n t o clos e jubilados, que es- cancão, cio I erup o em que se can- decem, iguais aos japoneses. Não vida aos Irmãos e demais fieis
tavam em grande atrazo, assim como aos fornecedores lava cm Pari s, a gente ouvia que são místicos. São mistificados. Os para assist ir ern as festividades

d b d d"d t "os Por tuzueses são semp r e ale-� inteligentes atravessam as frontei- em louvor de Nossa Senhora. e empreitdros e o ras, como os juros a !Vl a ex er- Co �
_

T gres". Talvez fossem. E teriam mo-
-

raso Ficam os idiotas, convencidos 1na. A interventoria p crss od o deixou por pagar no e tivos, Camões exclamou num so- ele constituir-em uma pátria formi- da Paz, que deverá rea izar-se
souro moi, de vinte milhões de cruzeiros, prejudicando neto: fiável, porque fabricam armas para nesta o Igreja, a 21 do cor

assim a vida comercial e industrial de todo o Estado.
.

OH QUEM TORNAR PUDERA. A matar. Ignoram que, na ordem ani- rente mês, e que constará dos
SER NASCIDO! mal, lhes cabe o último lugar, seguintes atos'

Houve muita coisa no intervalo. abaixo das féras soltas. Além de Dias 22 e 23 novenas àsTrês séculos depois, vei u aquela livres, as feras atacam com as u-

queixa ele Antero do Quental, Iam- .1111as e os dentes, sem munições. . . 19 1/2 horas
bem nUI11 soneto: Mas, a reprodução na Itália! que Dia 24, domingo, às 9 horas,
QUE SEMPRE O MAL PEOR É escândalo! que desgosto! Garanto missa solene e novena c e encer-

TER NASCiDO! que, apesar do de Ciano, nem os
rarnen to às 19 1/2 heras.Camões morrcu na miséria. An- caneles aderiram com sinceridade. '

tero do Quental inalou-se. Tais an- 'Cm povo-povo, que inventou a Co- A Mesa Administrativa desde

I tecedentes levaram Antônio Nobr-e nréd ia italiana, quando Dante jú já agradece a todos cs que
ao exagero: descobria a divina Comédia, U:ll comparecerem a estes atos de
QUE DESGRAÇA N,1SCER EM povo-povo, cheio ele gestos, ch ei o ,; ._

PORTUPAf,! dt' gritos,. que punha _a mão nos
I
nossa r.�"g��o. .,'

Eu estou é com Camões. O que olhos, esprava o coraçao,

pergunla-,
Con s is tor io em Flonanopohs,

importa é a vicia. Nascer o mais va: ll/1/1941
que se puder. Nascer, não ]tá bem SONO UIç POETA.. O SONO UiII Manoel Alves Galeia
melhor. A grande felicidade. Em IMBEClLLE? I 10 Se cr e ta '0Portugal ou na China, no Egito, no O povo de Florença, o povo de I

c; - r
í

Perú, na Groenlândia, na Pcliné- Assis, o povo de Verona, ela terr-a

I
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sia, em qualquer ilha, eru qualquer elo vinho de Orvi e!o, dos ciprestes -----.---_-------
.deserto, no Pnlo Norte ou no Pojo risonhos, elas canções napolitanas" Uma fabru:a
Sul, na Europa, na Ásia, na Africa, o povo de Garibald i, ultra-tel.lOr, I de aliJmínio
na América, na Oceania. HitJer obrigad o ii anelar ele boca-chiusa

Ipassará. A Iuquisi cão não pussou ? p o hraco paralítico mostrando ai )-
o

� "
, ".., _. _' � (minislro João Alberto (', o ho-Ela e ele pregaram a mesma 111en- tura.:. que angústia! qu� afllçao'l ruem das boas novas. O coordena-tira. O que queriam era salvar a Quanto desaforo rec�lca(lo! Quan- I dor da Mobilização Econórní c.i, em

civilização cristã. Contra os [u- to ,StOCO em c.0(jnser;'�. .
. I declarações feitas aos inruulistasdeus. Esquecendo que, sem os Ju-

, .. �),.I :110 ca�tl\,o par a Hitler :
. -:- norte-americanos, acaba ele rcve

deus, não existiria a civilização "CI V�l. ele orelhas para �Iussol�l1l, l lar que a empresa "yan kce "neycristã, pseudônimo muito espalha- r�a Itáli a reconquistada pelos ita- nolds Metals Company" está disposelo. Já a Inquis ição não pensava hanos.:. . . ta a construir uma fábrica ele alumí
em Cristo. Hitler não pensou em

.
Os dianteiros da guerra, da Io- nio no Brasil. Segundo afirmou omais nada. Fenômenos idênticos. O me, ela peste, na? ,s�cIados com as sr. João Alberto, a ref er ida empreódio por princípio, a estupidez por fa5anha� a dO.1I1.1Cll�0, pularam as sa a ser fundad:: teria uma capacibase, o atraso por fim. O regresso (,frc�s. Mussolini .e?,penmentol� .0 dade ele pr-odução ele 4001)0.000 deà folresla primitiva! Como luz, a h?rOlSmO ela f�1l11lJra, nos ahissi-] libras de alumínio. O vice-nresi

fog�eira. COlll,O ins trumento ele tra- ,mos. EI.n seguida, �om, o paren te dente ela "Reynolds Metais Corupa�a!l<,?, o mac,�ado no pescoço do,� de Ber-lim, made in Ausiria, em- ny", sr. Walter Rice, declarou ao
muuigos da fe dos nossos .PaIs. AI purrou Franco, a ferro e fogo, no Coordenador que a companhia emde Jesus �e. aparecesse; na ep?ca �o I �uga�' on�le os votos elo P?v:_? es- questão �stá disp�sta. a in ici ar ,a�"�--------------------------- Santo OfICl_O, 0':,1 na el?�ca CIO Na- .\1an1,ol tinham colocado Azafia. O construcao dessa fabnca de alumi-A Estatística Militar, destinada a As autoridades responsáveis pela zisn�o! Entao nao pedi ria a Deus: avanço na França era na surda. .. nio no Brasil, sempre que as a IItO--;';racilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili· "Pal. perd;?a ... eles _uao sabem O! para. os �llrelos.... com toq�s. as

Iri-Clacles norte-americanas pcrmi"Perfeita quanto possível, do apare- tares pudem exigir, sempre que hon- que fazem • Os fanáticos das \ receJtas, inclusive a fatal : elefesa tam a exportação ele uma qnantiJhamento material das fôrças arma- ver dUVld� quanto _a veracIdade .de tações sabiam o que faziam. Os da civilização cristã.... " dade relativam'ente reeluzicLl' cl e'das da Nação, exige que todos os qualquer mformaça{l, que cada m· fanáticos elas atrapalhações sabem A peste será c�m:da. Desapare- material e equipamento desUn8,llrtS,brasileiros lhe prestem cooperação. fo�m�nte p�ove o. que declarou. A i o que fazem. Foram alguns contra cerá a fome. Os cnstaos ele verdade àquele fim acrescentando que.Subtrair-Ihe apôio é trabalhar con- ma-fe consb�ue cnme contra a se- ·todos: São alguns c�)l1tr� tod'Os.

