
Os alemães dizem que Churchill está em . Washington
BERNA, 26 (8.) - Urgente - A agência de notícias alemã D.�J.B., dlstribuju 89s jornais do

'

Reich
e países satélites noticia referindo Que \Vlnstou ChurcbiH se e"1l�ontra em _,

� .. ,;�
\Vashington, conferenciando COOl Roosevelt '�� "--::�.:.-:,

w-..............�__......,.._._.__............w_._,._'Cl,_...............- ......-.��......_�_..,...,. ...·�_�.............�..·�..............._..�....�....�rJI!'J".·W..,:i'I......._.fG�_..................,.....��-."._............""

o �rai. Sikorski e o I Créctito para1 (oristru-
padre Ledoc:howski cão de diques secos
Nova Iorque, 26 (Hcuters ) _ Em Washington, 26 (TI.) - O secre-

rclacão a morte do padre Letlochc- tar i o interino da Marinha sr. Fo-
,

rcstall, solicitou do Congresso awski, superior geral dos [csuitas, ()
votacão imediata ele um créditoceneral Sikorski, primeiro minis- >

tI'O 1)010110s. fez uma declaração, de 210 milhões de dólares para a

1 construção de diques secos paraparte da crua paSS�1l1lUS a truns- , ,.

Ios mavicrever: "O padre Lcdocbowsk i Iacilitar as reparações c os navios.

americanos, em todo o' mundo.unia ii alia dignidade da Igreja OG ,.

seus deveres como polonês. Em O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATAR,INA Acentuando que o crescimento-
elas frotas mercante e de guerramomentos que a Jgrcia na Po,IÔllia Preprietâr1'0 e DIr'etor-gerentc - ALTINO FLORES id destá sugeit a a terrive is per-segui- tornou premente essa necessi a e.

cõ es, quau d o os mcmbtos da 01'- o sr. Forestall declarou que a Grã
('tem Jcsuita são acossados e multi-a- I I

Bretanha solicitou dos Estados
í

aclos pelos alcmáes. a 11101'lc do XXVIII rlcr:anópolis- Iene-lelre 26 de Janeiro de 1943 H. 8731 Unidos que providenciem com ur-

O zênci a a respeito.chefe da rrlcm é um go·]pc aca- �

bruuhador c profundo. O padre

�:�t�J��)�\r{i��j:;11�?���;,i���T��:�j(�;.e�i�� O' fl8m-' do "el·x.o" em- fl-ns de 1943·tio, o carrleal Miecz yslaw Lerlochó-
w s loi , dC'lcgarlo apoxlól ic o na Nova
Grana dn, América do Sul, e mais
tarde arcebispo d e Gniezno Poznun
na Polónia. lutou na sua época ;le,
los direitos da igreja contra Bis ..

mark, o "Chanceler de Ferru" <Ia
Alemanha. Surpreendeu-me haslan-
1e ao ler alguns jornais que o padre
Le.Iochowski era austríaco - isto
não é outra coisa que a pr-opagan
.da alemã. Creio ser agora oportuno
citar um telegr-ama que o padre
Ledochowski enviou um dia antes
de ter falecido, Está é a mensagem
do padre Ledochowski enviando o
seu adeus derradeiro à Polônia:
"Queira expressar ao general Si
Icorski ,- a quem sempre lenho
honrado profundamente - a minha
.sincer-a gnatidão pelo seu interesse
e do governo polonês duruu!o a
minha enfermidade. Queira Deus
,que eu jámais esqueça ,I Polônia".

Londres, 26 (R.) -- Tudo parece África, e .q�e dá. a ent:nder que se) �to:> H.O rápido progresso sinão �m do general Eisenhower para o co
indicar que as nações unidas devem essas decisões ainda nao foram to- êxito imediato. Um dos aspectos dês- mando da campanha na África do>
estar tomando altas decisões estra- madas estão para sê-lo muito breve. te problema de coordenação, vai fi- Norte é o resultado imediato dêsse
tégicas, relativas ao ano de 1943, A viagem a 'Vashington do almí- cal' localizado no comando supre- modo de encarar o problema. Dis
em todas as frentes de batalha do rante Rarol Stark, comandante das mo: as forças vão atacar a Europa cute-se agora se a autoridade do ge
mundo. Acredita-se que as decísõês forças navais americanas em águas da Grã-Bretanha ou da África? Ou neral Eisenhower será ampliada ou

