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$abolalolRRIO,23 (E.) O PROCURADOR MAC DOWELL DA COSTA VEM DE APRESENTAR AO MINISTRO BARROS BARRETO,
DO T. S. N., DENúNCIA CONTRA OS ALEMÃS GUSTAV BINDER, EDWIN WALTER KOLBE E HEIZ HUSl\�ANN, POR TE·

REM PRATICADO EM SÃO PAULO ATOS DE SABOTAGEM .

Pereceu num desastre
de aviacão
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A MULHER PARAEHSE TRABALHA
PELA VITORIA

o
Belem, 22 (A, N,) - Diariamen

te, é afim de suprir os claros veri
ficados nas repartições e no co

mércio em virtude da convocação
de reservistas do Exército, a mu

lher paraense ofercce os seus ser

vicos. Envergando o macacão nos

estabelecimentos de ferragistas e

de outros mestéres até então exer

cidos apenas pelos homens, senho
ras e senhoritas desenvolvem suas

I
I atividades com a maior operosida-

Florianópolis - Sábado 23 de Janeiro de 1943 n H. 8729 de e com a melhor boa vontade,
I certas de contribuir no seu esforço

_---------------------------------------------------------- para a vitória da causa comum dos
povos que pelejam por um tr iun-

A IlEMftNHft QUER FAZER a paz EM SEPARADO ���:.;::to'�:�;:�d�:�:::
Sensacionais declarações do ex-embaixador Davies �;;��';;b�,fsED3,/ó'MfffTOLos Angeles, 23 (U. P.) - o que a Alemanha afastaria Ri- personalidades muito impor- tes políticos e do mundo de ne- Rio, 23 (E,) - Eslava suscitan

sr, Joseph Davies, ex-embaí- tler, porém exígfa o díreíto de tantes que vieram {la Europa, g'OCIOS dos Estados Unidos. do dúvidas quanto à sua interpre-
d d E t d U 'do a f

.

t b " Ê t t t tação o artigo 7° do decreto-lei quexa 01' os s a os nr S 11 aser o proje o so re a nova autorizadas a falar em nome sses represen an es es avam instituiu as obrigações de guerra.:Rússia� disse, em discurso, que ordem" na Europa. "Expres- de alguns {los mais altos Iun- �nunidos de credenciais !lue Diante disso, o minislro da Fa
no verao de 194:0 a Alemanha I sei claramente

- acrescentou • '. • . Incontestavelmente mereciam zenda decidiu que todos os funcio
procurou negocíar "uma paz. - que essa era uma paz Im- eronarros do, Pa.rtulo .

Naaísta, fé. E me pediram que apresen- nários ativos ou i�ati:yos que não
impossível". Disse ainda que I possível. I

numa conferência realIzada em tasse uma mensagem ao pre- apresentarem a gllltaç;a? do impos-
. . .

I
to de renda, estao sujeitos ao des-c�nferen�lOu com uma delega-

.
Declarou Davles que se ha- Nova Iorque e preparada por sídente Roosevelt. e ao, sr, Cor- conto de três por cento em sua

çao naslsta, a qual prometeu VIa encontrado com "certas "ce·rtos Importantes dlrlgen- delI HulI. Beeuseí faze-lo". remuneração ou vencimento.
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ta ação, procurando salvar-se.
O "sr, Davies profetizou que se

o "Iuehrer " fracassar em sua de
sesperada tentativa de chegar às
ambicionadas reservas petrolí
feras de Bacu "se encastelará em
suas atuais posições com o ob:
tivo de obter uma paz mais favo
rável mediante um governo do
qual seria eliminado".
No entanto, o sr. Gammans an

tecipa que o estado maior ale
mão poderia eliminar Hitler e
outros dirigentes nazistas como

Goering e Goebbels, apoderando
se em seguida do governo.

O sr. Davies vaticinou o segun
do fracasso da poderosa investi
da para os poços petrolíferos do
Cáucaso com uma possível ofen-

Governo "títere" na, Alemanhasiva soviética em direcão a Ru
mânia através das linhas ale
mãs, visando ainda a península
dos Balcãs, enquanto as tropas
das nações unidas iniciariam a
invasão continental pelo sudoés
te ou pelo norte.
"Esta guerra - declarou o

deputado britânico Grammans -

do até fins dêste ano, suportando
as furiosas investidas das nucões
unidas e da Rússia.

'

"Esta guerra - dclarou o de
putado britânico Grammans -

só poderá ser ganha com a ex

tinção de 100 por cento da casta
militarista alemã. Em caso con
trário enfrentaremos a perspec
tiva da extinção de 100 per cen
to da democracia".

Nova Iorque, 23 (U, P.) - O co

missário da Assistência Social, sr.

William Ho dson, que se dirigia a

)..frica, afim de deseurpenhar uma
missão quc lhe confiara o diretor
do Departamento (la Assistência
Social, percceu em Ulll desastre de
aviacão, Hodson, que contava 51
anos: tomara o lugar de um outro
passageiro no avião em l\Iiami, em
vista da urgência requerida pela
missão de que estava incumbido,

Nova Iorque, 23 - (por Artur
F. Monroe, correspondente da
"Unitecl Press"): - Os comenta
ristas especializados dos nacões
unidas opinam que os alemães
tentarã-o estabelecer um governo
"títere", com o objetivo de sal
var seus sistemas militares e po
líticos, no caso das coudicões
atuais da guerra se voltarem <:on
tra êles, indo inclusive ao extre
mo de eliminar Hitler rio gover
no. Os nazistas, ao que parece,
esperam que tal projel o lhes per
mitirá salvar de sua extincão o
r�gime nacíonal-socialísta,

.

ape
sar das repetidas af'irmacões de
Londres, Washington e 'dc ou
tras nacões aliadas de não tole
rar governo algum relacionado,

mesmo remotamente, com 0$
atuais dirigentes de Ber-lim, tan
to militares corno civis.

O membro do Parlamento bri
tânico, sr, David Gammans, r.n

tes que qualquer outro, preveniu
o público contra a possibilidade
de uma "ofensiva de paz falsa",
no que foi seguid-o, postei-i or
mente, pelo sr. Joseph Davies,
ex-embaixador dos Estados Un i
dos junto ao governo soviético.
Acredita-se que um dos proje

tos nazistas inclue a possibilida
de de expulsar Hitler do poder,
substituindo-os por uma alta per
sonagem alemã considerada co
mo não nacional-socialista faná
tica. Considera-se possivel que o
exército alemão se antecipe a es-

TENHA JUIZO
INSTITUTO BR.ASIL-ESTADOS UNIDOS
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Morlo por um colega de armas I==•..Lima, 23 (D. P.) - Informa-se que o ex-comandante de ••
Ãs anedotas e piadas aparen- aviação, José Estremadoyro, que fugiu há três anos da peni- •

temente ingênuas são grandes tenciária desta capital, matou com um balaço no coração o §garmas de desagregação mane- tenente-coronel Vítor Najarro, chefe do Batalhão de Assalto, piejadas pela "quinta-coluna". quando êste procurava capturá-lo numa fazenda em que bus- .:i:
(L. D. N.). cava refúgio, nos arredores da cid_ade. ii
O brigadeiro do ar Eduardo Gomes deveria Viajar I

no avião da F.A.B. que foi abatido IRecife, 23 (E.) - Falando a
não 28 as perfurações no avião que �esist�u. à última hora. Uüuma agência noticiosa o ministro O inquêrito prossegue, sob a :aig

Salgado Filho, que regressou de ab.atido.. Nele deveria viajar o ···i
L d d Ed d G presidência do coronel Aristóteles i55:N·ata1 f' f "8 onga eiro o ar uar o ornes, S D

...e

I, a irmou que oram.l e , ousa antais. :��=
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Para conhecimento dos interessados torno público
que já se acha aberta a matrícula do Curso de Inglês,MALAS POSTAIS PERDIDAS para o ano letivo de 1943 a iniciar se a S de fevereiro,Nova Iorque, 23 (D. P.) - Des-I •

'

pachos de Londres indicam que o I p. víndourc
.

diretor geral dos Correios anun- As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do
ciou a perda das seguintes malas Instituto em todos os dias uteis das 14 às 17 horas,postais, em virt�de de ação in imi- até 30 d� corrente.

'

ga: Para o Brasil - destinadas a .,.

Porto Alezre Rio de Janeirs e São F'Ioeíonôpolís, 22
Paulo, coioc�das na Grã-Bretanha Jáu Guedes da
no dia 4 de dezembro; para o Bra- 44
si! - com destino a Pernambuco e

Baía; para Porto Alegre, Rio de
Janeiro e São Paulo - colocadas
nas Ilhas Britânicas entre 5- e 8 de
dezembro.

COlUO OS ALElUliES "CON
QUISTARA}!" A ÁFRICA•••
Londres, janeiro - (Intera

liado, para "O Estado''') - A
guerra na África, que vai tão
mal para os alemães, foi ga
nha. •• nos fronts, pelo sr,
Goebbels. Suas "tropas-" ja
chegaram no Eglto e na ll'Ieso
potâmía. Pode-se com efeito
afirmar que "tudo vai bem pa
ra o sr, Goebhels!" Não se tra
ta de uma anedota mas temos
dados para crer que o lUinis
tro da Propaganda alemão pre
parou há tempos um filme in
titulado "A Áfl"ica conquista
da". Ora, está ela bem perdi
da para os alemães. Êle, man
dou queimar o mesmo; infeliz
mente para êle os soldados in
gleses acharam entre os seus

troféus, êste filme camuflado
no Quartel Gene;al alemão, e
o enviaram a Londres. Foi as
shn que mais uma vez desven
-dou-se o segredo da propagan
da alemã.

PULAR PREPARADO

de janeiro de 1943.
Fonseca . Diretor de Cursos

7 vs-l

AssassinadoLondres, 23 (U. P.) - O go·
vêrno extra-territorial belga in
formou que Wilheln Haas, um dos
chefes da Administração militar
,alemã na Bélgica e no norte da

"

maiS um lider nazista
sem piedade", era responsável
por numel'.osas e recentes repre
sálias, feifais para quebrar a re

sistência dos patriótas e pôr fim
às atividades de sabotagem .

França, foi morto em Bruxelas,
em consequência de um ataque
de patriotas. Wilhelm Haas, co

nhecido CODIO um "administrador

•
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MOSCOU, 22 (R. l-A cidade de Slawropoi, hoje chamada

foi recaptuI4ada pelos russos, após

rVida sociall'�'"Pí!$i 9"i' 1Ci!.1:'=a T"S't'H"M'I

,Visitas:

Fasem �n08 hoje f
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 Olímpio
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 estabeleci
mento farmacêutico -Esperan-
-ça».

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

"Elétrica" .

Soviética, declur-ando formalmente
não encontrar inconveniente algum
no reatamen to das relações com a
Rúss ia, hoje, que 'ela é um dos maio
res f'autores 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.

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

Passou por esta. capital, rumo aos
EE. UU., onde "ai, a convite do
govêrno norte-americano, para tra
tar de assuntos relativos ao mo
mento atual e ao período do após
guerra, o chanceler AI berto 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

,.

Viajantes:
Procedente s de Curitiba che

garam a esta capital as pren
dadas senhoritas Arací Cunha e

Isaura Rute Cunha Livramento,
AMEACOUOBRio, 22 (E.) - O procurador Gilberto de Andrade apresentou ao

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

E O Chile rompeu !
Conforme era esperado nos cír

culos diplomáticos bem informados,
o Chile rompeu suas relações com Berna, .22 (U. P.) - A im
as Nações do "eixo", já havendo, prensa nazista, procurando expli
despedido os írnpertigados diplo- car os revezes alemães na frente
matas alemães e italianos que se .