I estão ,derrotando os crist�os de nosso país poderá utilizar seus r�'tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacIOnal. (D. E. M.). DeIxemos o que la vaI. Vamos emergencw. Esta guerra e contra cursos de bauxita e ener"i:l hi-::::;;;;:;:::;;:;:;:::::::::::::.;:;;:;:::::::==::::;;;;;::=====;;;;;;;;======::..._ ver o que não foi ainda. Na Ale- a guerra. dráulica com a firialidallc l'>cle de'-

.':,•.1.
manha, não espanta. A Alemanha,

,

senvolver uma indústria aue mU.ito

1\1 l' t' d - contribuirá para seu esfr'l"eo d.eÜ O e -l las OS r IllS e coraçao guerra. Além disso, aquele i'ndus-
O TONlCARDIUM tônico dos rins e do coraç40- llmpa a trial "yankee" declarou q'Je o em-

bexiga, 08 rIna. as nefritel, areias, cólicas renais; aumenta as SEJA SUA PR O P R I A preendimento será levad') a c:d)Q
urinas. Tira as inchações do!! pés e rosto, hidropll18s, falta de com a participação de grupos bra-
ar, palpitações, dÔres do ooraç1l0, asma, bronquite asmática, sileiros de -grande influêncÍ:l. Não
arterlo-esclerose. é necessá,rio insistir sobre as val1-

Reme' ".-lI·O das Clenh()T'�8 tagens que adviriam da instalacüo
:.1. o !& de:ssa fábrica de alumínio paril ()

desenvolvimento da indúsil'icl bra
sileira. Com o próximo funciona
mento da fábrica nacional ue mo
tores de avião e dessa fábrica rlC!
alumínio, se vier a ser instaln,ia,
será praticamente a emancipacii,)
da indústria aeronáutica brasilei
ra. (A. N.)

I Produtos farmaceulicos
Laboratório fabricante de Especialidades

farmaceuticas, procura representante com exclu
sividade por conta própria para todo o Estado de
Santa Catarina. Cortas com referencias e demais
informações poro a Caixa Postal 4260 São
Paulo.

Esta guerra

.".
�-----_......_------------

.Ao

ASOGENIOS
n PO "c. t. G."

Os mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABRICANTES:

Ha sofrimentos que
fazem envelhecer. E as

Senhoras, que deles pa
decem, o sabem muito be�.
Taes são as irregularidades
no funcionamento do' deli
cado organismo feminino.
como excessos, faltas, pe
riodos dolorosos, que tornam

cértas fases do mês um pe-

sacêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

frimentos, que silo eVltaveis.
Use A $AUDE DA MULHER
Regulador, tônico, anti-dolo
roso, o poderoso r.emedio
traz no nome o resumo de
suas Vlitudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de.
sauele e bem-estar.

GASOS i L 1 TOA.
Rua da Conceição N.o 343 • SÃO PAULO

E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restItue a !laude
perdida pela anemia, palidez, magreza, fllfitlO, f1ôres branca,s.
regulador das visitas. das doenças do útero, ovário!!, evita
aA hemorragia!l, antes e depois do parto; contra todas as enler
mldaàes das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coracão e asma
Use 11 CACTUSGENOL especWco

contra hldropsias; pés inchados, falta de ar, paipltações, abatl
men,o das velas e artérlal.'l, bl'Onqulte asmática;

lesões, cansaço, - urinas �8Ca3jilllS €I rlôres no coraÇao, pontadas-

no!"! rins e Inchações.
A 08 fracog e oon vale8c��nte8
Devem usar o STENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue uas pes
SOfUI anêmicas Evita a tuberculoae, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nao costas, peruas fracas,
língua suja. PaOl a IIp.uraEíteuia, o desânlm\) e a dispepsia, a

eonvalesceDQii é �!l.pida.
Sífilis - ReumathHllO

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue. elfllls,
eczemas, tumores, dal.'thr08, espinhas, fístulasj purgações. feri
das. CHucros, escrófulas, reumaUsmo.

Único depurativo que limpa o corpoj tonUlca e engorda.
Depositarias: todas 8S drogarias de sao Paulo e Rio.

A SAUDE DÁ �jULHER

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em SUlI tolhtte íntima 801lente o MBIGYPAN, de

grande poder higienlco. contra molésriS3 Oe ntôglosas
l?uapoH88, lrr!tâCÕé'1iI corrim�tlto8, molé.s

USrt ulero-v.:Jllinals, me!! Jte� a toda so·te de doençaslocais e grande pre3erVi:)tivo. Drog"rili Pacheco, Rio.

Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

3

Irmandade Beneficente de H.
S. do Rosario e S, Benedlto
Festa da S. N. da Paz

elA. \VETZEL INDUSTRIAL-.JOINVILLE (Marca reg·ist.)

recommellda-se para roupa fina € roupa commom ..

I
()

3 vs-2

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

i.nimigo do Brasil (D. E. M.).

Os italianos eslão
vendo fantasmas •••

Cairo, 21 (U. P.) - Um navio
da esquadrilha Bretagna, dos fran
ceses comhatentes, sob o comando
do general Jacques Leclerc, se apo
derou de 140 soldados italianos. O
piloto do avião, vendo que a guar
nição italiana do forte de Murzuk
evacuara aquele baluarte, mergu
lhou sobre os soldados, metralhan
do-os até esgotar as suas muniçõ'es ..
Em seguida, o piloto atirou uma
nota aos italianos, ameaçando-os
de disparar com os canhões, caso

não se rendessem. Os italianos se

repderam, sem notar que o avião
frances não tinha canhão algum.
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-

I gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.).

)�eÃ� .�/�C(At. ,

[ l.Pf:OA�DAD(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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m

troca, também levou os médicos a

Ttabira ,como a guarda avançada
de uma grande Iorçe, de trabalha-

I
dores, que se empenharão na extra
ção e no transporte 'de minerio de
ferro.

'-----__��--._�__ �_.�_�__ �__�_�.-_����.����������._ Os especialistas médicos das duas
Não procures conhecer o que A

Os órA�ãos da Estatística. l\'�i1itaJ I grandes repúblicas planejam con

se pensa nas esferas oficiais· tem apoio legal, quando mtImam

I trolar a mala ria, bem como adotar
_

'f'
•

t o produtor e o vendedor a mostrar ..

sao segredos dI IceIS de guar- o que possuem em seus estabeleci. outras medidas rigorosas de sanea-

dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.). Imento, antecipando-se ao influxo de

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

.s mulheres sabem
guardar segredos
Nova Iorque, 21 (U. P.) - A

-senhora Eleanor Roosevelt
participou de um banquete em

-que estavam presentes 500 es

tudantes pertencentes a eín
-quenta países.

Durante o almoço, a esposa
do presidente Roosevelt contou
uma anedota de Winston Chur
chíll, para demonstrar que as

mulheres sabem guardar segre
dos. Revelou flue Churclrill,
-uma hora antes do desembar-
-que aliado na África, sumamen-
te nervoso,' antecipou à sua fi
lha a importante notícia que
iria transmitir dentro de pou
-eas horas. Sua fill1a :Mary, en
i:retanto, não se mostrou sur

preendida com a notícia, di- i
zendo que já a conhecia há
três semanas. E acrescentou a
seu pai, flue lhe pediu explíea- I
ções sobre o fato: "O senhor
.sabo flue eu trabalho no servi
ço secreto e não lhe quis con
tar o que sabia porque Ignora
-va até que ponto o sr, estava
informado a respeito do desem
barque" ...