mais importantes são: 1° - Organí- européias, e a do embaixador \Vi- haverá dois ataques simultâneos, ficará limitada à sua esfera atual,
zação de um verdadeiro Conselho de nant, possivelmente estão ligadas a com dois comandos autônomos, sob O problema depende do encontro-
Guerra Aliado, com representantes, êsses assuntos. Da mlsma fórma que a coordenação de um organismo

su-1
entre Q tenente-general Dwight Eí

dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, a conferência de 1942 teve como re- premo? senhower e o general "Sir" Arnal
Rússia e China; 20 - Rápida solu .. sultado o espetacular desembarque Há tempos uma alta autoridade do Alexander, comandante em chefe
cão das divergências políticas nas na África e a ressurreição do exér- br itân ica exp rímiu" a disposição de dos exércitos imperiais 'no Oriente:
possessões francesas da Áifrica do cito russo, abastecido com arm as seu país em ceder a tarefa a um ge-I Próximo, encontro êsse que está.
Norte e consolidação do Conselho britânicas e norte-americanas, é ueral norte-americano. A nomeação

I
decidido, sem data fixada, porém.

Anglo-Americano na África, tendo provavel que a do ano de 1943 se

em vista as futuras operações que traduza na estruturação de um p la
se destinam preparar a abertura de no audacioso, precioso e coordena
uma segunda frente na Europa; dor.
3° - Coordenação de esforços entre Observadores políticos militares
as grandes potências das nações daqui, profundos conhecedores di}
unidas, para desenvolvimento, si- ambiente, dizem que o otimismo já
multaneamente, em 1943, das ope- assinalado não se registraria, se

rações de terra, ar e mar e acabar pelo menos não houvessem proje
com o "eixo" antes do fim de 1943, tos e planos, E evidente que a
não sendo possivel ao menos em ofensiva aliada se aproxima de u m a

1944; 4° - Campanha intensa e si- etapa decisiva e as campanhas como
multanea em terra, ar e mar, afim a do Oitavo Exército e do general
de que os aliados passem à ofensi- Eisenhower na Tunísia � a reco n
va na única frente onde ainda es- quista de grande estensões no ter
tão na defensiva, isto é na frente ritório russo já não podem ser con ..

submarina. Um ambiente de desu- sideradas como fatos isolados e sem
sado otimismo e espectatíva {! fa- correlação. Está sendo coordenado
dImente percebivel nos aItos cír· um vasto plailO, devendo ao mes
cuIos daqui, apesar das atribuiçoes mo tempo, encarar-se as medidas
políticas e militares no norte da necessárias para assegurar pelo me-

Desapareceu um grande transporte aéreo
Washington, 26 (U. P.) - O .

I t t t
.� tros dêsse transporte que condu- A situação política espanholaDepartamento da MarinLa forne- slve man er con a o �om o aVia0, zia nove tripulantes e 10 oficiais Montevidéu, 26 (U. P.) - Viajantes recentemente chegados da Es

:t:eu O seguinte comunicado: "Um Sq�anFdo v�ava em 'dCIrculos so�re da marinha, Faltam informações panha informam que a substituição dos elementos ligados ao ex-minis-
ao ranclsco o ... e o nevoeiro tro de Estado Serrano Suií.er foi completa em todos os setores da ati-grande avião que estava a servi- _

Ih .'.
11

• defm' I'tl'vas sôbre a sorte dêsse1:>, -

t t vidade pública, mas isso não permitiu operações favoráveis à situação
ço de transportes aéreos e navais nao e,_!lerml lU a emssar �aque- avião. O Departamento de Mari- do país.
acha-se atrasado de mais de 24 no- Ia ocaSlao, As buscas re�l�zadas nha declinou fornecer dados sô- Segundo os viajantes, a escassez de víveres e de combustível faz-se
ras, em vôo de Pearl Harbour a

em uma am_!lla zona maratlma e bre as identidades dos que se sentir cada dia com maior intensidade e, desde o começo do inverno,.
São Francisco. Não foi, ainda pos-

terrestre nao revelaram os ras- achavam a' bordo. a situação alimentar é simplesmente deploravel.
Na opinião dos informantes os "alemães estão devidamente regis-·

trados pelo povo espanhol". O comentário típico da reação popular"
declarou um dos viajantes, é o seguinte, que assentei certa noite em'

um café de Madri: "Se os russos tivessem mais auxílio material ao

Deva$laclor incêndio
S. Gabriel, (R G, S.), 26 (E.) -

Na 2a. zona dêste município, em
Campos que margeiam os arroios
do "Salso" e "Lagcad o