I h' I"orienta, recon ece nnp icitamenentregavam à espionagem.
Ficou, deste modo, a Argentina te a superioridade russa em re-

sozinha. Talvez não por muito tem- cursos materiais e humanos.
po, Mesmo antes de ser dada ao po- O correspondente em Berlim
vo argentino uma oportunidade de do "Neue Zuercher Zeitung",se manifestar através de uma eleí- transcreve uma declaração doção - e neste caso é indiscutivel
que êle colocaria no poder homens "Voelkischer Beobachter", jor-
'decididos a abrir luta contra o na- nal de Hitler, no sentido de que
zismo - é possível que a grande os alemães que se encontram em
República, perdendo _ a sua única -01'01'01'.-.-•••••••- •••-.-.- - .-

parceira da política de neutralida- é o cimento das boas alianças. Foi
de, resolva despedir também os por sua espontanea vontade que o

"diplomatas" eixistas. De qualquer Chile caminhou para a repulsa às
modo, cessadas no Chile as írnuní- manobras do Eixo, numa determi
dades da quinta-coluna, será mais nação viril que mostrou a, sua es

fácil "bloquear" as suas atividades plendida compreensão dos perigos
na Argentina. que nesta hora ameaçam não ape-
Ninguem jamais pôs em dúvida nas o povo chileno como todos os

a sinceridade dos estadistas ehile- povos que no mundo prezam a li
nos ao alegarem certos motivos de herdade.
ordem interna para protelar o rom- Ao govêrno dos Estados Unidos
pimento com os países do Eixo. Não repugna - e é esta a linha de con

queremos entrar na análise dêsses duta seguida pelas outras potên
motivos, o que aliás não é de nossa cias que combatem o nazismo
alçada, pois êsse assunto é dos que usar meios de pressão para fazer
envolvem o principio de soberania aliados. Os observadores imparciais
nacional cujo respeito é exatamente podem afirmar isso, examinando os
um dos postulados pelos quais se processos da política norte-ameri
batem as Nações Unidas. A troca cana dêstes últimos tempos. E é
-de telegramas, havida algum tempo exatamente êsse respeito aos prin-
atrás, entre os presidentes do Chi- cipios democráticos que dá às Na
Ie e dos Estados Unidos, provoca- ções Unidas o prestígio moral su

da por um mal entendido, teve a perior de que gozam no mundo. E'
virtude de marcar posições tomadas êsse respeito que atrai para o seu
com absoluta franqueza, numa base lado os povos, como o chileno, que
de compreensão e respeito mutuo, querem preservar a sua indcpen
de independência e de amizade que I dêncía e a sua dignidade.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA
E PARA A RA.ÇA

INTERVENTOR DEMITIDO
Rio, 22 (E.) - A Comissão de

Defesa Econômica, considerando
que o interventor da Sociedade de
Beneficencia N. S. da Aparecida e

elas casas de Saúde Matarazzo, em

São Paulo, não prestou esclareci
mentos á coordenacão da mohili
zacão econômica sôbr e a sua ges
tãô e organização que passara a

administrar, destituiu-o, designan
do para a mesma sociedade um

fiscal, que as regerá pelas instru
ções que lhe forem transmitidas.

ULTIMA HORA

IL

D§��ihu:ia §s�ai à que vai de
�€.ngdr@� a Vaf�ó\Wia

c�mo. 22 (R.) - Com ii tomada de Hnms, observem:
os circulas militares QU�. nestes últimos 4 meses, o a· Exér�
cíte Britânico nercerreu uma dístãncía tgual à que vai;,
da Londres ii Varsóvia.

Perigo de invasão russa
ESTOCOLMO, 22 (R.);- O correspondente do [or

nal "Swenska Dagblad", em Berl irn , ouviu de u rn por.·
ta-voz nazista expressões de receio de que os russos'
venham a invadir a Alemanha. Esse porta-voz dfsse
que, se ocorrer uma irrupção de forças russos de certa.
importancia na frente oriental, entã.o o peligo não po�
derá ser disfarçado.

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

Diante do litoral da Guiana rarn-s e ontem as ú timas espe
Holandesa ocorreu larnen- ranças de retirar, com vida, 3():
tavel desastre com um das crianças que' haviam ficado>
grande avião que se achava SJb os escoml r.is de urna escola,
a serviço do exército. ameri- destruida por um avião alemão ..

cano, nele perdendo a vida 34 •

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

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 Bcugainvjlle , ..

haverem sido executadas •

em Viena 36 pessoas por No acampamento alemão
atividade subversiva. Argel, 22 - (R.) - <For ta-

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

japoneses.

40 mil obreiros
Estocolmo, 22 (R.) - Sabe

se que Hitler requisitou o ene>

vio , ao Reich, de 40 mil ope-
/

rarios dinamarqueses.
•

Os mlnaretes à vista
Cairo, 22 (R.) - As avan

çadas do 8° Exército Britâ-
nico chegaram a uma al tu-
1'0 donde podem avistar oS'

minaretes da cidade de Trí
poli.

Chegou a Hons
Robot (Marrocos), 22 (R. )1'

A radio desta cidade anun

ciou que o 8. Exército Bri
tânico chegou a Hons ('1'ri·
politania). o

Há indícios ...
CAIRO, 22 (R.) - Há in

dícios de que o marechal'
Von Rommel j á começou o

reembarque da sua gente"
em Trípoli.

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

nazi.fascistas estão evacu

ando Trípoli. Parte da ci- '

dade está envolta em cha-,
mas. A vanguarda britâ
nica entrou em contacto'
com os retirantes.

(AS

Um,

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

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

amável visita, o nosso prezado pedaço do Brasil. O processo foi encaminhado ao juiz Eronides de Car-
colega de imprensa sr. Francis- Ih I I>!'"uf�agosva o para ju gamento. nu ,
co de Paula Argolo, funcionário
destacado das empresas incor-

C
F D S·I R G Madri, 22 lR.) - Um na-
rancisco uarte 1 va, ua ermano vio espanhol desembarcou

porad.as "A Noite", do Rio. I WendhausEln, 12, precisa comprar uma em 'l'enerife OE naufragos
pequena casa. Neg6cio direto, sem in de um vapor inglês torpeGentilezas: termediário. deado a 300 milhas ao nor-

a sr. dr. Mario Ramos Wen- 39 15 vs. -1 te das Canarias. Entre êlesdhausen dignou-se agradecer- ------------------------------.------------------------��

O ULTI O ATO DO ORA
se contam 4 mulheres.

nos a noticia publicada snbre
seu aniversario. .' -

13 navios'" afundados

MA DE ESTALI GRADO Londres, 22 (R.) - O Alrni-
.

'rantado anunciou que nos dias
de domingo, 2a, e 3a.·feiras,território nacional "devem com- unidades navais aliadas afun-

preender quão difícil é a luta na daram 13 navios do "eixo", no

frente oriental" e acrescentando Mediter raneo, Dez deles foram
que os russos "têm mais solda- destruidos na costa da Tunísia.

dos, mais canhões e mais "tanks" •

do que há um ano". Paraquedistas
Argel, 22 (R.)-Noticia-se sem

Sob O título"A tragédia de Es- confirmação que aviões aliados
tállingrado", o "Basler Nachrich- estão lançando paraquedistas a

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

de Estalingrado apenas terá algu- sar embaraços à fuga provavel
mas cenas mais", afirmando que I d.e Von Rommel para a Tuni-

agora se está represeDtando o II
S1a.

*

último at,to e que o resultado trá- 1.032 mortos
gico para os alemães já não pó.. Melburne, 22 (R.) - O Q.G.
de dar lugar a dúvidas. do general Mac Arthur infor

mou que nestes últimos dias to
ram mortos em Guadacanal 1.032

•

O recuo de Rommel
Washington, 22 (R.)

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

até a .linha Mareth», onde
oferecerá resistência. A "li
nha Mareth" foi construi
da pelos franceses para de
fendei' a Tunísia contra a

ameaça fascista da Tripo
litania e era conhecida por
«linha Maginot do deserto".

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

se que até o fim desta se

mana cáia Trípoli em poder
das forças britânicas.

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

casa Santa Rosa.
43 3 v.-l

COSTUREIRA
2 costureirasPrecisa-se de

para trabalhar em camisas.
Informações à Rua Felipe

Schmidt, 113.
41 5 vs alto t
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RIO,23 (E.) O PROCURADOR MAC DOWELL DA COSTA VEM DE APRESENTAR AO MINISTRO BARROS BARRETO,
no T. S. N., DENúNCIA CONTRA OS ALEMÃS GUSTAV BINDER, EDWIN WALTER KOLBE E HEIZ HUSl\�ANN� POR TE·

REM PRATICADO EM SÃO PAULO ATOS DE SABOTAGEM.

Pereceu num desastre
de aviacão

o
A MULHER PARAEHSE TRABALHA

PELA VITORIA
Belem, 22 (A. N.) - Diariamen

te, é afim de suprir os claros veri
ficados nas repartições e no co

mércio em virtude da convocação
de reservistas do Exército, a mu

lher paraeuse oferece os seus ser

vicos. Envergando o macacão nos

estabele cuuentos de ferragistas e

de outros mestéres até então exer

cidos apenas pelos homens, senho
ras e senhoritas desenvolvem suas

I
j atividades com a maior operosida-

Florianópolis - Sábado 23 de Janeiro de 1943 g H. 8729 de e com a melhor boa vontade,
I certas de contribuir no seu esforço

______________________________________________________---- para a vitória da causa comum dos
povos que pelejam por um tr iun-

A ALE ANUA QUER FIZER a PAZ EM· SEPARADO ��·��:;:>'i��;���i:�:::
Sensacionais declarações do ex-embaixador Davies �;;�����,PsED""PJ'tEiXfTOLos Ang'eles, 23 (U. P.) - o que a Alemanha afastaria Hí- personalidades multo impor- tes políticos e do mundo de ue- Rio, 23 (E.) - Estava suscítan

sr, Joseph Davies, ex-embaí- tler, porém exígfa o díredto de tantes que vieram da Europa, g'OCIOS dos Estados Unidos. do dúvidas quanto à sua interpre
xador dos Estados Unidos na fazer o projeto sobre a "nova autorízadas a falar' em nome Êsses representantes estavam tação o artigo 7° do decreto-lei que
"'D' •

d' d'
" instituiu as obrigações de guerra,

_'_"USSIa,_, isse, em rscurso, que or�em" na Europa. "Expres- de alguns dos mais altos fun- �unidos de credenciais !lue Diante disso, o ministro da Fa-
no verao de 1940 a Alemanha I ser claramente

- acrescentou , " . ,Incontestavelmente mereciam zenda decidiu que todos os funcio
_l}rocurou negociar "uma pas: - que essa era uma paz Im- cronarros do, Pa,rtulo ,NazIsta, fé. E me pediram que apresen- nár ios ativos ou i::,ati�os que não
impossível". Disse ainda que I possível, I

numa eouferêncla realísada em tasse uma mensagem ao pre- apresentarem a gmtaQa? do impos-

Ierenel di'
.

C I
to de renda estao sujeitos ao des-

con erencrou com uma e ega- Declarou Davíes que se ha- Nova Iorque e preparada por sídente Roosevelt e ao sr, 01'- conto de três por cento em sua
ção uaaísta, a qual prometeu via encontrado com "certas "certos Importantes dlrígeu- delI HulI. Recusei fazê-lo". remuneração ou vencimento.

Nova Iorque, 23 (U. P.) - O co
missário ela Assistência Social, sr.
'William Hodson, que se dirigia a

_j,frica, afim de desempenhar uma
.rnlssâo que lhe confiara o diretor
do Departamento da Assistência
Social, pereceu em um desastre de
aviação. Hudson, que contava 51
-anos, tomara o lugar de um outro
passageiro no avião em Miami, em
vista da urgência requerida pela
missão de que estava incumbido.

COllIO OS ALEIUÃES "CON
QUISTARAllI" A ÁFRICA•••
Londres, janeiro - (Intera

Iíado, para "O Estado") - A
guerra na África, que vai tão
mal para os alemães, foi ga
"Dba. •• nos fronts, pelo sr,
Goebbels. Suas "tropas" ja
chegaram no Eglto e na lUeso
potâmia. Pode-se com efeito
aífrmar que "tudo vai bem pa
ra o sr, Goebbels!" Não se tra
ta de uma anedota mas temos
dados para crer que o lUinis
no da Propaganda alemão pre
parou há tempos um filme in
titulado "A Áfl'ica conquista
da". Ora, está ela bem perdi
da para os alemães. Êle, man
dou queimar o mesmo; infeliz
mente para êle os soldados in
gleses acharam entre os seus

troféus, êste filme camuflado
.no Quartel General alemão, e
o enviaram a Londres. Foi as
:-sim que mais uma vez desven
-dou-se o segredo da propagan
da alemã.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTiNO FLORES I
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Governo "títere"· na AlemanhaNova Iorque, 23 - (por Artur
F. Monroe, correspondente da
"United Press"). - Os comenta
ristas especializados dos nacões
unidas opinam que os alemães
tentar-ão estabelecer um governo
"títere", com o objetivo de sal
var seus sistemas militares e po
líticos, no caso das condicões
atuais da guerra se voltarem con
tra êles, indo inclusive ao extre
mo ele eliminar Hitler rio gover
no. Os nazistas, ao que parece,
esperam que tal pr-ojeto lhes per
mitirá salvar de sua extincão o

r�gil11e nacinnal-socialista,
.

ape
sar das repetidas afirmações de
Londres, Washington e de ou
tras nacões aliadas de não tole
rar governo algum relacionado,

ta ação, procurando salvar-se.
O sr. Davies profetizou que se

o "fuehrer" fracassar em sua de
sesperada tentativa de chegar às
ambicionadas reservas petrolí
feras de Bacu "se encastelará em
suas atuais posições com o cb.
tivo de obter uma paz mais favo
rável mediante um governo do
qual seria eliminado".
No entanto, o sr. Gammans an

tecipa que o estado maior ale
mão poderia elirninar Hitler e
outros dirigentes nazistas como

Goering e Goebbels, apoderando
se em seguida do governo.