{(aixa B. dos Empregados do
J�inisterlo da Fazenda, no Es·

tado de Santa Catarina
De ordem do sr. Preslden-

1t;p, convido a08 srs, socíos
<para B Sessão de Assem
bléia Geral Ordinária, a rea
lizu·s j no dia 23 do corrente
(sábado) às 14 horas, afim de
se proceder à eleição da
nova Diretoria.
Fpo lís., 19 de janeiro de

1943
1\1. Roberge, 10 secretário
36 3 v-2
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Companhia c Alianca• Baía»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

INCENDIO E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de

Capital Realizado Cr $
Reservas, mais de » $
Responsabilidades assurnldas, • S
Receita • $
Ativo em 31 de dezembro • $
Sinistros pagos $
Bens de raiz, (prédios e terrenos) .. $

19 ti
9;Don.000 ,1)0

59000.000,OC>
4.748.338.249,C>O

34 198.834,00
91:862.598,00
7.426.313,52
23.742.657,44

Diretores:
Dr. Pamphilo 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 África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & . (i,.
NRUA FELIPE SCHMIDT 3Y

CotJc. 1I05t(ll If)- TeleoholU I083-1!'ld. Tti. •ALL/ANCA.

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

CASA

Dr. Vitor Gutierrez
Cirurgrãc Parteiro

Com 2 anos de prática nos principais Hospitais da Europa.
Chefe do serviço Pré-natal do De pa r t , de Saúde Pública.

Molé ... tias de senhoras. Endocrtnologla.
Consultório; Rua Felipe Schmidt, 34

Consultas das 2 1/2 às 5 h o ras da tarde
Resldéncia: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

o desenvolvimento da indústria
siderurgica brasileira pelo progran1i

Inter ..Anlericano de, Saúde
Washington, janeiro - (Inter-I trabalhadores para o Vale do Rio

Americana - para "O Estado") - Doce, quando as atividades ali atin
O programa de saneamento a ser girem pleno desenvolvimento.
executado na zona das famosas mi- Segundo se calcula, as minas de
nas de ferro de Itabira, no Brasil, I feITO de Itabira contem 5 hilhôes
será o primeiro dos projetos de sa- de toneladas de minerio de ferro de
neamento inter-americano a serem I alto teor. Atualmente, a região dOo
postos em prática numa região mi- Vale do Hio Doce é cenário de
neradora, grandes atividades de construções.

I O programa geral do saneamento, de estradas, melhoramentos nas
I dirigido pelo Instituto de Negócios. vias ferr'eas, etc.
Inter-Americanos, tem-se limitado

i
Os especialistas em medicina tI'O

prj ncipalmcntc ú expansão da pro-' picai foram os primeiros a. chegar a
dução de borracha e das industrias Itabira. Embora êsses médicos te-
de Iihras, bem como às defesas do I nliam realizado um bom trabalhe)
Hemisfério. As minas de Itabira, i na extinção dos mosquitos, ainda é
que ficam a uma distancia de 250, considerada muito grande a ameaça
milhas do Rio de Janeiro, serão de-, da malár-ia na zona do Vale do Rio
senvolvidas para que possam abas-: Doce.
tecer as industr ias de guerra das II OS médicos brasileiros e amer ica
Nações Unidas, com o auxilio de 1II1l nos também procuram facilitar os

projeto excelente, orientado por es-· recursos da ciência aos operários
pecialistas médicos americanos e

II que
trabalham nas construções, U()

brasileiros. longo da ferrovia. Além disso, êsses
As

_
minas de Itahira, cuja capaci- especialistas estudaram as maiores

dade de produção de minerio de' cidades da região, visando o aper
ferro sempre atraiu a atenção dos feiçoamento do serviço de abaste
grandes industriais. estão localiza- cimento dagua, esgotos, e outras ne

das numa montanha ferruginosa, cessidades sanitárias. De acôrdo
que se estende através dos Estados com os planos atuais, serão criados.
de Minas Gerais e Espiríto Santo. na região pelo menos dois grandes
Agora, ;?, necessidade de maiores Centros de Saúde.
quantidades de ferro acelerou o O programa de auxílio médico ao

desenvolvimento dessas. minas. Em vale do Hio Doce, tal como o pro--
grama posto em execução no Vale
do Amazonas, é supervisionado pe
lo Serviço Especial de Saúde Pú
blica do Brasil. Esse departamento
foi criado pelo Ministério da Edu
cação e Saúde, com o fim de coope
rar com as autoridades médicas Co

os especialistas americanos envia
dos ao Brasil pelo Escritório d�
Coordenador dos Negócios Inter-.
Amer-icanos, na primavera passada.

Padrões que encantam! Cores íírmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, (asa Ma.cedonia-(a casa que ,mais bal'ato' vende)
dos homens'! !
8, Rua Trajano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DO TUMULO ERGUE-SE UM FANTASMA
Londres, ---;;- ,(Por \Valt�r Tschup- DÓI' termo num momento se

ROO-I
trem de tanques alemães troava os

p ik,
- do Eur op ean Corr espon- sevelt e Churchill não tivessem ares ...

"
- urna descri ç â.. tIUe

dents", para "0 Estado") - No gosto nela. "Em segundo lugar, contribuiu muito para o nascimento
caráter alemão há uma p ecul iari- HCdllmel tem de aliviar Hitler da, da lenda de Roruruel. O "Münchncr
dade exiraoniinúria: os alemães responsabilidade, agoru que se está Neueste n Kacilrichlen" descreve
"OS Iam de pensar nos seus hc ró is revelando diáriamente a ameaça da Rommel COIIIO o verdadeiro tipo de
históricos, mi li tares ou li terá I'Í os, derrota. E, em tercei 1'0 lugar, vai guerreiro da nova Alemanha, a en

como estrelas gl\mcas. CO!110 dizem ser usaria para satisfazer a ânsia carnação do novo espir ito, cuja
os próprios alemães: quando se cri- sentimental dos alemães pOl' gê n ios audácia não f'alhou nunca". Isto é
contranl dois alemães, formam unia gellleos, e a junção de dois homens irnpor-tu n le. "Homruel bebeu o es

sociedade. Por essa ruzúo gostam que km a adm irução de lodos, co- p ir i to nacional socialista na sua

de ropresenÜlr as suas figuràs h is- mo UIIlH espécie de scguranc.i da fonte verdadeiru, por meio da, suas
tórÍcas nos monumentos às duas c v i tórin, afim-de dar ao povo a co- íntimas relações COII1 o Fu-lu-cr".
meSlllO às três. Goethe e Schiiler rugem para resistir, No dizer da propaganda ul eui ii
.sâo representados por cstú luas de A 'Iistória da vula de Houun el é atual, H-OII1ilWI é "o chefe militar
bronze, de braço dado. Mozart e demasi.irlo conhecida para ser 1'1'- realmente grande desta guerra" --