"

originou
se grande incêndio devastando lé
gua e meia de campo, atingindo
nesse enorme 'percurso 40 sítios
de modestos agricultores, inceridi
anelo quatro casas ele campo.
Centenas de animais vacuns fo·

ram extraviados, morrendo inf'ini
-dade de galinhas e porcos, trazen
·do aos habitantes da referida zona
ulliséria e desolação.

o A entrevista dos
Presidenteslugar da

:mundo
Grécia no

Notícia procedente de
fonte uruguaia diz que
a pr6xima entrevista dos

Londres, 26 (Reutel's) tro com l'epresentantes de to. presidentes dr, Getúlio
·'01'1 membros do g>ovêrno g>re- das as correntes políticas e SOa Vargas e graI. BaIdomir,
g>o em Londres demitir-se-ão ciais, que estejam agrupadas na cidade de Rivera, se
.assim que a Grécia fôr liberta. em partidos ou em org>aniza. dará entre 5 e 10 de feve·
da, com o objetivo de cederem ções combatentes constituidas reiro. \

lug>ar a um g>ovêrno mais re- durante a ocupação, que se Para assistir à inaugu·
presentaUvo", anunciou o re- mostI'em capazes de interpre- ração do monumento ao

presentante do Presidente do tar a vontade (lo povo g'l'ego. barão de Mauá, tambem
Conselho, sr. CalleIlopolus, em 'rodas as nossas esperanças de chegará a Montevidéu, no

alocução dirig>ida pelo micro- aspirações nacionais permane. dia 5 daq ueIe mês, o sr.
Ione- ao POYO do seu país. cem intactas. No mundo novo a ministro Marcondes Filho.
O sr. Canellopolus, disse que Grécia ocupará aquele, 11lg>aJ' Cabelos brancos 1 LOÇÃO.hayia sido encan-eg'ado de de· que a verdade, a justiça e os MARAVILHOSA Iclarar, em nome de todo g>o- seus g'randes sacrifícios lhes

'Vêrno, que "aIg'o que pôde SeI: reseryam".
considerado como decisão do O Irepresentante do pl'esideliConselho de MinistI,os que se- te do Conselbo definiu os obje.J'á publicado em comunicado tiYos do atual g'oyêrno gTeg>ooficial". como sendo" o de levar as nos-
Acrescentou; ,.Afirmo-vos, fi sas fôrças nacionais ao g>ránvós o povo da Grécia, que não mais alto possiYel de eficiência

sómente depois da yitória fi- militar e, tambem de enfrentar
llal como aiuda dUl'3ute a g>uel'- da melhor maneira os trág>icos
l'8, - caso ti H.bertacão do nos- problemas {la escassês de g>ê.so país seja conseg>uida - o neros alimentícios existentes
,g'?VêrllO g'reg>o renunciará ime- entre Yós. O terceiro objetivodlfltamente ao seu, mandatoj consiste em solucionar a fines
p:n'fl (lHf> seja rorm,lI'1o um ou· tão dos refug>iados.

novo

XERÉM E BENTINHO
Esteve ontem em nossa Reda-

ção, acompanhado cio sr. Neri
glissor V. Moura, o sr. Herácli
des Cardena, empresário dos
conhecidos comleos patrícios
Xerém e Bentinho, artistas ex

clusivos da Rádio lIIayrink Vei
ga, do Rio.
A famosa dupla estreará no

Lira Tenis Clube, no próximo
sábado, num programa interes
sante, de emboladas, cateretés e

desafios.

Perdas colossais da «Wehrmachtn
Uoscou, 26 (U. P.) - Na capital soviética foi reallsade

uma reunião solene, no Kremlin, por motivo do 100 aniversá
rio da morte de Lenine. Estiveram presentes ao ato Stalin e
outros membros do govêrno, para ouvirem Alexandre Seher
bakov - chefe do sovíéte de Moscou - ler um extenso informe
sôbre a guerra.