O sr. Davies vaticinou o segun
do fracasso da poderosa investi
da para os poços petrolíferos do
Cáucaso com uma possível ofen-

mesmo remotamente, com (1S
atuais dir-igentes de Berlim, tan
to militares corno civis.

O membro do Parlamento hr i
tãnico, sr. David Garnmans , ..n

tes que qualquer outro, preveniu
o público contra a possibilidade
de uma "ofensiva de paz falsa",
no que foi seguid-o, posterior
mente, pelo SI'. Joseph Davies,
ex-embaixador dos Estado, Uni
dos junto ao governo soviético.
Acredita-se que um dos proje

tos nazistas inclue a possíbilida
de ele expulsar Hitler do poder,
substituindo-os por uma alta per
sonagem alemã considerada co
mo não nacional-socialista faná
tica. Considera-se possível que o
exército alemão se antecipe a es-

siva soviética em dírecão a Ru
mânia através das linhas ale
mãs, visando ainda a península
dos Balcãs, enquanto as tropas
das nações unidas iniciariam a
invasão continental pelo sudoés
te ou pelo norte,
"Esta guerra - declarou o

deputado britânico Grammans -

do até fins dêste ano, suportando
as furiosas investidas das nucões
unidas e da Rússia.

.

"Esta guerra - dclarou o de
putado britânico Grammans -

só poderá ser ganha com a ex

tinção de 100 por cento da casta
militarista alemã, Em caso con
trário enfrentaremos a perspec
tiva da extinção de 100 por cen
to da democracia",

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
CURSO DE INGLÊS

-

=1=mI L�

I TENHA JUIZO I
I TEM S[FIUS OU REU. i!I MATISMO DA MESMA •
• •
ii ORIGEM? USE O PO- •

MOJ!!. }(!rP.) U�nfor�!�ee!� O e�.�oma�!a��! i PULAR PREPARADO IAs anedotas e piadas aparen- aviação, José Estremadoyro, que fugiu há três anos da pení- II litemente ingênuas são grandes tenciária desta capital, matou com um balaço no coração o ii I ........ "*.:11 -=] ....
'

fdarmas de desagregação mane- tenente-coronel Vítor Najarro, chefe do Batalhão de Assalto, alia -1 .., r.3 :.-. r::w •

��\�I�a';;i;�COln�;. ����������;��;ead�����:d:�ae;z�;iaaemV��j�; i ��r1g��::;I}:f[1�������rii���:��:; iü·a belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas, _

no avião da f.ft.D. que foi abatido i�1 Inofensivo �o��g��S��Ôr Agradável" el�m!1Recife, 23 (E,) _ Falando a d
. . ,

'1' h 15� O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como li".
não 28 as perfurações no avião que .eslst�u, a u tima ora, �i= auxiliar no tratamento da SHiHs e Reumatismo i55=

uma agência noticiosa o ministro abatido. Nele deveria Viajar o
O niquento prossegue, sob a iii; da mesma origem iãiiSalgado Filho, que regressou de presidência do coronel Aristóteles ii!; FaLAM CELEBRlDADES MÉDiCAS 1511Natal, afirmou que foram 38 e, brigadeiro do ar Eduardo Gomes, Sousa Dantas. ::;: Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- ===a

���� .914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR «914. re- ===1

I-d
e I iiii que o tenho empregado, em comendam-no como arma de ii.

I dr D!\ZISI:il ...� os. caBOS �e indicação apre- facll manejo para o público -
'4 U lu II!! príada (sIfiUS em varias de no combate â sií'ílll'l, qualída- !!�I

.1 d "
.na 6uas m!'mifestaçõe!» 08 rewl· de�' que frequent8mente a- Em

sem pieua e, era responsavel !::� tados têm sido satlsfatorlos, proveito no Ambulatorio da leI!

Por numerosas e recentes repre-l !Ji� ��s são rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria. IpI, •••� lJ W h' t F
'

P' D S'l P
••11iI

sálias, feitals para quebrar a

re-I i:;;
f, as Bmg 00 errlnra Ires, r, 1 vestre assy, =i:=sislência dos pah'iótas e pôr fim �= !=Ii!

'� �t· 'J d .J L t I ====��mil==�al=I;�=III=I;GlmB======::._==I:=:B====I===!�I====:Plm��f�==D·=a" a lVlua es ue saDO ageUl. 1===j����HI===:=�:===�B����jH�5==�fi==8=eJ�=�=�=�i:��=i.:�:;��;��g���;fJ�===!aú

Para conhecimento dos interessados torno público
que já se acha aberta a matrícula do Curso de Inglês,MALAS POSTAIS PERDIDAS 1 t' d 194 5 d f

'

N I 23 CU P) D I para
o ano e IVO e � 3, a Iniciar se a e everelro,ova orque, ..

- es-
'dpachos de Londres indicain que o I p. vrru ouro,

diretor geral dos Correios anun- As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do
dou a perda das seguintes malas Instituto em todos os dias uteis das 14 às 17 horas,:postais, em virt�de de açã? iním i- até 30 d� corrente.

'

ga: Para I) Brasi! - destinadas a ",

Porto Aleare Rio de Janeíre e São Florlanopo)ls, 22
Paulo, coioc�das na Grã-Bretanha Jáu Guedes da
no dia 4 de dezembro; para I) Bra- 44
sil - com destino a Pernambuco e

Baía; para Porto Alegre, Rio de
Janeiro e São Paulo - colocadas
.nas Ilhas Britânicas entre 5- e 8 de
dezembro.

de janeiro de 1943.
Fonseca - Diretor de Cursos

7 vs-l

Assassinado
Londres, 23 (U, P.) - O go·

vêrno extra-territorial belga in
formou que Wilheln Haas, um dos
chefes da Administração militar
;:tlemã na: Bélgica e no norte da

OI

mes um
França, foi morto em Bruxelas,
em consequência de um ataque
de patriotas. Wilhelm Haas, co

nhecido como um "administrador

•
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Tocala de Bach a servíço
da boa vizinhançaRio - (Por Herculano Torres guinte � muito sugestivo caso:

'Cruz - Copyright da Intcr-Ameri- "Li, uma vez, a história de um

cana, especial para "O Estado") - homem que encontrou num "sebo"
Paralelamente à aproximação, em um empoeirado caderno de música.
bôa hora intensificada, entre os po- Levou-o para casa, limpou-o, arru

vos da América, surgiram para os mou as folhas - e com espanto ve

intelectuais brasileiros várias opor- r ificou que era um original de
tunidades de visitar os Estados Uni- Bach! A assinatura, a data, o pa
dos, país vanguardeiro do hemisfé- pel e, principalmente o estilo, tudo
rio, afim de estudar a sua organi- confirmava a descoberta. Não havia
zação, os seus métodos de trabalho, dúvida. Era autêntico. E inédito!
a sua técnica, a sua cultura. Inume- O pobre homem passou dias ter
ras têm sido, depois dessa aproxi- riveis: não comia, não dormia. Só
mação concreta, as monografias so- teve sossêgo quando, levado a com
bre os mais variados assuntos lá es- posição ao rei, conseguiu que fosse
tu dados. Nunca, porém, até o pre- executada na Côrte e divulgada
sente, nenhuma bolsa de estudos pelo país todo.
produziu um trabalho de enverga- Ora, eu também encontrei uma

dura desta coletânea de ensaios,

I
tocata de Bach! a obra dêsses escr i

"Escritores Norte-Americanos e Ou- tores. Passo-a a voces".
tros", que o ensaista Almiro Rolmes Tocata de Bach a serviço da bôa
Barbosa acaba de publicar, editada vizinhança ! Veio revelar às massas

pela Livraria do Globo, de Porto ledôras brasileiras que o país que
Alegre. produz um Rockefeller, um Henry
"Escritores Norte-Americanos e Ford, produz também, um John

Outros" não é livro, inteiramente Steinbeck, um William Faulkner,
inédito para Q diminuto público que um John dos Passos, um Eugene
lê revistas e jornais literários. Con- O'Neill, uma Pearl S. Buck, um Er
tém pequenos ensaios publicados de nest Hemingway e um William Sa-
1938 para cá, talvez refundidos pe- royan ...
lo autor, mas todos êles escritos, -------------
com raro poder de crítica, obede
cendo à preocupação de revelar à
massa Iedôra de nosso país, a im
portância extraordinária da moder
na literatura ianqui.
Obra escrita ao correr da pena, Festa "8 S N da Psem os rebuscamentos tão comuns w.. az

aos profissionais dos nossos roda
pés, o livro do sr. A, Rolmes Bar
bosa é uma confirmação insofismá
vel de que os críticos nacionais es

tão muito longe de exercer a mis
são orientadora que à verdadeira
crítica sempre coube desempenhar.
- Missão de que êles mesmos se

afastam por lhes falecer as quali
dades primordiais necessárias à di
vulgação das idéias, enquadradas
dentro da época em que vivemos
e obedecendo a processos mais ob
jetivos.
Contar as aventuras da sua alma

através das obras primas, como re

ceitava o grande Anatole France,
lembrado há pouco tempo pelo sr.
Alvaro Lins, não é o suficiente para
ninguem se considerar um bom crí
tico. Porque as aventuras da alma
variam de um indivíduo para ou
tro. As aventuras da alma de um

José Verissimo não são as mesmas:
aventuras da alma de um João Ri.
beiro, assim como as aventuras da
alma deste último diférem muifisai
mo das aventuras da alma de um

Agripino Griecco, cuja alma, por sua
vez, tem aventuras radicalmente
dissemelhantes das praticadas pela
alma do sr, Carlos Lacerda, dife
rentissimas, por seu turno, das
aventuras das almas dos srs. Sergio O mais prático e eficienteMilliet, Eloy Pontes e Tristão de
At 'd

.

d' Gasogênio para carro deaI e,.. e aSSIm por iante ...
O essencial, portanto, seria que o passageiros. Distribuidores:

crítico não se preocupasse tanto em C. RAMOS & Cia.contar essas aventuras através das
obras primas, mas se limitasse a ••••••••••••••a. � .contar essas obras primas: o con- lIIilP \IIP.., ..
teúdo - útil ou inútil, belo ou feio, • •
:�: �!�:r�:ss:ulr:�'n�l��ei�:so���ia� .-: S E � li S .:.dos autores, da época em que vi-
veram e sob o fulcro da qual pro
duziram. Análise clara, objetiva,
fiel.
Tristes teriam sido os destinos • •das obras de lord Macaulay e Taine • d

_.

"Ih' iIF I !lo •

b tse êles tivessem contado, apenas, pa roes maravl OSOS, ID1SSlmO aca amen O •
as aventuras de suas almas através • •
�:v��r!!�t��i:a:�s���a:.,st;:�� pr;� • das melhores fábricas do país, são •
produção crítica de um Nestor • •Vi�or�alor das obras que deixaram'. encontradas nos balcões da e
aqueles ensaistas continúa a per. • •durar pela clareza, objetividade e • Oasa SANTA BOSAfidelidade com que analisaram as "
idéias e o pensamento da época em • •que viveram. Esse valor, de modo -
relativo, pôde-se assinalar na obra • iem início do sr, Rolmes Barbosa, • D - ,

b d d •que veiu proporcionar ao público larl"amente rece emos' noví a esbrasileiro uma chance de se pôr a • •
�:fs d3eq�:s��se�� os escritores do •

R F I· S b ·dt 54
-

FI.Esse livro é, efetivamente, uma • na e Ipe c mi one r:14 •
��I:���ã��neta�ãon:xa;t�fd; eA�!rr� • ' -"

•
apresentação do seu trabalho, o se- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- j

l.