Beethoven são mencionados em capitulada aqui. O que vale a pena depois de Hitler, claro está, A i n
conjunto e Siegfried e o rei Gün- notar é que durante muitos anos tenção é rr-ssuscitar a esperunr-a
ther aparecem como leais cornpa- H.ntes de 1 ?33 f�i I.nembro cl0 par- n.o desesperado p�)\-O alemão: "?�
nheiros de armas, Considerou-se tido e arrugo !nt1l110 de Hi tler. na cousa verd adci rnrncn te diaból i
como cousa muito boa o fato ele Rommel, que na primeira guerra CH se o Fuehrcr, com o seu previ
em lugar ele um grande HUlJ1boldt' 'mundial linha sido condecnrado dente gênio politico, apoiado por
ter havido dois irmãos cio mesl11� com a ordem "pour le mér ite ", (�O- Rommel, o maravi ihoso geucral.
nome, ambos gênios, e também dois uier ou a segunda guerra mundial não pudesse permanecer mcst r-: da
irmãos Grimm e dois irmãos Sch- COlllO comandante elo "Quartel Ge- situação",
Jezel. Em 1870 o entusiasmo alemão nerul do Fuehr-er". Na campunhu Do túmulo ergue-se um f'antas
aclarou três cIos seus heróis como francesa comandou a divisão ele ma: o "Ersatz " de Hi ndcnhurg
se f'ossem um só: Bismark, Moltke t�lnqLIes que .conseguiu romper as Ludendorff, óculos m.ági�os para
e Roon. Para o cidadão comum linhas de defesa francesas ao nor- olhos desesperados, CUJO f'irn e es

orgulhoso da sua nação, todos t-ste� t� da Linha Magino l. "A luz mOI'- palharern uma auréola brilhante
símbolos de 11m credo sentimenlal l iç a de uma madrugada, passando sôbre as nuvens negras que se es
em "fé e unidade" eram cerul- através de colunas enormes tle di- tão acumulando ameaçadoras sôhre
mente, de maior illlportâI1Ci[� �Io visões francesas desorganizadas, o o horizontc alemão.
que os próprios gênios das pessoas
representadas. Quando a Alema
nha se dedicou finalmente ao deus
da guerra, eles For-am substitllidos'
por Hinclenburg e LundenclorfL Co- Ficam avisados os industriais fabricantes de fósforos de
mo s�, sabe,. foi possível erguê-Iqs segurança estabelecidos dentro da base terr-itorial Inter-estadualnum 50 pedestal, reprcsentadós em I d M

",

d R' d J '( I d Emármore _ou hronz«, visto que se � Ul11CIPl? o 10 _e aneiro D. Federa) e os stados do
provou nao ser senão um mí to a RIO de Janeiro, de Sao Paulo e de Santa Catarina, que é de
f� alemã de que amhns iam ser uru influência dêste Smdicato, que o Imposto Sindical do exercício
símbolo na guerra passada, em vir- de 1943 (ou de exercíc ios anteriores se ainda não pago) estáturle da derrocada da Alemanha. T'"
Hinc1cnburg iria representar a sabe- sendo arrecadada pelo BANCO DO BRASIL, de acordo com o

daria, Luticrulor-ff o irresistível po- Decreto lei n. 4298, de 14,5·1942 (Diário Oficial de 17-5-1942)
der .ele ataque; o primeiro estava e a Portaria na 884, de 5·12-1942, do Exmo. Snr. Ministro do
destlllaclo a repre,se.ntar ullla lenda, Trab'llho, Indústria e Comércio (Diário aliciai de 10 12-1942).o segundo Ulll genlO, Ambos os . .

. , t
.

sin:l>olos foram destroçados. D�- .

Este ?llldicato expedIU ,por via posta., em r.egl�trado,
pOIS ela derrota da Ale'manha Lu- as gUlas proprlas para o recolhimento do Imposto Smdlcal de
denriorff despojou o velho I;wre- 1943, e pede àqueles que, por qualquer motivo, não receberam
ch�l.' �a. ll1�n�ira mais brutal, ela as ditas guias. dirigirem se à Secretaria do Sindicato (que temalll eola sobl el,atura·l que o en vol- 'd

.. " '

)via e também da sua fôrça. Cha- su� .se e no DIS�fltO Federa}, ,a rua Mexlco nO 168- 8° andar,
11l0u-11�� velho senil que só lhe cau- SOltCI tando os Impressos propnos. O pagamento de Imposto
.sou (lIflcul(]ades e ralacões a l'le Sindical deve ser efetuado até o dia 31 do corrente mês.
o verda(!eiro capitão das ho�tes ar� Rio de Janeiro. 12 de Janeiro de 19-13J�.la.das. Se hem que se conheça su- J A-O D D' P'dhc!entemente a história desta <lesa- O ALE, netor· resl ente.
v.ença, não conseguiu aviltar uma
figura heróica que, para a maior.ia
da,s .gentes" não é senã-o lima me
mona quenda,

A paixão que êles tem pelos sim
holo,�, 11.elo refúgio em juramentosde flClehdadc e �pClos à uniüo póde ter as suas raizes nUII1 século de
const,rangilllento, de falta de liberdade de que sofreram os alemães.E �gora fê,los cair na "Volkso·,e,mel nschafl" de Hitler, a sua r<�ca"ge�lllànica", única e indivisível.Hltler tem destas sentimentalida,
�le.s alemães um.a compreensão per,fel,ta e UIll sentIdo psicológico são,� es.te fato sugeriu-lhe uma expericnCIa da qual espera cousas retullI
h.antes nestes tempos de grande pe,ngo e que conta reanimarem o seu
P?':o agora em mim estado ele espirIta. A presença do marechalH_?Illmel em Berlim 'pareceu indicarnao o que dizem notícias de ol'idem
n�utral, que foi tentar cünvel�cerHlt.lel' a enviar-lhe mais aviões
Jl!aJs tanques e mais soldados llla�sIm que está já destinaelo � ser
um_a espécie ele divindade <fêmea.Fo! c�rtamenje notável o 1'at71 de l)
propno Goebhels ter posto elll ce"na um diálogo radiofônico com o
marech·��l, cujos louros af.ricanos��lvez. nao estejam tão verdes como
,la �S�I veram, mas cuja fama está�uflclenlemente estabelecida paraJ!npressionn.r o público em geral.
gert<�s passagens. n.o discurso de
��n,'ng parecem lndJcar que Hitlerest,1 ,I procllra de um pa,rtidário,ql�e vai representar UIll papel trí-plice E "

( •• : _111 p.rll�lelro lugar, vai a.iu-Id� d SUbstJtlllr generais teimosos
�u.Ja coragem em PI'ossegllir coma ll!atança parece estar a falhar. Ê
lllu�to."curj?so que é o "SchwarzeKOI ps , o Jornal das SS que aeen
t,uOll "quão eslúpida e' infruUfet'a
e esta guerra, á qual se poderia

Sindicato da indústria de fósforos do Rio de Janein
IMPOSTO SINDICAL

Crédito Mútuo Predial
Prop�ietários: J. Moreira & (ia.