Revelou Seherhakov que: desde o início (la ofensiva russa,
a 19 de novembro, foram eliminados mais de meio milhão de
alemães e aprisionados núme-ro superior a 200.000 naal-fascís
tas. Além disso, Seherbakov indicou que foram destruidos
mais de 6.000 tanques, 12.000 canhões e 3.500 aeroplanos,
acrescentando que o inimig>o foi forçado a retroceder mais d&
300 quilômetros, sendo libertadas milhares de cidades e aI ..
deias.

guerra já teria terminado".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA.
coxr O PRAZO DE VINTE DIAS

o DOlllor (Istnu ndo Wanderley'
da Nóbrega, Juie de Direito da
ta Vra da Comarca de Floria-
nópolis, Estado de Salda Colari-:
na, no lórlllll do lei et c.
Faz saber aos que o presente edi

tal de primeira praça com o prazo"
de vinte dias virem, ou dele conheci-

I mente
tiverem que, no dia 15 de fe·

vere iro próximo vindouro, às 14 ho
ras, (segunda feira), à frente do edí
ficio do Palácio da Justiça, à Praça
Pereira Oliveira, o porteiro dos au

d itór ios dêste Juizo, trará a público
pregão de venda e arrematação à
quem mais dér e maior lanço oferecer
sobre a resvectíva aval tacão de ....

I CrB 800,00 (oitocentos cruzetros ), o,

seguinte: N° 1 - Uma pequena casa

I de moradia, coberta de telhas, assoa-

lhada, sob n? 278, e o seu respectivo
terreno, sito no logar José Mendes,
com quatro metros e oitocentos cen

t ímet.ros de frente à estrada pública,
íuudos ao ma)', confrontando, pelo
norte com terras de quem ele direito
e pelo sul com dita de Manoel Maria
da Silva, inclusive uma .meia água
ccnstruida de madeira, edificada no
mesmo terreno acima, tudo avaliado
por oitocentos cruzeiros. Êsse imó
veis são levados em hasta pública em
v

í

rtu de de requerimento do inventa
riante com c qual concordaram todos'
'os interessados, no inventário que se'

processa neste Juizo por falecimento
de Maria Freitas Cabral. E, para que
chegue ao conhecimento de todos
mandou 'expedir o presente edital que
será afixado no legar elo costume e

publicado na tórrna da lei. Dado e

passado nesta cidade de Florianópolis"
aos vinte e três dias do mês de ja
neiro do ano de mil novecentos e qua
renta e três. Eu, Hvg ino Luiz Gon
zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos a

final. (Assinado) Osmundo Wander
ley da Nóbrega. Juiz de Direito ÜR
1& Vara.

EXTENSA REDE DE ESPIONAGEM NA ARGENTINA
ção do poder executivo. Re
lere estar proutulo que o bano
co al11CH(1 como poente [i
nauceiro da legação alemã
em Xlonleoidéu, fazendo
contrilniições apreciáveis a

lavor dos órgãos nacionais
socialistas. Ademais, operava
nas trunsieréncios inter-orne
ricanas de cunho das repre
seutações germânicas no Rio
e Buenos .iires. Esse amplo
relatório ojerece, também,
provas irrciutáneis da culpa
bilidade de diuersos [unci o
nários públicos do Uruguai,
Cita, por exemplo, Pablo
Class, da adniinislroriio dos
parlas, importante posto do

quol obtinha dados sôbre o

movimento dos navios .. 4sse
gura ° reícüário que Class
era o chefe de b eueiicência
do partido nncionas-socialis
t« operário no Urnçuoi, Esta
belece, 'ainda, que lima so

ciedade escolar alemã, man

tida por alemães e alqttns
uruçuaios, era suboenciona
da pela legação e constituio,
politicamente, um órgão de
ensino dos princípios cons

tuitiuos do Terceiro ReicIz.