IDaDE PERIGOSa
em que muitos jovens se vêem ata

Écados de anemia, e de dorose.
preciso fortalecer o organismo, enrri
quecer o sangue. A EMULSÃO DE
SCOTT - a maravilhosa combinação do óleo de fígado de

bacalhau com cálcio e sódio - revitaliza e robus
tece. Em qualquer época, não há substitutos para a

EMULSÃO DE SCOTT
't&nicU- daó�

ATÉ QUE SEJA ADOTADA UMAi
ORTOGR.'lFIA DEFINITIVA
o presidente da Repúhlica assi-

nau o seguinte decreto-lei:
"Art. 1° - Até que seja adotado

em definitivo o vocabulúrio oficial
em elaboração, quc consubstancie,
de modo seguro, o acordo celebrado
em 1931, entre a Academia Brasi
leira de Letras e a Academia das
Ciências ele Lisboa, vogará, em to
do o país, como formulário orto
gráfico, o "Vocabulário Ortogl'áfi.
co e Ortoépieo da Língua Portugue
sa organizado pela Academia Br a
sileira de Letras e Academia das
Ciências de Lisboa", publicado em
1932.
Art. 2° - O Ministro da Educa-·

ção e Saúde Pública fix arú os pra- .
zos de obrigatoriedade reiativos à
ortografia dos livros didáticos e,
bem assim, resolverá por instru
ções, toda a matéria atinente à 01'-

tografia..
Art. 30._ Fica revngado opa

rágraf'o único do art. 1 o do decr e
to-lei n. 292, de 23 de fevereiro de
1938, e outras disposiç ões que con
trariem o pr-esente decreto Iei ",

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

Irmandade Beneficente de N.
S. do Rosario e S. Benedito

Ficam avisados os industriais fabricantes de fósforos de
segurança estabelecidos dentro da base terr itorial Inter-estadual
do Município do Rio de Janeiro (D.Federal) e dos Estados do
Rio de Janeiro, de 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
Trabalho, Indústria e Comércio (Diário Oficial de 10 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 19-13
JOÃO DALE, Diretor-Presidente.

De ordem da Mesa Adminis
trativa desta Irmandade, con

vido aos Irmãos e demais fieis
para assistiçern as festividades
em louvor de Nossa Senhora
da Paz, que deverá realizar-se
nesta Igreja, a 2� do cor
rente mês, e que constará dos
seguintes atos:
Dias 22 e 23 novenas às

191/2 horas
Dia 24, domingo, às 9 horas,

missa solene e novena de encer

ramento às 19 1/2 horas.

IA Mesa Administrativa desde
já agradece a todos os que
comparecerem a estes atos de
nossa religião.
Consistorio em Florianópolis,

19/1/1943
Manoel Alves Garcia

10 Secretario

I O JUIZ COMOVEU-SE DIANTE DO'
AP1tLO DO FILHO DO R1tU
Rio, 22 (Estado) - O juiz Otavio·

da Silveira Sales, da 16R Vara Cri
minal, condenou a ,1 meses de re
clusão o acusado Benjamim de Car->

. valho, denunciado por crime de
furto.
Segundo a denúncia, o acusado no .

dia 4 de outubro último, cerca de-

17
horas, penetrou no escritório da

• garage da rua Riachuelo, ll. 136,
'furtando de uma gaveta a quantia"
de CrS 3.141,00. Ao tentar fugir, foi.

I
preso.

O juiz, entretanto, desclassificotr
o delito para tentativa de furto e,.

� em sua sentença, disse o seguinte:
, - "O réu surge no atalho escon-

�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����''''''''''''__-- so do crinfe aos 44 anos, quando já
lhe não é mais possivel sopitar pai-
xões. Deve haver algo de trágico na
vida dêsse homem que tem encargos
de f'amí lia, e só agora se cobre de
oprobio, dêsse oprobio que senti
bem maior no comovedor apêlo que
me fez um filho seu, cuja idade não
vai, talvez, alem de 12 anos".
Benjamim de Carvalho, que está

recolhido ao Presídio do Distrito
Federal, terminará no próximo mês
o cumprimento de sua pena.

C!JNIOA

E M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMlCIllO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprtos para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Oampos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es-
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro). "

Agência em Lages: Agência em Floríanópclts:
Rua Correia Pinto 58 Rua Alvaro de Carvalho,2. ,

Telefone 1.677
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AS CONDIÇõES NA SLOVÁQUIA
'OCUPADA

- O jornal "Slovak " publicado
em Bratislava, queixa-se da escas
sez de madeira combustível, cau
sada pela falta de cavalos. Os ca-
valos desapareceram porque foram
mobilizados pelos alemães par,ft a

f'rente oriental.
- Foram baixadas várias ordens

sôbre o uso da corrente elétrica;
Entre as 16 e 22 horas, não é per
mitido o uso da corrente nos moto
res das fábricas. Foi também res

tringido o consumo de eletricidade
nas casas particulares e nas estra
das públicas, enquanto o uso da
energia elétrica nos anúncios lu
minosos está expressamente proi
bido.

C jj �.* .. Tem em «stock» os mais recentes artigos I
. � ..4iI+'. ,.

� para crianeas. ternos de lina confecção para I
homens, calçados, chapéUS, easemiras e 11- i

nkns DlmillHais e es.traUlieiros. b.rins. ronpas bra�cas, pijamas, etc . .A Fábrica D.ISTlNTA está coo-. Ileccionando camIsas. para 0_ verao a preços extremamente balxo�. IVisitem as novas e model1nas Instalaçoes de A CAPITAL, ii rua Conselheu1o Mafra, 8. ��.==�==========================�==========�====�========================�

..
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• f Morreu o inventor

� ��I� � ir! I
do ({Lewisite»

Nova Iorque, 23 (R.) - Faleceu,
-, com a idade de 64 anos, o profes

sor Winf'ord L. Le-wis, inventor do
fi! I '�

.

gás "Lewisite", um dos mais
...-.o-- 'li '. \

.'- podr osos gases tóxicos para uso

11'1 ('{P C R.) I !\ L bélico. Lewis inventára êsse1�1. r:'.. • "'1. gás em 1913, e fabricou várias tone-
- FuNE 1581 - �adas que não chegaram a ser uti-

: A's 7 1/2 horas I AO PUFb 1-18CO �f;�\��' �1SeSt�lf���, rn\d�an����'e��I B I b ded 'f:llldo do mar, guar-dando-se em

I", alaS para ' an I OS Washington algumas uruostras e a

Com Bill'Elliott e Tex
fórmula.

FRONTEIRA PERIGOSA Ritter
-'

NOVAS l'ITóRIAS DOS PILOTOS
.. Com William Boyd e Russell 'I' \ POLONESES

Londres, Janeiro - (Especial-Hayden Complemento Nacional (D F.B.)

"A h d � �
" mente para Inte.raliado - para "O

O ARQUEIRO VERDE Gene KrUDa e sua orquestra Estado" - (Via Cabo Submarino)
Com Victor Jory I

-

em a ver a e
- Os pilotos poloneses, voando em

Preços Cr , $240 - 1,20- 1,00 Preços: Cr. $2,40 e 1,40 "Spitfircs" de novos moclelos das

Imp. até 10 anos Irnp, até 10 anos LI
.

.

I �;l�:�lb���:la���!�1���li�:7111C�I����d�i��
I
rias em combates aéreos

CO,l11
a des-

,c,.•••a••&......oe••••o••••••••••80•••••••ee••oe•••••• I
tr u i cáo de mais cinco aviões na-

U Ch-i 8 '"I
t

Declaro oue como jornali f' I h bi d d z is tas , no último dia ele 1942. Na

Omena"enS ao I e no r�sl ecaro. que como,Jornalsta pro·l�slOna., a itua o ao tr�to e,tarde ele 31 de dezembro elois pilo-
� - � ,

'-

II assuntos de interesse púbhco, sempre timbrei em defender entidades tos da esquad rilha "Torun", cum-

,

"

I" ,. d E d N' I A id i p r in d o uma missão sobre o terri-
RIO, 23 (A, N.) -- A Liga de Defesa Nacional co- que se Integram nos e evados pnncipios o sta o acionar. SI e�, tório inimigo, empenharam-se em

memorando a passagem do aniversário da ruptu.ra das rurgia é considerada no momento a maior expansão que se possa
I
renhida lula com aviões nazistas e

nossas relações com os países do Eixo, prestará ao go�'
,

d 1'.1 -
, d conseguiram elevar para 41 o nú

imagmar, mormente agora quan o a rxaçao congrega to as as suas mero de aparelhos i n im iaos abati-vêrno e ao povo chileno expressiva rnanifes'tação de forcas vivas para a sua defesa, seja ela interna ou externa. Assim cios. Ambos os pilotos citados são
_solidariedade. "

-'

bi d d d' chefes de esquadrilha desde a bata-
A Liga vai pleitear a paralisação du rcm te três senoo, nao tive outro o jetrvo o que trazer ao campo as lSCUS� lha ela Grã-Bretanha .

. minutos de todas as atividades no pc i s inteiro, assine sôes o que se tem feito no país sobre siderurgia. i As unidades aéreas polonesas
.Iundo a hora em que foi tornada pública a notícia. ,nem sómente cooperam com a

A Sociedade dos Amiqos da América e a União Assim é que, com referência à situação da Cia. Siderurgica São "Royal Air Force", mas tambem
-

- -.. L G C 1
' têm realizado inúmeros ataques em

_ Nacional dos Estudantes aderiram, espontaneamente, às Paulo e Mmas S. A, e seu Diretor- erente eiso Camargo, por vanas missões especiais, Os poloneses f'o-

manifestações. devendo naquela data o general Manoel vezes por mim atacado, nunca tive outro espírito senão o de "ani- ram o.s primeiros entre o,s aviado-
R b 1 id t d S

.

d d dA' d A r·

d'"'' bl"
, ._

N
res aliados a ter suas propr ras es

a e o, presr en e a ocre a e os m iqos a rn.eruco , mus narran I , nos artigos que pu iquei em vanas ocasioes. o en- quadrilhas nos comandos da
_lançar uma proclamação. a todos os povos do continen- tretanto, de conformidade com o que me faculta o decreto 24.766, "Royal Air Force".
ta americano. IhA Liga de Defesa Nacional, tendo em considaração art. 22, Lei de Imprensa, quero agora tornar público que me or in- Adesão de diplomata
que o ministro Osvaldo Aranha constituiu a figura cen formado- sobre a pessoa de Celso Camargo e a respectiva Compa- 1 ao general (jiraud
tral da Conferência dos Chanceleres Teu-ni-da nesta cu- nhia de que é Diretor, verifiquei muito especialmente, depois que a' Marrocos, 22 (R.) - A rádio de

.pí to l , resolveu convidá-lo para falar a todo o continente, imprensa desta Capital unanimemente teve ensejo de divulgar os da- Vichí, divulgou que o embaixada!'
,

h'l
,-

d
.

, , .' ". "

,

A • '. frances enl Estocolmo, conde Vauxparticularmente ao povo c 1 ena, por oco sroo a cerr- dos pOSItIVOS extraídos ln loco serem estes verdadeiros, salientan- Saint-Cir, resignou o seu posto e
:mônia, a realizar se no dia 28 do corrente. do 'a cooperacão preponderante da' Cia. Siderurgica São Paulo e pôs-se á �isl?osição elo general Gí-

,
. raud, na Africa do Norte.

Minas S. A como colaboradora do programa traçado em prol da SI� ,

.

derurgia pelo insigne Presidente Vargas, sendo assim inatacavel a

sua organização legal, os seus

fU,
ndamentos constitutivos e a sua

,iDiretoria.

Movido pelo único objetivo de justiça e dentro dos disposití-]
vos do decreto n. 24.766 (Lei de Imprensa), venho ponderar que 1
os comentários anteriores por mim feitos tiveram apenas o intuito:
de abrir sobre o assunto em debate a mais franca discussão. vindo i
com isso à luz os dados oficiais tornados públicos pela imprensa a l
favor da Cia. Siderurgica São Paulo e Minas S. A e de sua Direto- 1ria, ressaltando a improcedência das acusações acima referidas e

Ifeitas sem "animus injuriandi ", I
Após tão cabais esclarecimentos divulgados e para ser coeren�;te com a minha orientação jornalistica, venho publicamente endos- ,!

sar os conceitos emitidos oficialmente por toda a imprensa demons- I
trando o grau de prosperidade da Cia. Siderurgica São Paulo e Mi� 1

T�!�_�_ VI�,! .5_'!.!__TfMANHOS
nas S. A. ,

-- - - - - - - ...._ - - - _ - - _ •__.-...-.A

I LEIA ISTODeclaro ainda que a publicação novamente feita em jornais do :
país de artigos de minha autoria. foi extemporânea e sem a minha' OS ANIMAIS E A GU.ER�A. -

E
'- f-' f' , .

h b I I' I - Que fazem os amrnais sel-
autonzaçao. ssa transcnçao OI eita a mm a a so uta reve Ia, pre- vagens que vivem nas regiões as-

sumindo contudo que essa nova publicidade seja obra de indivíduos soladas pel a guerra? A �ssa per-

tit d def id . t d' 'bI' d f d gunta, que tanta gente repete, res-
sem a I u e � mi as, emerosos e VIr a pu ICO e en erem-se, pendeu o presidente de uma asso-
fugindo à responsabilidade de seus atos e locupletando-se de meus ciação francesa de caçadores, Ne-

.. : d b
.