6 de Janeiro

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

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

Só na • 'CASA BEIRÃO" Grupo Escolar Arqui�, Rua Tiradentes n° 3 diocesano São José

I -Florianópolis- Cientifico os interesiados

I de que a matrícula estará a-
30 vt!. -3 berta. de 25 a 30 do fluente

�������������� mês, das 9 às 12 horas.
Aumento de aluguel Nos dias 25 a 27 serão ma-

Petrópolis, 21 (A. N.) - Despa- triculados os alunos do ano
chando um pedido de licença para pretérito e nos dias 28 a 30 os
aumentar aluguel de prédio aqui
situado, o prefeito proferiu o se- novos candidatos que deverão
guinte despacho: "As licenças so- ter, no mínimo, oito a1'10S com·
licitadas não são da competência pletos.
da Prefeitura, O prédio não pode Transcorridos .os dias de ma-
ser alugado ou sublocado por quan-
tia superior do lançamento em trícula, se houver vagas nos pri-
1941, de acordo com o decreto-lei meiros anos, s�rão as mesmas
4,598. preenchidas com candidatos de

sete anos completos.
E' de grande conventencia

que todos os matriculandos se

apresentem acompanhados de
seus pais ou responsáveis, por
quanto com os mesmos precisa
esta direção entender se pessoal
mente.
A matrícula no Curso Com-

plementar estará aberta dos dias

14
a 13 fevereiro vindouro, às

horas supracitadas.

I
Florianópolis, 29/1/1943.

Americo Vespucio Prates Diretor.
38 7v-l

UMA TOCANTE
HISTóRIA
DE AMOR

Voluntariado
EDITAL

I - Devendo funcionar, a partir'
do dia 10, de fevereiro do corrente
ano, anexo a este Batalhão. i.m CEN
TRO DE PREPARAÇÃO IIIILITAR
(C. P. M.), ao qual poderão ser ad
mitidos voluntartos 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 esse 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 jurísd ição ) ou
por um oficial do Corpo ou, final
mente, por informações idôneas co
!hidas a seu respeito;

c ) - revelar apt idão física com

provada em
í

nspeção de saúde;
d) - estar entre 17 e 25 anos de

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

lhos e- não ser animo de pessôa al
guma:
f) - não ser reservista ele lO ou

2a categoria;

I g) - não estar chamado à encor
poração paia o serviço do Exército ou
na Marinha ele Guerra ou provar ter
sido isen to da encorpo ração depois
da 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 ela multa
por infração de alistamento:
II - Os voluntários admitidos no

C. P. M. não serão aquartelados, não
receberão vencimentos, fardamellto e

alimentação por conta do Estado, mas
sómente 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.
III - Data do encerramento: dia

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

sé), em 18 de Janeiro de 1943.
Valclyl' Lopes (la Cruz
Ten, CeI. Comandante

i

Foi cntregue ao sr. Ervino Hoeller, na presença de
testernubas, (i) ;>rêmio em mercadorillf:, que coube a

filha, de menor idade, Aldinha Hoeller, possuidora
da caderneh n. 7.8! 2, contemplada no sor;eio de fi
de jdneiro de 19�3, cum o pramio maior, em merca-

dorias, no valor de Crs. $6.250,O().
'

A felizarda reside em João Pessoa (Estreito)

4 de Fevereiro
Mais um formidável SOrteio rf'alizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia J 8 lie laneire (2 deir8),
com prêmios no valor de

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

de Ouro Preto nO 13,

Êste homem, hoje rico, recorda
à esposa "snob" como se casaram

quando ele não tinha nada - se

não a vontade de' vencer. No
número de SELEÇÕES. E mais:

Como ensinar a seu filho
lições preciosas -

que de ou

tro modo ele teria de aprender
à sua própria custa, em duras e

amargas exper iencias, Úteis e opor
tunos ensinamentos para todas
as pessoas." Pág. 47,

Aprenda a ser feliz - eju
demdo o próximo! Um co

nhecido escritor diz-nos corno a

compaixão pelo infortúnio alheio
pode multiplicar a nossa própria
feiicidade.,. Pág. 62.

lnspirida autobiografia de
um cego. "O mundo na Ponta
dos Dedos"; condensação deste li
vro novo e emccionante. ,. Pág,103.
Como criar hábitos provei
tosos que simplifiquem a
existência - segundo os ensi-

-"rh"J11�ntos de um psicólogo de re

putação mundial .. , Pág. 1.

Não deixe de ler êstes e outros
artigos notáveis no número de

DEZEMBRO de SELEçÕeS
Acaba de sair �_

Apenas c-, $ 2,OO���J,W.T. 1�;_�""",",-si;1
Represenianle Geral-no Brasil:
FERNANDO CHINAGUA

Rua do Rosário, 5.'í-A 2.° andar - Rio

Sobreviventes de um
navio egipcio

'Washington, 21 (U. P,) - A ma

rinha de guerra anunciou que che
garam a um porto da costa léste
dos Estados Unidos, hoje, sobrevi
Ventes ele um pequeno navio mer

canle egipcio, torpedeado e afun
dado pelos alemães no Atlântico
Meridional, ao longo da costa da
América do Sul, em meiados de
dezembro.

JtIICANIOA. \

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

Consulta médica gratis !

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1 � às 1'l horas.
Rua Vitor Meirelles 22-1" andar.

O mais prático e eficiente
Gasogênio para carro de
pass8geiros, Distribuidores:

C. RAMOS & Cia.

Contribuição: apenas Cr $2,00
..................................................

A.O�/... &�.*&. Tem em «stock» os mais recentes artigos
, '_r4i1 .'.�� para crianças, ternos de fina confeçção pa�a,

.

' \'. " h(unens, calçados, chapéUS, casemlras e h-
IllIos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc! A Fábrica DISTINTA está con-

feccionando ciunisas para o verão ii preços extremamente baixos.
Visitein as novas e nlodel'nas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�DICADOR MEDIC.Q D;:en���.r�n�r�,U�� IARAU' S ou S Urinárias.

Dr JO_.OLHO, VIDO 'I'ratamento especializado
• NARIZ, GARGANTA das al-cções do, aparelho

geaital feminino (Utero, Ová
I rios, 'I'r om pas, etc.). Trll

i tam euto moderno, por pro-

I
cesses elétricos da GONOR-
HÉA AGUDA E CRONICA IE TOD.�S AS SUAS COM-
PLlCAÇOES, sob contro

Dr. MADEIRA NEVES-médico especisliste em le endoscópico (U R E-
T R O S C O P I fi ) e de Iabo-
ratorio.
Fisioterapia � Diatermia e

Infra-Vermelbo.
CONSULTAS: Das 10-12 e

das H·5.
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: Hi63.
pela RESIDENCIA: Rua João Pinto
Nae. 9. Fone 1607.

-

760

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 As 12
on§u teu! A' tarde. daa 3 As 6

AUSENTE�---------------------

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerteíçoamento e Longa Prática no R!o de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terç�s.. quintas e sahndos, das 10 ás 12
.

horas: ii tarde. diariamente. das iS às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n, 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho. 2il.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �;���:ra��ode Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-fnleroo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Doparlamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e cr ianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. t 523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORiANOPOLIS.