Buenos Aires, 25 (U. P.) -

Em uisia da publicação do
memor-ando norte-americano,
por intermédio da Comissão
Política de Defesa do He
mistério Ocidental, o clian
celer Guina::u revelou que a

Chancelaria dará a conhecer,
de 11m momento para outro,
um comunicado no qual se

estabelecerá que a maior par
te das denúncias contidas no

memorando se relerem a ca

sos já dados como encerro

dos, como, por exemplo, o

do capitão Niebuhr, e que
ouiros ainda estão sendo so

lucionados pela iustiça. A

respeito desta úitima, assina-
1011 Gninazii que as investi
{façÕeS prossequiriio logo que
terminarem as [érias do po
der judicial, neste mês.
Montevidéu, 25 (U. P,) -

Foi diuulqado o relatório
sintetizando o trabalho que
realizotr sôbre a ação eco

uàmica do nazismo no U 1'11-

quai a Comissão Investigado
ra das Atividades Anti-Na
cionais. J�ste documento lo
c-aliso, especialmente, a si
tnação do Banco Alemão
Transatlantico, sob inieroeti-

embaixada "alemã na Argen
tina. Já se disse que o do
cumento alude às atividades
de 30 agentes nazis-tas, que

possuiatn lima eslação de rá
dio clandesl ina na A.rgenti-
17a, esclarecendo-se que tais
atividades visariam, 'ainda,
Triuidad e Aruba, especial
mente. Pelo reierido do
cumento se prova que militas
dos reieridos agentes emigra
ram do Brasil e Chile, aiini
de constiiuirem a sé de prin
cipal de sua organização na

Arqeniina. A orqanização se

divide em quatro g,rtlpOS c

cada 11m dêles girava com

lima estação clandestina. Se
qutido está provado, a orqa
uizaçõo também presiaoa in

formações ao "eixo" sôbre
os movimentos dos nauios
dos Estados Unidos e lnqla
terra, de guerra 011 niercau

tes, bem como sõbre a pro
dução bélica americana. Os
planos dos agentes nazistas
foram descobertos por 1111117.

agência do qouêrno, a qual,
com poderosos detectores si
luados nos Estados Unidos,
iniercept.on centenas de rnen

sagens secretas.

Monteuidéi»; 25 (U. P.) -

P Çomilé de Emerçéncia pa
TU a Dejesa Política do Con
tinente resolveu dar à publi
cidade o memorando nor

te-americano sôbre (l espio
nagem na Argentina. Como a

Uuited Press antecipou, nés
se documento o gOVêl'IlO
americano cita de que se uti
liza a espion'agem nazista
para a realização dos seus

planos.
A favor da dioulçação do

memorando votaram seis de
legados, havendo apenas
uma oposição, que [oi da .41'
gentina.
Montevidéu, 25 (U. P.) -

O memorando que a delega
ção norte-americana sllbme
teu. à . consideraçiio . do
comité de emergência pCII'a a

deiesa da política coniinen
lal assinala as atividades de
mais de 30 agentes nazistas
11'11 Argentina, os quais afe
tam, pelo menos, dez repú
blicas americanas. Essas ati
vidades são dirigidas e man

tidas economicamente pelos
diplomatas do "eixo", entre
os quais figura o capitão
Niebuhr, adido militar da I
�----------------------�--------------------.
Crédito Mútuo Predia I II����_ES -ºº�.�HOJE 3a-feira HOJE

P r opdetá r i os: J. More j I' a & C i a. ocoocx:oa�n<.�"",..,.,....ooeoc>m<:ro"""""""'....:::""""cxxxx�coooaaoo 00000000_
6 d. Janeiro � IFoi entregue ao sr, Ervino Hoeiler, na presença de CINF ODEON

testemuhas, o prê mlo em mercadcrias, que coube a
- FONE 1602 -

Ifilha, de menor idade, Aldlnha Hoeller, possuidora A's 7 1/2 horas

I
da caderneta n. 7.8! 2, contemplada no sor.eío de 5
de janeiro de 19B, com o premio maíor , em merca- Com qual dosdorrss , no valor de Crs. $6.250,00.