P A '

ib nhum caçador - segundo afirma
escutas:. e meu nome, a uSlvamente: , ?r ess� motrvo, proi o a

_ tem comprovado a ausencia de
reproduçao dos mesmos em todo o terntono nacional, ao passo que aves ou de outros animais das zo

autorizo a publicacão desta declaração no Boletim "Véritas" desta nas on de a. guerr-a ap,resenta. sel�s
, " , ,. . _

'
, aspectos 111aIS terr-íveis. Os â.Jl Ll'Il â LS

Capital e na Imprensa do pais em geral, inclusive transcnçoes.
.

selvagens permanecem onde estão;
São Paulo 13 de janeiro de 1943. não fogem, Escon,dem-se o melhor

,

que poelem para l ivrar-se dos bom-
Antônio Tabarelli bardeios, mas não se retiram para

outras regiões, Coelhos, lebres, ,ia
Autorizo a publicação da presente em um jornal diário de cada vaUs, �erdizes, todos fazem o mes-

, .. , . , _ i mo. Nao abandonam suas terras
CIdade do BraSil, fIcando prOibida a sua transcnçao em outros or� ainda mesmo nos instantes em que

gãos no território nacional. - São Paulo 13 de janeiro de 1943.1 as grana�a� .caem com ab_undancia
. '

I
extraorclll1ana. As aves nao temem

Antômo Tabarelh. os aviões de bombardeio, nem os

,çanhõ'es anti-aéreos, Mostram-se in
diferentes às lutas dos homens, É
o que afirma o c.açador francês,

TOUCINHO peR GELO
T()ucinho refrigera,do, adqui

rido pela Administração de Distri
buição de Produtos Agrícolas dos
Estados Unidos em cumprimento
elo programa de empréstimos e ar-

Nova IOl'que, 23 (U. P.) -, I colaboração permanente, de- rendament,os,_ está subst�tuindo o

A Alemanha Itália e Japão as- pois da vitoriosa terminal'ão g�lo n?s poroes elos naVIOS, Os po-
.' I

' .
'" roes sao antes forrados com mate-

s�naram lfm.l}aC�O de, co�p.era- da g'_uerra. S�g'undo � l'adIO

dei rial iso,Jante e logo a seguir neles
çao econOIDlca para utIlIzar, - BerlIm, o acordo sera paralelo se colocam grandes recipientes
ca.da um na sua esféra econô- ao l)ado de �juda militar por I �onten(!o .

toucinho resfriado ,a zc

nuca" seus recursos na ·'guer- 10 anos aSSInado a 27 de se- 10 centlgu;lelO.S em torno de a�lm�n-t' . ..,' tos putreclvers, sobre os quaIS a1n-
ra to�al contra OS Illlmlg'os co- tembl'o de 194:0, no quartel- ela se colocam reciJpientes do mes-

muns" - (liz uma emissão-ra- g'elle'l'ul de "Her!''' Hitler, pelo mo toucinho. Em consequência de
diofônica de Berlim, aqui ca- chanceler do Reicll, Ribben- tal p.rocesso simple,s e cômodo, eco
ptada 1)01' uma ag'ência tele- trop, o embaixador japonês nOI11�za-�e nos navIOS, o espaço que
.. 'f· . O

A
• .:J " t 1-. H·' J' O h' C· precIsarram para a lI1stalaçao elas

gra lea. acoluo lIsa am�,em nos 11 s una e o conde la- máquinas refrigeradoras, c ponpa�
estahelecer uma base para fi no, da Itália. :ir o próprio gelo.

CARTAZES DO DIAI
�

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 4 e 7 1/2 horas

PÁu Dl CABElEIRA
-Corn Leon Erro!

Francisco Duarte Silva, Rua Germano
Wendhausen, 12, precisa comprar uma
pequena casa" Negócio direto,' sem in

termediário.
39 15 vs. - 2

Acõrdo econômico enlre
os ditadores

Cooperativa Mixta de laticínios
de Florianópolis
EDITAL

Pelo presente convoco a
todos os cooperatívístas des
ta entírlade para uma AS
SEMBLÉIA GERAL, que terá
lugar no dia 24 do corrente
(Domingo), às 9 horas, na
séde do Serviço de Economia
Rural (Rua Conselheiro Ma
fra ).
ASSUNTO:-Interesse geral

da Cooperativa.
Florillnópolis, 5 de janeiro

de 1943
Emmanuel Fontes

Presiàente do Conselho de
Administração
13

l_

Cientific·) 03 interessados
-de que a matrícula estará a
berta de 2S a 30 do fluente
mês, das 9 às 12 horas.
Nos dias 2S fi 27 serão ma

triculados os alunos ào ano

'pretérito e nos dias 28 a 30 os
novos candidatos que deverão
ter, no mínimo, oito afiOS com·

pletos.
Transcorridos os dias de ma

trícula, se houver vagas nos pri·
meiros anos, serão as mesmas

preenchidas com candidatos de
sete anos completos,
E' de grande convemencia

<que tO,dos os matriculandos se

apresentem acompanhados de
�eus pais ou responsáveis, por- A

Comprai na CP. SA MISCE
L NEA é sabei ecoilomi; ar'quanto com os mesmos precisa

esta direção entender se pessoal-
mente. Os elementos colhidos pela Esta·
A matrícula no Curso Com- tística Militar são absolutameut

plementar estará aberta dos dias secretos, e servem sómente a fim
militares, Negar-se a fornecê-los Otl4 a 13 fevereiro vindouro, às mentir 110 ministrá-los constituf

horas supraci ta_das, crime rigorosamente punido pelas
Florianópolis, 19/1/1943. leis do País. CD. E. M.).

Americo Vespucio Prates Diretor. Cabelos brancos r LOÇÃO38 7v.2. :iaRAVIJ�HO§A I

(Firma reconhecida no 11 o Tabelionato).

4 V8.- 4
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o ESTADO-Sábado, 23 de ,Caneiro de 19434

o (STADO [sportivo !

As eleições na rer p.� �.�, IS. Paulo, 23 (A.N) - A Federação Paut isr a c e J:'ute

ból, realizou ontem à noite, a sessão especial dest in ade a el e
ger o presidente dessa entidade e demais membros da direto
ria. A reunião compareceram os representantes de todos os clu
bes da divisão principal, isto é, Palmeiras. Cor in thi ans , São
Paulo, Portuguesa de Esportes, Juventus, Ipirang a, S. P. R
Comercial, Jabaquara, Santos e Portuguesa, San t is t.a. A nova

diretoria da entidade paulista, depois da eleição ficou assim
consti tuida: p: esidente, Getúlio Vargas Filho; vice presidente.
Alfredo Trindade; Junta Legislativa Efetiva; Carneiro Lacerda.
José Davi Filho e Emilio Hipólito; Tribunal de Penas: João
Minervino Jorge Caldeira e Pedro Antonio Naschcses. O novo

presidente da Federação Paulista de Futebol foi longamente
aclamado pelos dirigentes ali presentes e sua escoiha repercutiu
favoravelmente em todos os círculos esportivos do Estado.

•

Lélio está livre
RIO, 23 (E.) - O Botafogo

corrrurucou à F. M. F. que
rescindiu o contrato do seu

proftss ion c l Lélio.
'"

Mozart quer fixar-se em
Belo Horizonte

BELO HORIZONTE, 23
Encontra-se nesta capital o

"player" Mozarte, que vem

entretendo negociações pa
ra reingressar no seu clube,
o América. Entretanto, in
forma·se que o América do
R'o exige.lO.OOO cruzei 03 pelo

zonte,

Duas consultas à C. B. D.
RIO, 23 (E.) - A Federaçlio

Catarinense de Futeból con
sultou a C. B. D. sobre a

possibilidade da participa
ção no campeonato local,
de um atléta natural da
Alemanha e que se encon

tra n. Brasil desde 1920. A
....................................................

Sôbre as indenizaçõesRio, 23 (E.) - A Comissão de Defesa Econômicl:l or

ganizou um projéto de reS!i'lução, a respeito do plano de indeni.
zação a que se retere o artigo primeiro do decreto·Je 4.166, de
11 de março de 1942, ou sejam as indenizações dos prejuízos
causados aos bens e direitos do Estado brasileiro, pelos atos
de agressão praticados pela Alemanha, Itália e Jerão.

o Clube Doze de I Foram atingidos por torpedos
Anosío e explodiram

� Londres, 2� (U. P.) - O Almi- \

rantado comunica: "Ás primeiras
horas de iC:I'ra-j"t'lj"a, p a l ru i h ax das
n ossus ilni(;�ldes c us l e i ras leves,
sub o Cl,1I1HIHlu -d os tenentes Di-

Em bem orientado esfôrço t-l ft'liz iniciativa,
empreendeu os trabalhos preurnm-r es dil expt"oiçã0
de carteiras a seus associados - Você. que é só
cio daquele prestigioso clube, poderá cooperar e tl
cientemente nessa útil e elogiavel realrz eção, pre
enchendo com presteza a ficha que lhe será apre
sentada referentemente ao as-unto, e devolvendo-a
com b;evidadé', aeornpanhada de duas fotografias

Preparam-se candidatos para quaisquer concursos
PREÇOS MO'DICOS

Rua Saldanha Marinhol n. 3

suas.

PRISAo de VENTREt

um pequeno navio i n im i co ue
abaste c inicntos, que na vpga\'a sob
escolta dt' dois gl':i.ndes navios de
pesca arruados. perlo da costa do.
ler r ilori o ocupurl o da Holanda.
:\0 combate que se seguiu, o na

: v i o de abastcchucntos e lilll dos
; navios de pesca Iorum at ingidus.

---------------------------- por torpedos c explod i rum.
.: A bordo das nossas nu idades

fi•••••••••8.1••••••••••• fi
'

um dos nossos homens ficou leve

S ..., S mente ferielo, scm que se rcgistrns-

• FILHA I MAE S AVO I • �::.:la�1�lI�0;�sa��ei5I�:;11(lZ,I!��1�lCd��0��=... I I @; ram a açao dos seus navios".
• II II • I -----------.

• • '(aiXil B. elos Empregados do
.. Todas devem usar fã • I Ministe lo da Fazenda, no E�-
• fi i tado de Santa Cata rlne
• _I De ordt m do sr. Pr esld en-

Falecimento de um antigo crDnista
.

., .. i t«, convido aos srs. so cíos

• e I para fi Sessão de Assem-

eS"Ortl·vo lJt\ (OU REGULADOR VIEIRA', -, bléia Geral Ordinária, fi rea-
p Vil .� Iliz<.\f-8' no dia ::'3 do corrente

Rio (Pelo Corr eio) - Em sua residencia, à rua L-=itt • A M U LH ER EVITARÁ DORES 'I· (sábado)
à

s 14 horas, afim' de
Ribeiro 147, em Niterói, fa leceu o veterano cronista esportivo • ti se proceder à eleição da
Raul Loureiro, mais conhecido por «Perigoso», • Alivia as Cólicas Uterinas -I nova Diretoria.

Nascido no Pará, cedo veio para esta capital, ingres ati Emprega-se com vantag empa- ti Fpo lrs., 19 de janeiro de
sando no América. Começou a trabalhar na imprensa no "Im :: ra cnmoster as lrr egularldades • 194�
parcial", tendo empregado a sua atividade durante cerca de � dos íunçõee periódicas das se-.a M. Roberge, 10 secretário
trinta anos em varios jornais. Pertencia à A.B L, sendo socio " nhcras. E calmante e regulador w 36 3 ,,-3
fundador da A.C.D., e do D.1.E. Raul Loureiro era estimadís • dessas [unções. fi

H
..

siroe no setor esportivo e deixa viuva a sra. Si!dite de Azeve· • "-,,': "-:: .�"._ FLUXO-�EDATINA, pela sua � omenõgem ao ministro
do Loureiro e quatro filhos menos: Alair, Teresa, Jorge e Ro· ��z:-�r�' �" comprovada eficácia, é muito re- ti brasileiro no (aira
hirto. O seu sepultamento foi concorridíssimo. ! ��:bl j� ceitada. Deve ser usada com Q I Cairo, 22 (R.) - O ministro d.O- ..

�;;;;'\\'{f,�
� confiança. ""1 Brasil nesL� cap ilal, sr. J. A. Bar-

A F. P. E. TEM QUASE 13.000 Estados também estão nas cogita-. t
. iIi ?->'- FLUXO-SEDATINA encontra-se 81 bos� çarneu'o, VISll?u um grande

AMADORES ções elos clubes cariocas. �(� t..,�}.:. _.' -. d Sr. depósito ele abastecimento norte-

Rio, 22 '(E.) - A Federação Oxalá que o Ano Novo traga para. (, ·"F LHA: ·�)l·\At em to a parte. U i americano, nas proximidades de}
Paulista de Futebol acaba de reme- o esporte car-ioca um campeonato ••••••••••••••••••••••••• i C.airo, tendo-lhe sido então ofere-
ter à C. B. D., a relação de seus bem diferente do de 1942, em 10- cido �lm almoço, 110 acampamento
amadores. A lista da entidade ban- dos os pontos de vista. I � qu� tinha seu nom�. .

deirante consta dc cerca de 13.000 '" I A sobremesa, o diplomata brasi-
nomes. I

CURSO PARTICULAR
� l Ieiro pronunciou breve alocução..