Dr AU--(jUSTO DE PAULA Diretor d.o Hospital
•

. de Candade de
� .. Florial1opolisRealdêacia e Consultôrlo: Rua. Visconde de Ouro j-'reto 51

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

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Vluleta.
CONSULTAS: Dtartameutes às 11.30 e das 15 às 18 heras

Fone 1.644
---------------------------------------------�

Dr. SAVAS LACERDA
Qculista do C�ntro de Stlúde e do Hospital de Caridade

EX-Il!terno do Servlç� do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
ServlC!'S �o dr. Gahr!el de A.ndrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
(lanaes e clrurgui de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às IS horas

Rua Felí pe Schmidt, �, Fone 1256
Residencia: Conselheiro Mafra, 77:_PLOR!AN()POL1S.

Ora. Josephina Schweidson
MEDICA

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

RUlI F. Schmidt 39 (sob,)

I I
'�STiTUTO DE OlA6NUSTICO

Dr. Antônio Moniz . ULINICO
de Aragao Dr. Ojalma l\.��Umann

ME'DICO I
Formado pela Universtdads de

Genebra (Sulca)
Cirurgia e Ortopedia. l' Com pranca nos bospltats europeu.
Clínica e Cirurgia do Otíuíca médica em geral. pedíatrta
torax. Partos e .l"enras i doenças do slstemu nervoso, apáre·uu v

I
lho

ge.nlto.-urlnarío do bomem
de senhoras. e da mulher

CONSULTORIO: Assistente Técnico
Rua Trajano, RB. Dr. Paulo Tavares

Diariamente das 15 às I Curso de Radiologia Clínica com <
dr. Manoel de Aureu uarn nauario1"l horas.

I
sao Paulo). Espeo atlzarío em HI·ltESIDt;NCIA: ç:lene e Saúde Públícs, pela Uníver-

Almirante Alvim, 36 sídade do R!o de -Ianelro.
'" Gabinete de Raio XI eletone n. 751. oülectrocardiografia chruca

Metabolismn basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de Hsroteraola
LaboratOrio de mtcroscopia e

análise' clínica
RIJI! Fer-nando Yl!Wbbdo, I

Telefone 1.195

I
ADVOGADO

Dr. Aldo Ávila da Luz
Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

I Neto, sala 2.

IRes.
Av. Rio Branco, 181 IFlorianópolis.

I Dr. Remigío
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
(leral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

14

. 30v-25
CHS}JIl! LO(/ÃO

LH()�A !
lU.. H.AVJ

Farmácia «Esperança» Ido
Nt.:.. !LO -ff

r�U.fS Ifermecêutíco !JL 1lJ';'

I
I�

Prestígfa o Govêrno e 8�
classes armadas, - ou serás'
um "quinta. colunista". (L.
D. N.),
So/5 =r-�

SangusnolCONTEM
OITO ELElviENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, F05FO�OJ,CALCIO

ETC.
rusrcn DO CEREBRO
rm-uco nos MUSCULOS

H . h - - f 'd'o:e (t s rn s n ..d H!fd a SUd preferi d

Drogas n e ci o nai s e estr�ngeiriB.--HomeoPt3tLu.
r. r, • A' db' I

r"ernJmar'il�.-- rtigos e c rr e cn s.

Garante ss a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDiC()S

O. Pálidos. Dep&UPllredol,
Esqohdos, Anêmicos, Mã ••
QUI criam Magro�, CriGnçlll
raquític:cl, receberão • toni-
ficação gl,,1 do org,ohmo

com o

·SG nnUg n 01a h y IA ii .

UC. D N.S.P. n: 199, da 1921

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

aprazivel Vila Balneario,
distante apenas 200 mts. da
praia de banhos. Otimo lo
cal para repouso. Tratar à
rua José Boiteux, 7 (fundos).
24 5 vs .. 5

Camisas, Gravatas. Píjames,
\leíal! das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

___________________________________Ga �

�Royal»«Relojoorío

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-PoslalllO-Fone: 1277

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

TREMEL -

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

telra diplomada) Atende na
Casa de Saúde S. S6bastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Vendem-se
um do rmitórto , uma sala de
jantar, uma cama para crian
ça. uma cama ce solteiro
um guarda-comida, e dois
ca rr lnhos de criança. Ver t'

tratar à rua Joínvill e 52
18 5vs.- 3
CASA M1SCELANEA. dístribur

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

3

! Aparelhada para cencarter Registradoras, Numera-
l tiaras, vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser.
1 aparelhos fotográficos. telefones. etc.

, I__------SE-RY�-IÇ-O--P_ER-FE�IT�O--E-�R-A-H-TI�DO--------�758 vs-27

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédlto Popular e Agrlcola'
de Santa Catarina
Rua Irelano 0,° 16 - Sp,de própria

Registrado no Ministério da Ar,ricultura pelo Ct'rttricad"
D. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6diJlos usados; MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federa! para 8 venda

d8.8 Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
_ semestral, em Maio e Novembro.

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

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

melhores taxas:
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A'9iso Prévio 6%
C/C Prazo FIxo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
�88 88 Repartições Federais. Estaduais e Municipais.

Hospital de Hcmônío
HAMONIA

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

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

calmo e confortavel
Médicos: DR. CES8R AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sa.natório Balem e da Santa
Casa de Porto Alezr e.

.

DR. ARTUR PEREIRA E OL1VEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico eíeuvo cio Hospital
rle Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Iníormações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

'"",,,,,,,,,,,_..,__.---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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caminhão e ganhe a diferença
Tipo especial para ONIBUS
João Pinto, 9 8__ Florianópolis

ASSISTENCIA

Aplique um Gasogênio «Sully» no seu

Eficiência e garantia absoluta -

Distribuidores: C. RAMOS & C� --- Rua
OfiCINA DE f\-jONTAGEM

Vida Esportiva

ENTROU NO AMERICA
Rio, 21 (E.) - Foi concedida li;

transferência do jogador Benedito;
ex-back do Bonsucesso, para o

América F. C.

Inauguração da Rádio
Nacional

0®;����.if:l'P@������3���e���,�\l'����
• e
· �
· ,
· �
� DE PESSOAS TEM •
� �.
., .USADO CO�/I BOM RE# �
� �
fi SULTADO o POPU· o
• e
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• A IIFILi! ATACA TODO o ORGANISMO
• U Ftgadc , o Baço, o coração o Estômago, os

• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôre s

• nos Ossos, Reumatismo, Ceguetra, Queda do Ca
.. belo, Anemia, Abortos e faz 08 individios idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr.• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
O matísmo da mesma origem. _

.. VALIOSAS OPINIOES
• O ELIXIR «91%». dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra-
• tamento da Sífilis principalmen-
• te nos casos em que a via bo-

cal é a única possíveL• (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Darlolelii .,
· .,.......•........����..•. E M P R E S A �" R E X "

Transporte de Ca rgas
DOMiCILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorrelaiPíuto, Ponte Alta,
Curitibanos, Cam nos Nóvos, Cruzeiro e vice- versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garlbaldí. Vacaria, Caxias e vice-versa.

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

Telefone 1.677

RESCISÃO DE CONTRATOS
Rio, 21 (E.) - O Borisucesso F_

C. comunicou a F. lV1. F., ter rescln
'd ido amigavelmente os contratos
que mantinha com os jogadores;
Aralton e Elis.

NATAÇÃO
Rio, 21 (E.) - A C. B. D. entreis

em entendimentos com os diretores,

Idos colégios Vel'a Cruz e Piedade"
afim de que possam, ali, se aloja

I rem as delegações que vêm parti-
cipar do próximo Campeonato Bra
sileiro de Natação.