A felizarda reRiriA em João Pessoa (Estl'eitn) dois 1

Confere
o Escrivão

Hygi,no Lniiz ÔonzagfK;

-.o-

IMPERJ .t\L
- FONE 1587 -

A's 5 e 7 1/2 horas
Casa Beirão'

j • Fábrica de artefatos
! de couro

! Pastas de' couro para
j colegiais (artigo forte e
i barato), Cintos, Suspen-

'i, sórios, Malas. etc.
! Só na "CASA BEIRÃO"

Rua Tiradentes n° 3
9 -Florianópolis-

I_,_ 1'1 vs ...::-;.2_ I
CONSELHOS úTEIS

Mistérios de uma
mulher

Com Ida Lupino, Lonis Hayward
e Evelyn Keyes

Com Claudette Colber t , Ray
Milland e Brian Aherne

4 de Fevereiro
um formidável sorteto rp8!izíl rá a Crédito Mú
tuo Predial, no dia) 8 ae laneire (2 deira),

com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00vacile. Adquira já 8. sua caderneta na AMe da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto nO 13.
______....�......--......�--__--��Em..------ ...

Consultas médicas gratis
ContribUição mensel apenas Cr. $2.00

• Mais
Brasil atualidades 2xl RF.B. A vi�a na Escola Preparató
Melodias do Mississipi (CoI.) rio de Cade!es. de P. Alegre

II
Preços: Cr. $2,40 e 1,20

Imp. até 18 anos
Preços Cr. $3,00 - 2,00- 1,20

Livre de CensuraNão

Liml)al' folha de :Flalldres
Quando se quiser limpar folhas·

de Fl:mdres, faça-se lima pasta de
cinza e azeite e aplique-se sobre o'

metal. Depois, esfregue-se energica
mente com nm pano e em seguida
com uma flanela.
Liml)eza de objetos de ferro
ilfarmitas e ontros objetos serãÜ'

limpos com pó de tijQlo. Esfrega-se
o objeto com uma rolha mergulha
da nesse pó.
Limpeza dos objetos de g'esso>
Cobrir com pó de gesso bem Se

co o objeto que se quer limpar, de
pois com uma escova ou um pincel
mf,cio tirar o gesso junto com a

poeira. O objeto fica assim bem
limpo sem ser deteriorado.
Limpeza dos objetos de niqueI'
Esfregá-los primeiro com um

pouco de azeite, depois enxugá-los..
perfeitamente. Depois, com um pa
no, esfregar um pouco de pasta de'
polir metais, limpar novamente e

esfregá-los por último com ca-·

murça.

As autoridades responsáveis veIs
fiel execução das Estatísticas Mili·
'ares podem exigir. sempre que hou·
ver dúvida quanto à veracidade dt
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a s&

gurança nacional. (D. E. M.).

A Estatístíca Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma·
das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con·
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

=Liam

Quem sofre os prejuizos
é quem pagaLondres, janeiro (" European Correspondents", para "O

Estado") - O Comissário do Reich na Noruega, Terboven, fez
publicar um decreto que diz que o Estado da Noruega tem de
pagar compensação por todas as perdas e danos que os nacio
nais alemães sofram na Noruega. Isto não diz respeito apenas
aos prejuizos sofridos em virtude dos ataques da Real Fôrça
Aérea, mas também aos estragos que os próprios alemães cau
saram com o seu ataque à Noruega, por exemplo às fábricas de
·.que s�bsequentemente se apossaram.

Instit,to de Educacão de Florian6polis
e Grupo Modêlo (e Dias Velho))

De ordem do sr. Diretor levo ao conhecimento dos inte·
ressados que, na Portaria do Instituto de Educação, se acham
afixadas as instruções para matrícula, exames de admissão e
exames de 2a época, todos a realizarem-se no próximo mês de
fevereiro.

Contra sal'das

Florianópolis, 23 de janeiro de 1943
Judite Batalha da Silveira

Secretária46 3vs-2

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

Padrões que encantanl! Cores firmes ! Firmes COlno o amor
,Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)

homensdos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,.LIRA T. CLUBE-Sábado e Domingo-A notável dupla caipira da Radio Mayrink Veiga
Xerem e Bentinho, os «ases» da gargalhada. Mesas á venda na Relojoaria Moritz.