Pediu liceliça pera jcgu ! sendo vivamente aplaudido.
O CAMPEONATO DE 1943 NO .em Minas
Rio, - (COP�:i�ht da INTER- RIO, 23 (E) - O Botafogo Prof. ·M'anuel LUI·ZAMERICANA, por A. B. C.) - De- pediu licença à F. M. F. 1

pois dos desastres de 1942 pará: o para exib
í

r- se nos próximos
esporte carioca toelas as vistas es- dias 27 e 31, em Belo Ho
tão voltadas para o campeonato ele rizonte, contra o América e1943. Que surgirá para os esportis
tas cariocas no Ano Novo? Persis- O Atlético lVIíneiro.
tirá o mesmo estado de co lisas ?
Teremos novos e vergonhosos ca

sos ele juizes? Teremos sururús,
indisciplinas e jogos quasi sem as

sistência? Os graudos continuarão
a rir dos regulamentos da entida
de? Uma indagação ansiosa existe
em cada esportista do Rio ele Ja
neiro. Enquanto isto muito se fala
e pouco se faz. As propaladas re
formas dos regulamentos e dos re

gimentos continuam como causas

faladas. Nenhum passo positivo
neste sentido. Mas, os clubes não
.dorrnem. Enquanto se fala que O
América está disposto até a termi
nar a sua secção de foot-ball, causa
que seria um prejuizo incalculável
para o esporte metropolitano, pois
se trata ele um clube ele tradicões
e um exemplo de força de vontade,
outros gremios entram de rijo no
mercado de joga;dores, comprando
passes, fazendo ofertas e pensando
seriamente no teal de 1943. Quem
mais tem cuidado do aS'sunto é o
Vasco da Gama que está quase com
todos os .seus problemas de equipe
resolvidos e até com reservas que
muito clube grande queria ter co
mo efetivos. O trio Jair-Izaias e
Lelé já veste a camisa cruzmaltina.
Um jornal anunciou que Batatais
ia deixar o Fluminense, mas a cau
sa foi desmentida. Fala-se muito
em muita transferência, mas até o
momento bem poucas já se positi
varam.

Depois de janeiro é que o públi
co poderá ver mais claro o ambi
ente que se desenha para o .futuro
campeonato. Váil'ios jogadores elos

1
��------------------------------------------------�---------

Bangú X Ipiranga
Com regular assistência

realizou·se, domingo último,
no campo do Ipiranga, o

encontro entre as equpes
do Bangú F. C. e do Ipi
ranga, S. C. Após movimen
todo jogo, o Bangú venceu

o seu adversário pelo aper·
todo "score" de lxO.
As equipes entraram em

campo assim formadas:
Bangú : Valdir, Miranda e

Altino; Nega Velha, Galego
e Jacutinga; João Vicente,
Mario, Sapo, Gaudencio e

Valter.
Ipiranga: Ramiro; Zé Du

tra e Dôo; Bebê, Minelli e

Bodinho; Pacheco, Mario,
Nêno, Arí e Parú.

Plllllas

AlOICAS
entidade máximo. respon-!Idará afhmativamente, visto
tratar-se de catnpeonato re- 1gional. .

-- A Federação Paulista I
de Ciclismo COI1sultou a 1

Confederação sobre a par
ticipação de um atleta no

tural de Portugal, no cam

peonato brasileiro. A C. B
D. responderá negativamen·
te t mdo em vista que, de
acôrdo com instruções boi
xadas pelo Conselho Nado·
nal de Desportos, somente

brasileiros notas ou natu·
seu passe.
Prosseguem as negocia- ralizados poderãc concorrer

ções, v.sto ter Mozart de a certames de carater no

clarado desej o.r fica'r defi- cion 01.
nitivamente em Belo Hori-

U. ULA II ZA" os .IITIS.,...
.01 SUl TOITUIA-LOS.

DOENCAS DA PELE
E IIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

nome! Um símbolo! Uma garantia!

CASA R,ADIOLUX
Um

Rua Conselheiro Mafra, 7 (EdiL La Porta)
End. Teleg. "Radiolux" - Florianópolis

Empório de Louças, vidros e artigos elétricos em geral.
Depositário das lâmp�das PHILIPS, para iluminação.
7nstalações de LUZ & FORÇA. em Florianópolis e interior.
030 lsvs. alt.-I:!

"

GASOGENIOS
TlP O "C. E. G."

OS mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
fABRICANTES:

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

Aplique um Gasogênio «Sully» no seu

Eficiência e' garantia absoluta
Distribuidores: C_ RAlVIOS & C. --- Rua

OFICINA DE MONTAGEM:

caminhão e ganhe a diferellça
Tipo especial para ONIBUS
João Pinto, 9 --- Florianópolis
E ASSISTENCIA

--
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e Notícias

ALTEROU O CHEQUE _

Rio, 22 (E.) - Pela 16a Vara
Criminal, transitou um processo
em que figurava como acusado Lin
coln Cruz. Apoderando-se de um
cheque emitido contra o Banco
Ribeiro Junqueira, o acusado alte
rou-o grosseiramente de 3 para 13
contos c, ao tentai' recebe-lo foi
preso em flagrante pelo dele tive
,José Pérez ela Silva.

O falo ocorreu na sede do referi
. do banco, no dia 22 ele dezembro
último, cerca de 11,30 horas.

O acusado foi internado no Ma
nicomio Jud iciár-Io, onde os mé
dicos concluiram tralar-se de um
oligofrên ico, incapaz de imputação.
Absolvendo-o, POI- este motivo

o juiz Otávio da Silveira Sales, en';
sua sentença, cleclarou:

.

- "Impõe-se considerar que tu
d.o .Í1:dica, no caso cios autos, a pos.sibi li dada de haver um terceiro
não. identificado pela polícia, con�cehido o plano em cuja execucão
empregou a inc-onciência clesse "infeliz lavrador ele região remota doEstado do Rio de Janeiro".

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

emocionante. No nevo número de
SELECOES. E mais:

Como criar hábitos provei
tosos que simplifiquem a
exisfência - segundo os ensina
mentos de um psicólogo de repu
tação mundiaL.. Pág. 1.

Uma tocante história de

Cabelos brancos T
MARAVILHOSA !

LOÇÃO

�
O derrotismo e o pessimls;mo:8RO armas da "quinta.colun.a".(L. D. N.).

ABUSO Housno
Multiplica-se, em várias reparti

ções públicas, um gênero de abu-
so que admira não tenha ainda en
contrado severa repressão ela parte
cios chefes cle serviço, que não po
dem alegar ignorancia, porquanto
os funcionários que nisso se com
prazem alardeiam a própria e re

provável concluta.
Vai-se propagando a moda das

listas de subscrição e dos "bolos",
11a realidade rifas, sob vários pre
textos e com cli versos intuitos. Cor
rem-se listas para presentes de ca
samento e aniversário, 'Para almo
ços e festas, e até para doenças
enterros. Os tais "bolos", com Te
ção indisfarçável de jogatina, re

presença negócio, e são por isso
mesmo altamente condenáveis.

Os funcionários que se recusam
a subscrever ou a jogar ficam na
turalmente mal vistos pelos colegas
useiros e vezeiros em tais práticas,
que vêm comprometendo a disci
plina, a camaradagem, a P]Pl'''·{'tú''J
moral nas reparJií";\.r"I"
Por r\.nhro lado, o abuso reveste

se -quase sempre de aspecto d es
,·.fumano, pois constrange a uma so
li dar iedade intolerante, que a mui
tos revolta, os servidores cujos mo
destos vencimentos, já comprome
tidos em empréstimos, são ainela
desfalcaelos por listas e "bolos" to
dos os meses.
Por uma queixa inserta na sec

ção especial deste jornal, vê-se que
o abuso campeia com particular
desembaraco na Secretaria Geral
de Educação, e o queixoso apela
para o secretário geral da Adminis
tração da Prefeitura, apelo, aliás,
bem dirigido, porquanto esse alto
funcionário, não faz muito tempo,
se recusou a uma das muitas home
nagens interesseiras, em qUE.' são

- excessivamente ferteis estes

tem'lQuem sonegar informações à Es- poso
tatística Militar, trabalha em pró) Mas o que se impõe é uma pro i-
de país Inimigo, E, nesse caso,' bicão radical, em todas as reparti-

"

será julgado, militarmente, como cões, sugere o "Diário de Noticias",
_

inimi:,ro do Brasil (D. E. M.)_ (to Rio.

amor ••• Este homem, hoje rico,
recorda à esposa "snob" como se

casaram quando ele não tinha
Dada -- senão a firme vontade
de vencer na vida... Pág. 77.
Como ensinar a seu filho
lições preciosas -

que de ou
tro modo ele teria de aprender à
sua própria custa. em duras c

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

Aprenda a ser feliz· aiudando a próximo! Um co

nhecido escritor diz-nos como a

compaixão pele infortúnio alheio
pode muitiplicar nossa própria
felicidade... Pág. 62.

nOR de ESTOMIGO?
AZIA - MA DIGESTÃO
DiSPEPSIA_ ULCERAS

Papeis r

BANKETS MI Não deixe de ler êstes e outros
artigcs notáveis no número deMAIS AVIõES

Marrocos, 22 (E.) - Anuncia-se.
n�sta capital, que a Pan-American
AlrwayS colocurá, dentro em bre
ve! em tráfego para Manaus dezes
S�l� avi?es por semana, os quaisvtrao clJ,retmncnlc ele Miami con
duzindo cargas e passageir�s, Ie
vando ele volta a borracha necessá
n_a ao esforço de guer-ra das Na
çoes Unidas.

DEZEMBRO de SELEÇÕES
Acaba de sair

Apenas Cr. $ 2,00 S<L!.Ç6�s
J.W.T.

j(�pl'l'.<;e(/,fante Geral nf) Bra.sil.:
F'ERNANDO CHINAGUA

R1W rio Rosário, ô6-A - 2.0 andar _ H:.tQ
--------------------r---

Novo exame de ;1iUmissão á
Escola de ��ronáutica

Hio, 22 ("F,'0"tado") - C0Il1_0 ob
jetivo de a�elerar a forma9ao de
oficiais av. iadores e aproveitar ao

máximo a capacidade da Escola de
Aeron,'cllIlica, o ministro Salgado
FiJJ::."u declarou ao chefe cio Estado
M2(ior ela Aeronáutica que ainda no

CIOITente ano será realizado novo
exame de admissão áquele estabe
lecimento.

Vasa de Rloradia.Aluga-se ótima casa de mo
radia. à rua Fernando Ma.
':chado n° lo, com 4 quartos:2 salas, banheiro, agua fria
,e quente, etc. Tratar com
'Tolentino, na Agencia Che
vrolet.
:32 15 vs. alt....:.. -4

MELHORAL É MELHOR I EXPERiMENTE�OI

I

Oficina Técnica
«ROYAL»

Instalada modernamente e dirigirla por técnico e spe
cíalízado, conserta e refOfrni-1 máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado 'j'elefone, 1666

INlachadó & Gia I
Alt.

21

Moléstias dos rins e coraçãoo TONICARDlUM tônico dos rins e do coração Iímpa a

bexiga, 08 rins, as neteítee, areias, cólicas renaís, aumenta a8
urlnas. Tira as inchações dos pés e rosto, hídropsías, ralta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterío-eseterose.

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

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, Ilõres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas 813 enter
mldades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hldropsíae, pés '�nchados, falta de ar, palpltações, abatl
meato das velas � artérias, bronqulte asmática;

lesões, cansaço, urlnas eseassas e dôres no coração, pontadas
n08 r'rui! é lnCu!lçu�l!.

4pJl5 �racos e convalescentes .

-

Devem-usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o
vígor doe músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
SOIl.B anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas tracas,
língua suja.. Para 8. neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a
convalescença é rapIda.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstías do sangue, !!l11lla,

eczemas, tumores, dartbros, esptnhas, fíatulas; purgações. ferI
das; eaneros, escrófol8s, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo. tonifica e engorda.
Deposítarías; todas a8 drogaria. de São Paulo e Rlo.

AS SENHORAS DEVE�I USA.R
Em SUl) toílette intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hlgteníco. contra moléstias contagiosas
auapettas, lrrltaçõPI corrimento", molés

Usa uiero-vegtnaís, men ítes e toda sorte de doenças
locais e "rande preserntlyo. Dro$larlll Pacheco, Rio.

--__ .. -

Visite, seni compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA' ROYAL,
à rrra Trajano 3, no edilícíe onde funcionou o Banco do Brasil.