DO SANGUE
MARCA REGIS'T'R1U1A

ADEUS. .. GRATIFICAÇõES!
Rio, 21 (E.) - A C. B. D. acaba

de enviar circular a todas as filia
das, comunicando a proibição das
gratificações extra, aos jogadores
profissionais. Os grêmios filiados,.
são obrigados a cumprirem o que
determina os contratos, gratifican
do os jogadores conforme o que es
tá estabelecido nos mesmos.

A fotografia que estampamos acima é ex

pressivo f l ag rant e da recente inauguracão da po
derosa estação de ondas curtas da Rádio Nacional.
Diante do microfone, vemos o chanceler Osvaldo
Aranha, quando pronunciava algumas palavras a

propósito do auspicioso acontecimento. Aparece
também o sr Jefferson Caffery, embaixador dos
Estados Unidos. que esteve presente à cerimonia.
(Foto da Inter-Americana especial para O ESTADO).

O FLUMINENSE DESISTIU
Rio, 21 (E.) :_ O Fluminense

acaba de desistir de contratar ()

"player " Américo Salomão, per
tencente ao Palmeiras, e que vinha.
sendo experimentado no grcmio
tricolor. O Fluminense já comuni
cou tal resolução. ao Palmeiras.

CAMPEONATO DE NATAÇÃO
Rio, 21 (E.) - Na C. B. D. foram

encerradas as inscrições para o

Campeonato Brasileiro de Natação.
infanto-juvenil. Sómente quatro en

tidades participar ão dês se certame:
São Paulo, Distrito Federal, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul.

Alesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «911t» ohtendo
sempre os melhores resultados
no trctamente da Sífilis.

I

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

Faculdade de Medicina da Universidade de Sio Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida palo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do P:af. Benedito M�nlene!lra. Com prátic a de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Aiípio Correia Neto. Com
estágio de eSP3cialização no Hospital Charité de B!!rlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide, estômago. lntestlna delgado e gr osso,
ligado e vias biliares. seios. útero, ovários. rins. nrcstata e beXiga.
hérnias. hídrecele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
S!Uide São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarda. à Rua Fernando
Machado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. T&1. 1259 ����������������������i'�_���_�

.
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PÓ$ a
MOSCOU, 22 (R.)-A cidade de Stawropol, hoje chamada

foi recapturada pelos russos, após

tuáufragos
Madri, 22 (R.) - Um rm

Francisco Duarte Silva, Rua Germano vio espanhol desembarcou
WendhausEln, 12, precisa corn pr-o r uma em 'l'enerife os naufragos 40 mil obreiros
pequena casa. Neg'ócio direto, sem in de um vapor inglês torpe

deado a 300 milhas ao rior-
Estocolmo, 22 (R.) - Sabe-

15 V" 1 se que Hitler requisitou o en-:s. -

te das Canarias. Entre êles
_____________________________ . via, ao Reich, de 40 mil ope.·�

O ULTI O ATO DO ORA
se contam 4 mulheres. rarios dinamarqueses.

.' -

13 navios
*

afundados Os mlnaretes à vista

MA DE ESTALINGRADO Londres, 22 (R) - O Alrni- Cairo, 22 (R,) - As ovan-
o

.'

rantado anunciou que nos dias I gados do 8° Exército Bzí'tâ-

território naciona] "devem com-
de domingo, 2a, e 3a .• feiras, nico chegaram a uma altu

Berna, ,22 (U. P.) - A im- unidades navais aliadas afun- ra donde podem avistar os:

prensa nazista, procurando expli- preender quão difícil é a lula na daram 13 navios do "eixo", no minaretes da cidade de Trí
car os revezes alemães na frente frente oriental" e acrescentando Mediterraneo. Dez deles foram poli.
oriental, reconhece implicitamen- que os russos "têm mais solda- destruidos na costa da Tunísia.

te a superioridade russa em re- dos, mais canhões e mais "tanks" e

cursos materiais e humanos. do que há um ano". Paraquedistas
O d B I Sob o título "A tragédia de Es- Argel, 22 (R.)-Noticia-se sem

correspon ente em er im confirmação que aviões aliados
do "Neue Zuercher Zeitung", tailingrado", o "Basler Nachrich- estão lançando paraquedistas a

transcreve uma declaração do ten" diz que "o drama do setor oeste da Tripolitania, para cau

"Voelkischer Beobachter", jor- de Estalingrado apenas terá algu- sar embaraços à fuga provavel
nal de Hitler, no sentido de que mas cenas mais", afirmando que: d.e Von Rommel para a Tuni-

��._�!.��::.���..�.:.�.����.��!�..�� :ft;�ao ;0e:t�u:e�r:::�:::: .: I
S1a.

1.032 *mortosé o cimento das boas alianças. Foi .

I
� ., � ,

grco para os a emaes ja nao po·· Melburne, 22 (R.) - O O.G.
por sua espontanea vontade que o d d I d' 'dChile caminhou para a repulsa às e ar ugar a UVI as. do general Mac Arthur infor-

manobras do Eixo, numa determi-
mou que nestes últimos dias to-

nação viril que mostrou a. sua es-
ram mortos em Guadacanal 1.032

plendida compreensão dos perigos japoneses.
que nesta hora ameaçam não ape
nas o povo chileno como todos os

povos que no mundo prezam a li
herdade.

-

ti trP"'" ��';tl2'l;:�JQ.��

II Vida Social I� ;tMMijM gw 1Ci.'!Z5'Zi =:=e-zgll

ViaJantes:

FIUitem anes hojtl'l t
O sr. dr. Paulo Medeiros;
a exma. sra. d Olinda Viei

ra;
o sr. Vicente Rocha;
o ! r. Francisco Juvencio

Cunha;
o interessante garotinho Her

cílio, filho do nosso prezado
conterrâneo sr. Artur Olímpia
Livramento, funcionário dos Cor
reios e Telégrafos, aposentado;

o jovem Walter Mussi, co

merciante:
o travesso menino Adilson,

filho do sr. Nilo Laus, propr ie

tárip do conhecido estabe! eci
menta farmacêutico <Esperan
ça».

o inteligente garotinho Saul,
filho do sr. Vitor Espíndola,
proprietario da conhecida casa

"Elétrica" .

Procedente s de Curitiba che
garam a esta capital as pren
dadas senhoritas Arací Cunha e

Isaura Rute Cunha Livramento.

,Visitas:
Esteve em nossa redação, em

amável visita, o nosso prezado
colega de imprensa sr, Francis
co de Paula Argola, tuncionário
destacado das empresas incor
poradas "A Noite", do Rio.

Gentilezas:
O sr. dr. Mario Ramos Wen

dhausen dignou- se agradecer
nos a noticia publicada sobre
seu aniversario.