Novidade��Jóias--Vidros-Cristais--Porcelanas e artigos diversos para presentes
'-
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!!_IDICADOR MEDICº'ID!·.n���.r!n�r��v�� I
D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS Ur íná rtus

r I Tratamento especializado
• NARIZ, GARGANTA ,', das aYI'CCÕeS dn aparelho

genital feminino (Útero,Ová-
Especialista; assistente do Professor Sanson

I rios, Trompas, etc.). Tra-Ido Rio de Janeiro. tum ento moderno. por pra-

( I Peja manhã, das 10 às 12 I cesses elétricos da

GONOR-Ionsu tas: A' tarde, das 3 às 6 ',RÉA AGUDA E CRONICA
AUSENTE E TODAS AS SUAS COM-

_________ PLICAÇÕES, sob contro

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

Infra-Vermelho.
CONSULTAS: Das 10-12 e

das ;1- 5.
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: lli63.
RESIDENCIA: Rua João, Pinto
9. Fone 1607.

-

760

I 11�81TrU1'O
DE OIAfiN�STICO

Dr. Antônio Moniz GLIiUCO
de Aragão Dr. Ojalma tv\oellmann I Sub-Igentl. nOI principal.

"IE'D.TCO
Formado pela Universidade de I muncípiol CO Edado.

A Genebra t Sulça) l 17P.
Cirurgia e Ortopedia. J. Com prática. n08 hospitais europeu' -----------

Clínica e. Cirurgia do

-I"�
,
Clínica médíea em geral, pedíatria,

• !'. P & d i doenças ':10 slstemll. DerVO�(" apare-un ax, artes e eenças I lho �cnlto-ul'inarlo do homen
de senhoras, I e da mulher

�- _. --.,.-�� t :l:on
_�_u tY�l'J.IVj"'O--ClP. fnrr-"

I •

fiontl·"" �'i'l"ULTORIO:

I,." Rua Trajano. 33.
Diariamente das 15 às �

I
1"! horas. IHESIDÊNCIA:

Almirante Alvim, 36 ITelefooe n_ 751.
;

I

6 •

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aoerfelçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeíro

Consultas Pela manhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 12
u horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto D_ 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho. 2R.

O MARIO WENDHAUSEN (diplomadO pelar. . -

Faculdade Nac.
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-'nlerno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Ilanartementc de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias Internas de adultos e crtancas.

Consultório: Rua Felipe Sehmldt n. 38 - Te'). 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 -- Tel. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dr. AüCiUSTO DE PAULA DJ�el0ta!�i����S��:1•

• • • _ FlOflilllQ!lolls
Resldêncta e Consultórío: Rua VIsconde de Ouro Preto 51

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

Fisi�terapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Diartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, ti, Fone 1256
Residencia: Conselheiro Marra, 77-FLORIANOPOL1S.

Josephina
MEDICA

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

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

Ora. 5<hweidson

Assistente Técnico
,--:_'" 1l1,vvv ';1:_':!V::irp<:o,Dr. Paulo I tA.�.. �.,

Cuesc de Radtologta Otíulca com o

dr. Manool de Aureu Campaaarto
SGo Paulo). Espee.alizndo em Ht
\(iene e Saúde Públlcs, pela Uuíver
sldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiogralla clinrca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Iisloteraola

Laboratório de microscopia e

análise cíinlca
Roa t't>trnaodo filact,ado, I

Telefone 1.195

Dr. Remigio

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 11 e 17 às 18
Escr. Edifício Amelia

Neto, sala 2.
1 Res. Av. Rio Branco, 181 II Florianópolis.

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rl.ia Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Pone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
A. v. Hercilio Luz, 186

- Phone: t 392 -

14

..

l."'JU}'!!A9\ilõ i'_� g,tt-.·P·.11l11t9 a� De '11,5.�-��
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ma

Caspa i LOÇÃO
LnnSA 1

MARAVl,

30v-25

F
III

E farmácléJ (C sperança) Ido

Ifarmacêutico NiLO LAUS

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

CAS
Casai procura alugar uma

pequena casa de moradio
dando fiança. Informar na

casa Santa Rosa.
43 3 v. - 2
-----------------------

Casa de moradia
Aluga- se ótima casa de mo

radía, à rua Fernando Ma
chado n° io, com 4 quartos
2 salas. banheiro. agua frili
e quente, etc. Tratar com

Tolentino, na Ag enci a Ch e
vrolet.
32 15 VS. alt.- 4

tv1achado & (ia.
Agências e

Representações
C.lu poatll - 31

Rua Joio Pinto - 5

F l O R I .A N é-r O li S

Hoje e amanhd será a SUd preferida
Drogas ne cioneis e estrang2iras.--Homeopatias.

Pcrfumarias.--Artigcs de bc rrs che.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado.
FONE 1.642

.(

to-

Camisas, Gravatas, Pllames,

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

-----------------------------------..--------�

1I � «Relojoaria Royal»

\ielas das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA

rx..}l.lla Trajano, 12.

Rua Trajano n' :3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

T"n ......._

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

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-Postai 110-Fone: 1277

LEONOR DEUCHER
Enl'el'meira obstétrica (par

teíra diplomada) Atende na

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

Vendem-se
um dnrmitórlo , uma sala de

jantar uma cama para crían
os u�a cama de solteiro
u� guarda-comida, e dois
carrinhos de criança. Ver e

tratar à rua Joínvüle 52
18 5vs.- 3

�ASA M1SCELANEA. distrH:mi·
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávula3 e Discos. - Rua Traja
UO, 12.

TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras, vítrclas. máquinas dI! escrever, calcular, coser.

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
- - Limitada

Se'oco de Crédito Popular e Agrleola
de Santa (atClfina
Rua Treleno 0,° 16 - SMe orópila

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códincs usados: MASCOTTE 1 a. e 2a. edição,

FLORIANOPOLIS
E�!PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Ernprestlrnos _n Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Econorni% Federal para li vends'

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

Paga todos os eeunens 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 dísposlção (retirada livre)" 2%
C/C Limitada S%
C/C A'fiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuraçâo para receber vencimentos em

(&�a8 88 Repartícões Federai", Estaduais e Municipais.
��----------------------------------------------------------

'\ -

�"

Hospdtul de Harnônia
HAMONIA

Alta cirurgia - Oruorpedia - Parto - Clínica mé
dlca de Adultos e de _ Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raiO;.s X). Laboratorlo completo de

�náli!!es clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e dê, repouso em ambiente

calmo e ccmíortavel

Médicos: DR. CES.&R AVILA .:.._ FOrmado pela Facul
dade de Medicina do \ Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedil'jl e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medictrra de Porto Alegre
Ex.Cirurgião do Sanat.ôrto Belem e da Santa
Casa de Porto Alezr«.
DR. ARTUR PEREIRA) E OLIVEiRA - For
mado pela Faculdade 'de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico eletívo fio Hospital
de Caridade de Ftortanopotts e sx-chvle do
Laboratório Cer:tl'al d9., Departamento de

Informaçd::ú::b�eú����::foD�:::li;�8erva de
. acomo-I·'.I dações poderão ser pedi.das l'or carta a

gerência do mesmo estabelecimento
e w_�,������--�------=----
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Suécia em pé-de-guerra! IV��!ê������:tüEstocolmo, 22 (U. P.) - As fôrças militares da Suécia fo- do dia 1°. de fevereiro do corrente

l'am alertadas para uma tenaz resistência contra qualquer ata- ano, anexo a este Batalhão, um CEN

que de surpresa, por parte de uma potêncía Inímign ,não. men,- TRO DE PREPARAÇÃO MILITAR
(C. P. M.), ao qual poderão ser ad

cionada. O general 'I'hoernell, oomandante-chefe do exércíto sue- mitidos voluntarios que residem no

CO deu a conhecer uma nova ordem, exígfndo ação imediata próprio local da sede deste quartel e
, .-

e Inícíatíva própria dos comandantes Iocaís, mesmo que nao a uma distancia tal que possam rece-

Venham a receber ordens de seus superiores. Destacou o CO- bel' instrução sem acarretar perturba
-

d ção para seu trabalho normal na vi
mandante geral do exército que os soldados suéeos terão e da civil, fica aberto nesta Unidade o

resistir tenazmente onde estiverem, sem aeredltar nos boatos voluntariado para êsse fim, devendo

espalhados pelo inlmlgo, de-vendo considerar mentirosas as o candidato satisfazer ás seguintes
d f condições:notícíns e cessar og'O. a) _ ser brasileiro nato:

-

__ o 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- I
lh idas 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 de seu representante .Iegal :

e) - ser solteiro ou viuvo sem fi
lhos e não ser arrimo de pessôa al
gama:
f) - não ser reservista de ta ou

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

poração para o serviço do Exército ou
na Marinha de Guerra ou provar ter
sido isento da encorporação depois
da convocação de sua classe;
h) - sendo maior de 19 anos e 8

meses deverá apresentar certificado
de alistamento mílitar espontaneo ou

certifica do de ai istamento 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, tardamento 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 ele 1943.

Valdyl' Lopes da Cruz
Ten. CeI. Comandante

..

Co�pan�ia C Aliança na Haia)l
Fundada em 1870 ,.. Side: BAIA

INCENDICS E TRANSPORTES
19 II

9.000. fJ00 /)0
59 000.000,00

c s 4.748.338.249,78
34 198834,9 I

91.862.598,37
7.426.313,52
23.742.657,44

Dados relauvus ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assuraldas,
Receita
Ativo em Bl de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz. (prédios e terrenos)

ano de
Cr $
• S

� $
c $
.' $
• $

Feroz luta entre um índio e
uma onça

Rio, 22 (E.) - Informa
se de Manáus que foi hC8-
pitalizado o índio Ambré sio,
que, lutando com 'uma onça
nas margens do Rio Guaí
ba, recebeu ferimentos, ten·
do' ficado com a mão drreí
ta dilacerada p e Io féra, a

qual foi abatida pelos com

panheiros do índio.

� .

Crédito Mutuo Predial
Propdetários: J. Moreira & (ia.

6 de Janeiro
Foi cntregue ao sr. Ervino Hueller, na presença de
teste nuhas, o pr

ê mio em mer cadorí as, que coube a

filha, de menor idade, Aldlnha Hoeller, possuidora
da cadernet-i n. 7.812, contem plada no sor.eío de 5
de j meir o de 19B, c im o oremio maior, em merca-

dorí as , no valor de Crs. $6.250,0). .

A felizarda reside em João Pessoa (Estreito)

4 de Fevereiro
Mais um formidável sorteio' realizará 8 Crédito Mú

tuo Predial, no dia 18 de Janelrr (2 r.íeíra),
com prêmios no valor de

Cr, $6.250,00
Não vacile. Adquira já a sua caderneta na séde da

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

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

médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
Con�ult8

Casa Beirão
Fábric�e dceou�tef8tos Dr. Vitor GutierrezPastas de couro para C'

. -

Parteicolegiais (artigo forte e rrurgiao ar elro

barato), Cintos, Suspen-: Com 2 anos de prática nos principais Hospitais da Europa.
sórtos, Malas, etc. Chefe do serviço Pre-natal do Depart. de Saúde Pública.

Só na "CASA .BEIRÃO" Moléstias de senhoras, Endocrinologia.
Rua Tiradentes nO 3 Consultório: Rua Felipe Schmidt, 34

I
FI' ó I' Consultas das 2 1/2 às 5 horas da tarde- orran po 18- Rilsidência: rua Rui Barbesa, 57 - Fone 1004

�����3�O�VB�.�4�1 •••••••••••••1•••••••••••A marinha da Franca. -; •

Incendio de uma usina de açucar .u��d;�t!r.��;��rm,,��': Farmacia Esperança:Havana, 22 (R.) - Violent.o incêndio destruiu COm1}leta-! te. francesa se encontra do lad? • A SUA FARMACIA •
ment.e a usina de aeuear de Netiguaro ah�do, trazendo todos os meses a

• •.-
�

•

•

• - ., Grã Bretanha, 110.000 toneladas R C M-fra 4 e 5 FO"E t 6"'1
,

Os danos sao calculados em mais de um milhão e mero de 'de viveres e munições, revelou o.
ua ons..... -" . ou;

•dólares, sendo desconhecido o motivo do sinistro. -sr. Gaillard, falando na missa sole- E t demi "I· •Os bombeiros fizeram desesperados esforços para domí- n.e ce!ebrada em memória dos ma- • n rega a omlcl 10 .

nar as chamas que em menos d 3 h s d .. t d ,nnhelros da França Combatente • •
_ '_

'

.' e ora, eVOIalam o as as que recentemente perderam suas
•. A I!I••••__•••••lnstalaçoes da usma. �idas no Atlântico. w .. .. li --

DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.
Francisco de Sá e. Anísio Massorra

---...

tornor °

contribue poro elimi.non-•
I aveludada. spinhos,pe e e e .

monchos le irrlto-
do o pe c.c.O'�ondo -

O RIj._,vsuOV1... c." BA.
Ij e .,,....

do.
s

líquidO.sólidO OU

Dr. Edgard Pinto de Souza
MédicI) - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

Faculdilde de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida palo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do PlD!. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Pral. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no HaspitaI Charité de Berlim. (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide, estômago. intestino delgado e grosso.
ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins, prostata e bexiga.
hérnias, hidroceIe. varicoceIe e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
SilÚde São Sebastião. te I. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
M"ãchado 6. tel. l.i95. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1269

Agências e sub-agências em todo ° território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores ne avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Aaente em Florkmópoll s
CAMPOS LOBO & cn. - Rua Felipe Scbmidt, n: 39

Caixa Posta) n. 19 - Telefone 1.083
Eod. Te·egr. «ALIANÇA'

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

,jl' "u' d'1.H_

dos· bPAflens !!
,-�(ilua Trajano, 8

�����----�------------------------------------�---------------�<'

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

Planejada, em Londres, a construvão de
uma Universidade das Nações Unidas
Londres, 22 (R.) - Os mais eminentes professores e edu

eadores dos países aliados estão discutindo os planos da pos
sivel criação de uma universidade das nações unidas, a ser

construída aqui, depois da guerra.
O presidente do Conselho Executivo de elaboração do pla

no é o conhecido professor polonês Glaser, que é auxiliado pelo
eatedráttco belga 'I'ímermans, como secretário, e pelos profes
sores ",-ells e E-VRns.

I;
I

"-

Produtos Farmaceulicos
Laboratório fabricante de Especialidades

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

�.'------------------------
A Estatistica Militar, destinada I

facilitar a preparação rápida, e tãe
Ilerfeita. quanto possível, do apare
Ihamento material das fôrças arma
elas da Nação, exige que tDdDS os
brasíleíros lhe prestem cooperaçãe,
Subtrair-lhe apô!o é trabalhar CDn
tra o Brasil em �erra. (D. E. M.).

As autoridades responsâveís pela
fiel execução das Estatísticas Mili.
tares podem exigir, sempre que hon
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.).

Padrões que encantam! Cores fh-mes ! -�irmes como o amor
Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)

/
/
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Outra ci'dade reconquistada pelos r
MOSCOU, 23 (R.)--URGENTE.--o comunicado da meia noite do exército soviétic o .

confirma a reconquista, pelos russos, da cidade de Salsk, situada
a menos de 200 quilQmetros de Rostovo.

N. R.... Salsk é a importante base aérea de onde partem os aviões de transporte de abastedmento para)
os remanescentes das 22 divisões nazistas eereadas na área de Estaiingrado.

Como age a 5a. coluna na Suécia!
Londres, 23 (United) - Soube-se em Londres que os Cabelos braneoa I

quínta-colunístas alemães estão agfndo na Suécia, divulgando M.A.RAVILHOSA �
falsas notícias e rumores de toda espécie. Segundo se .aeredí
ta, os alemães poderiam ser tomados pelo desespero das der
l·ot.R'i1sr�onsecàivas na Rússia, invadindo a Suécia, afim de
tentar salvar a�ituação no norte da Europa, Acredita-se que
se os alemães Inwlírem a Suécia os russos farão o mesmo.

OS PROCESb't� BÁRBAROS DO NAZISlUO
Londres, janeiro - [llteraliado, para "O Estado")

Despacho de Estocolmo, da Ct_ência Telegráfica Norueguesa,
anuncia que a lei de esterrlizacar na Noruéga imposta pelos
nazistas vai atingir aproxímadameite a 2.000 homens.

Tóquio será arrazada neste ano

MELBOURNE, 23 (U. P.) o MINISTRO
DA AVIAÇÃO, SENHOR ARTUR DRAKE FOR
DE, AO PRONUNCIAR UM DISCURSO NESTA CI
DADE, DECLAROU QUE BOMBAS AUSTRALIA
NAS, TRANSPORTADAS POR AVIõES DA. MES-!
MA NACIONALIDADE E PILOTADOS POR AVIA-

I

DORES AUSTRALIANOS, ARRASARÃO A CIDA
DE DE TóQUIO ANTES DE TERMINAR O ANO
EM CURSO.

UNIDOSINSTITUTO BRASIL-EST400S
Projeção de filmes

São convidados os srs. SOClOS para assistirem
hoje à projeção dos seguintes filmes recern chega
aos dos Estados Unidos:

"A vitória do ar"
"A batalha do Egito"
"Notícias do dia (vol. 14, rr, 7)
"Notícias do dia (vol. 14, n. 8)
"Notícias do dia (vol. 14, ri. 9)
« Alasca, terra da promissão"

Haverá 3 sessões, a saber: às 14, às 16 e às 19.30
horas.
42 2 vs 2

o tempo de serviço para
efeito de convocaçãoRio, 23 (A. N.) - Regulando a I rada, será (J militar então transfe

contagem do tempo de serviço para rido para esta, se por acaso a ela
efeito da convocação e licencia- não pertencer, e com as vantagens
mento durante o estado-de-guerra. correspondentes.
o presidente da República assinou Art. 2° - Fica suspenso o licen-
o seguinte decreto: ciamento de praças, durante o es-
Art. 1° - O tempo efetivo de ser- tado-de-guerra, que atinjam o Iimi

viço prestado por militar quando te de idade para permanência no
convocado para o serviço ativo, as- serviço ativo, uma vez satisfeitas
segura-lhe o direito de percepção as condições do vigor físico e com
de todas as vantagens legais que portamento, segundo as disposições
porventura já não as tenha obtido vigentes,
em seu limite máximo, consoante Parágrafo único - As que te-
disposições da lei. nham o tempo mínimo de serviço
Parágrafo único - Quando o para passagem à inatividade remu

tempo de serviço relativo à convo- nerada serão então incluidas na re
cação, somado ao tempo calculado serva correspondente, tão logo se

por ocasião do licenciamento ante- reinicie Q licenciamento dessas pra
rior, atingir o m.ínimo indispensá- ças.
vel à conclusão na reserva remune-

Um que não deixará saudades
Concedido salvo-conduto ao adido alemão

Buenos Aires, 23 (U. P.) - O Ministério das Relações Ex
teriores anunciou que os governos do Brasil, Estados Unidos
e Grã·Bretanha concordaram em conceder salvo-conduto ao
adido naval e aeronáutico alemão, comandante Dietrich Nie
bulir, que foi retirado desta capital a pedido do govêrno ar

g·entino. Niebuhr apareceu citado nas Investígações sôbre es

pionagem, recentemente. Partirá pelo vapor espanhol "Cabo
de Hornos", cuja saida foi retardada por dois dias, ficando,
por fim, marcada para 27 do corrente.

Roma serà bombardeada
Londree, 23 (R.) - O sr. An thonv Ederi, ministro

das Relações Exteriores da Grã fez eegsiin te e eerisecio
nal revelação: "Roma será bombardeada se assim o

exigirem as necessidades militares".

TrípOliCAIRO, 23 (R.) - As vanguardas do 8° Exército
Britânico, sob o comando do gral. Montgomery, chega
ram ontem às portas de Trípoli, contra a qual se pre
para o assalto final, tendo já entrado em ação a

.

arti
lharia grossa inglesa, enquanto os cvioes atacam as

colunas inimigas fugitivas em terra e as que procuram
escapar p o r mar. Uma pCU'te da cidade está em cha
mas, "ue não se sabe se foram ateadas pelo inimigo; ou
se causndas pelo bombardeio.

FRACOS o

AN�MICOS
TOMEM

�nbo Creesetadl
"SILVElllA"

Gr&nd. Tónico

A's portas de Fazem anos JioJe i
O sr. dr. Paulo Demoro;
o sr. Antônio Pereira da Sil-

va;
o sr. Artur Thonsem;
o sr , Osvaldo Horn;
o sr. Mario Fernandes.
a menina Leda Santiago, fi

lha do soldado da Força Poli
cal Silvio Santiago.

Fazem anos amânhã:
A exma. sra. d. Gilda Abreur

de Lima e Silva, esposa do sr,

José Eduardo de Lima e Silva;".
a menina Marita, filha do,

sr. João Carvalho Filho;
a srita. Iracema dos Anjos;
o menor Tadêu Spoganicz;
o sr, dr. Edelvito Campelo

de Araujo;
o jovem Jonas Dutra;

.

a srita. Alice Meireles.

Visitas:
Em visita de cordialidade, es

tiveram em nossa redação o'

nosso distinto colega de impren
sa sr. Paulo Gil, jornalista pau
lista. o sr. dr. Santos Filho z

clínico na capital bandeirante e

o nosso jovem conterrâneo Pan
taleão Athanasio Filho.

./

Uniu-se aos aliados
WASHINGTON, 23 (R.) - O major Sarrat, co

mandante militar da Martinica, conseguiu escapar da
quela ilha e chegar aos EE. Unidos, onde aderiu aos

I
Franceses Combatentes.

Berlim será convertida em inferno
LONDRES, 23 (R.) - Numerosas personalidades

políticas, ao tomarem conhecimento da morte de 50 cri
anças que pereceram scb os escombros de uma escola
bombardeada pelos nazistas, pedem, insistentemente:
"Berlim deve ser convertida em inferno!".

Castel Benito caiu' que o exército soviético quebrou
Cairo, 23 (R.) - Anuncia-se as linhas nazistas na zona de

a queda do aeródromo de Cas- Leningrado.
tel Benito, localizado ao sul de
Trípoli, em poder dos exêrcites
aliados.

•

Mais bombas!
Londres, 23 �R.) - Anuncia

se em carater oficial que po
derosas esquadrilhas da RAF
realizaram operações em gran
de escala centra o norte da
França e Belgica, destruindo
importantes defesas nazistas

Nascimentos:
Pelo advento de seu filho

César-Guilherme está em festas.
o Joc do sr. Guilherme Buck•.

comissário de menores

Pelo advento de sua filha;.
Alba-Teresioha está em festas
o lar do sr. José André da Sil
va e de sua esposa, sra. Linau-·
ra T. Silva.

Clubes:
Amanhã, às 10 horas, haverá'

no Cantista R. F. Clube, do'
Estreito, um "cock-tail", ofere
cido aos associados do mesmo'

pelo diretor de sua orquestra,
sr. Genuino Rateck. A' noite.;
às 19 horas, efetuar- se- á ani
mado saráu-dansante. Durante
e após a realização do saráu
haverá ônibus.

Hoje haverá animado aar âu=
dansante, com início às 21 ho
ras, na "S. R. Brinca quem po
de", oferecido pelo conjunto di
rigido pelo sr. Genuino Rateck
a Diretoria do mesmo.

FalecImentos:
Em sua residencia , nesta ca

pital, faleceu o sr , Atanásio de
Freitas, funcionário da Alfân�·
dega.
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 Inímf
gos do Brasil, a lei é inflexiveL.
,(D. E. M.).

\

*

Berlim admite?
.Londres, 23 (R.) - Urgente

- A radio emissora alemã, ao

noticiar a marcha das opera
ções na frente russa, admitiu

....................................................
DR. VITOR GUTTIERREZQue'll1 achou �

Frederico Verus, proprie
tário do carro de praça nO
529, pede à pessoa que en

controu um molho de cha
ves ontem, dia 22, na Pra
ça 15 de Novembro, o obsê
quio de entregá la, que
será gratificado.
45

avisa que reassumiu sua

crtníca, à rua FelipeSch
mlut n-. 34, das 14 às 17
horas.

Faleceu um pintor
português

Lisboa, 23 (D. P.) - Faleceu
nesta capital, o professor e pintor
paisagista Antônio Ezequiel Perei
ra, que contava 74 anos de idade
e foi o discípulo dileto de Silva
Porto.

3 v.-2
"TRUST" ARTíSTICO EM S.W

PAULO
São Paulo, 23 (E.) - Um jornal

local denuncia a existência de um
"trust ", formado recentemente pe
los artistas Procópio Ferreira e Vi
cente Celestino e pelos empresá
rios Jardel Jercolis e Valter Pinto,
nara controlar o teatro em São
Paulo, impondo preços e ordenados
aos artistas, chamando a atenção
do govêrno para o fato.

UlÇ.10

DE ANELPEROLA
Pede se a pessôa que encon

trou uma pérola de anel perdi
da dia 20, à tarde, no trajeto
das ruas Blumenau e Felipe
Schmidt , o obsequio de entre

gá-Ia nesta redação, que será.
gratificada.
N· 40

Decidha abandonar
o exUio

Montevidéu, 23 (U. P.) - O ex

presidente ela República do Para
guai, coronel Rafael Franco, de.cl�
rou à United Press, que decidiu
abandonar o exílio e regressar à
sua Pátria, dentro em breve.5 vs-2
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