E O Chile rompeu !
Conforme era esperado nos cír

culos diplomáticos bem informados,
o Chile rompeu suas relações com

as Nações do "eixo", já havendo,
despedido os impertigados diplo
matas alemães e italianos que se

entregavam à espionagem.
Ficou, deste modo, a Argentina

sozinha. Talvez não por muito tem
po. Mesmo antes de ser dada ao po
'vo argentino uma oportunidade de
se manifestar através de uma elei
ção - e neste caso é indiscutivel
que êle colocaria no poder homens
decididos a abrir luta contra o na
zismo - é possivel que a grande
República, perdendo, a sua única
parceira dã politica de neutr�lida
de, resolva despedir também os

"diplomatas" eixistas. De qualquer
modo, cessadas no Chile as imuni
dades da quinta-coluna, será mais
fácil "bloquear" as suas atividades
na Argentina.
Ninguem jamais pôs em dúvida

a sinceridade dos estadistas chile
nos ao alegarem certos motivos de
ordem interna para protelar o rom

pimento com os países do Eixo. Não
queremos entrar na análise dêsses
motivos, o que aliás não é de nossa

alçada, pois êsse assunto é dos que
envolvem o principio de soberania
nacional cujo respeito é exatamente
um dos postulados pelos quais se
batem as Nações Unidas. A troca
-de telegramas, havida algum tempo
atrás, entre os presidentes do Chi
le e dos Estados Unidos, provoca
da por um mal entendido, teve a

virtude de marcar posições tomadas
com absoluta franqueza, numa base
de compreensão e respeito mutuo,
de independência e de amizade que

Rio, 20, do Correspondente espe
cial Amorim Parga (via aérea) -

Passou por esta. capital, rumo aos
EE. UU" onde vai, a convite dc
govêrno norte-americano, para tra
tar de assuntos relativos ao mo
mento atual e ao periodo do após
guerra, o chanceler Alberto Guaní.
Durante sua curta permanencia en
tre nós, o futuro vice-presidente da
República oriental fez palpitantes
declarações a imprensa brasileira,
focalizando principalmente a ques
tão política de seu país com a União

Soviética, declarando formalmente
não encontrar inconveniente algum
no reatamen to das relações com a

Rússia, hoje, que 'ela é um dos maio
res Iautores na luta contra os países
totalitários,
No clichê acima vê-se, ao lado do

Chanceler Osvaldo Aranha, o chan
celer Guaní, quando era festiva
mente recebido no Aeroporto San
tos Dumont, de onde partiu, ontem,
pela manhã, prosseguindo sua im
portante viagem.

ULTlfvlA HORA
D§��ihnl!;ia �iliYai à que vai de

ti.orrgdr@� a V�u'�óvia
. G.f\mn,. �2 (FI.) - Com ii tomada de Hems, observam,

os circules nublares uue. hastes últímes 4 meses, I) 8' Exér
cito Brítâníce percorre u uma dístêncíe tgual ii que vai
de Londres i Varsóvia.

Perigo de invasão russa
ESTOCOLMO, 22 (R.):- O correspondente do jor

nal "Swenska Dagblad", em Bar l irn , ouviu de um por •.
ta-voz nazista expressões de receio de que os russos
venham a invadir a Alemanha, Esse porta-voz diss&
que, se ocorrer uma irrupção de forças russos de certa.
importancio na Eren te oriental, então o perigo não po
derá ser disfarçado.

Desastre de avião I 30 crianças mortas
WASHINGTON, 22 (R,) - Londres, 22 (R.) - Perde.

Diante do litoral da Guiana

I
ram-s e ontem as ú tirnas espe

Holandesa ocorreu lamen- ranças de retirar, com vida, 30:
tavel desastre com um das crianças que' haviam ficado
grande avião que se achava SJb os escornl r JS de uma escola
a serviço do exército ,ameri- destruida por um avião alemão.
cano} nele perdendo a vida 34 •

pessoas. No cabo Amizade
Melburne, 22 (R.) Um

36 execuções avião americano acertou com

Istambul, 22 (R.) A uma bomba num destroier ja-
edição vienense do "Voelkis. ponês, em frente ao cabo Ami
cher Beobachter" noticiou zade, na ilha de Bougainvjlle ..

haverem sido executadas e

em Viena 36 pessoas por No acampamento alemão
atividade subversiva. Argel, 22 - (R.) - c Forta-

lezas voadoras» bombardearam
o acampamento alemão perto
de Gabes, ocasionando grandes
destroços.

Svs alt.t

AMEACOUO BRASIL
Rio, 22 (E.) - O procurador Gilberto de Andrade apresentou ao

T. S. N., denúncia contra o japonês Iroshi Buto por Ler o mesmo em

julho do ano passado declarado, ao mesmo tempo em que apontava o

mapa da América, que esta esperava um ataque do Japão por Dacar,
mas que o Japão o faria pelo Pacífico sendo que o seu país tomaria um

pedaço do Brasil. O processo foi encaminhado ao juiz Eronides de Car
valho para julgamento.

•

Chegou a Hons
Rabat (Marrocos), 22 (R.)l'

A radio desta cidade nrrun

ciou que o 8. Exército Bri
tânico chegou a Hons ("'{'ri·
politania). D

Há indícios...
CAIRO, 22 (R.) - Há in

dícios de que o marechar
Von Rommel j á começou o

reembarque da sua gente",
em Trípoli.

Trípoli em chamas
CAIRO, 22 (Urgente) - Os:

nazi-fascistas estão evacuo

ando Trípoli. Parte da cio
dade está envolta em cha-'
mas. A vanguarda britâ·
nica entrou em contacto'

..

O recuo de Rommel
Washington, 22 (R.)

Comentaristas militares opi
nam que o marechal Rom
mel não defenderá Trípoli,
mas continuará seu recuo

a tê a «linha Mareth», onde
oferecerá resistência. A "li,
nha Mareth" foi construi
da pelos franceses para de
fender a Tunísia contra a

ameaça fascista da Tripo
litania e era conhecida por
«linha Maginot do deserto", (;OSTUREIRA

termediário.
39

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA.
E PARA A RAÇA
-- com os retirantes.

(AS
Ao govêrno dos Estados Unidos

repugna - e é esta a linha de con

duta seguida pelas outras potên
cias que combatem o nazismo
usar meios de pressão para fazer
aliados. Os observadores imparciais
podem afirmar isso, examinando os

Rio, 22 (E.) - A Comissão de
processos da política norte-ameri- Defesa Econômica, considerando
cana dêstes últimos tempos, E é que o interventor da Sociedade de
exatamente êssc respeito aos prin- Benef'icencia N. S. da Aparecida e

cípios democráticos que dá às Na- das casas de Saúde Matarazzo, em

São Paulo, não prestou esclareci
ções Unidas o prestígio moral su- mentos á coordenação da mobili-
perior de que gozam no mundo. E' zação econômica sôbre a sua ges
êsse respeito que atraí para o seu tão e organização que passára a

lado os povos,

C.OlllO
o chileno, quel

administrar, destituiu-o, designan
cuerern re "

'

1 do para a mesma SOCIedade um

I.. P sel�al ,a sua muepen- fiscal, que as regerá pelas instru-
dêncía e a sua dignidade. ções que lhe forem lransmitidas.

Casal procura alugar uma'
pequ ena casa de moradia'
'dando fiança. Informar na

casa Santa Rosa.
43 3 v.-l

2 costureiras'

INTERVENTOR DEMITIDO

Ainda esta semana
Cairo, 22 (R.) - Acredita'

se que até o fim desta se·

mana cáia Trípoli em poder
das forças britânicas.

Precisa-se de
para trabalhar em camisas.
Informações à Rua Felipe

Schmidt, 113.
41
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