Diz um colega carioca que o vocabulário esportivo empregado por al
guns colegas da crônica esportiva do Rio está evoluindo de tal maneira que
.não sabemos onde iremos parar. Não será de admirar que, daqui a algum
tempo, sejamos obrígados a ler nos jornais ou ouvir dos locutores os seguin
tes trechinhos, cujos nomes complicados iremos "traduzindo" nos entre-pa
rênteses:

"Acusava a "cebola" (o relógio ) , às 15 horas, em seu "campo" (mostra
dor) quando elo "sub-solo de luxo" (subterraneo ) "enfiaram a cara." (apa
receram) os dois "afiados" ( os "teams"). Fizeram um "al'l'asta-pó" (sau
daram) aos "pagantes" (assistentes) e

.. desgu iaram
"

(correram) para a

·'turma da prontidão" (as gerais), onde também fizeram "salamaleques"

D "R t V d
r,(saudações), �.e "esq.ue.�ha" (de passagem ) "ofereceram as fachada�" (posa- e��p�receram OS a os er esram) para os art ístas (fotografos). Não Iorarn ao "trato da men ma (ba- a;:rU ute bola), Sutg iu o "guarda-noturllo" (o juiz), "Botou fala" (recomendou )

que não queria "bodes "encrencas) e que daria o "esbregue" (não concor- Rio, 26 (A. Y.'.) - O "Diário <las pelos exércitos soviéticos, que se "disminling'uiram" na

dal.'!a) com "�ritos de fera:' ()'e�lamaç?es) contra a su� :: inte,ligênCi�," (au�. Caríoca" publíca editorial per- I e diz: "E onde estão. os "R,a· g'eu.erosa e .hospita Ieira terra
torídade ) . E, l:lUgl�1 o,aço (ap itou ) , pala dai começo a marmelada (par rnntando r "On('e estão os tos Verdes [" earíocat Nínauem sabe ... As-tida entre I'IvalS classlCos),' gl. • l... ' ,

,. : . .

. 1:0
•

Isso é só o inicio do jogo. Imag iuem o que serão as descricões futebó- "Ratos Verdes7", - rerertn- Pela últíma vez, foram -VI�· SIm forma·se o unto (los Ias-
listicas no futuro".

•

do-se fi, aviação e. às forças íta- tos no Rio de Janeiro, em PIe., elstas, Aos primeiros "piparo-
lia nas, que estão sendo grada.' na efervescência, íntegralistas, tes" enérgíeos (los aliados, fi

SEHA INSTALADO A 27 O CON- te o clube e se poderiam fazer por tívamente aniquiladas em to· I contaudo bravatas e g'lórias to- earam reduzidos a mulambos

SREI�oH, O2" ,,)S(CEP.E)"-RlOIO� DCAo IlsCe'1 hBo' SB,L'l- que ru lhes aprouvesse, sendo-me. das as frentes, tanto 11a Líbia I mando "l)iléques" memorá- os bonecos que l\Iussolilli apre-IJ respondido que os elementos cm I

perior, novo orgão instituído pela lal si
í

uaçâo coní.inunt-âo presos ao como na frente russa, onde as' veis, à custa dos fascistas resí- sentava ao mundo como símbo-
úll.lma reforma (las leis da Conte- "Flmuengo ", que na Baía só perm i- milícias nazistas são esmaga-] dentes em nossa capital. serállOs da bravura e poderio da
deraçâo Brasileira de Basquetebol tir-á que joguem J1() "Vitó ria ", Sl'U _ Itália Fascista".vai ser empossado no próximo dia co-irmão d e córcs.
27, às 18 horas.

,U [STAOO [sportivo
Crônica futurtsta .. o

Q1..-EH.E:\I UI COOHDE�ADOH
Baía. 2(j (Agência Vitór-ia) - O

matutino "O I1l1]J11I'cial" diz ser de
anarquia a situação da Federação
Baiana de Desportos Tcrrcstres, p e
d iud o ao governo a nomcacão de
um Coo,rd;naelor para a mes'ina,

•••••� ••a.e•••••••••••••••••••�••••••

! SE�AS !
: padrões mcrcvilhosos. finíssimo acabamento das melhores :

i vãs
do pois.

SANii
nos lolcães

dA !• Diariamente recebemos novidaces •

: nUA FELIPE SCHMIDT, 54 .. FONE 1514 :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Milhares de crianças morrem à fome
Londres, 26 (n.) Se a primeiro plano". delas, Infelizmente, os depõsí-

guerra continuar, fi sorte dos O entrevistado refutou fi 1 tos estão, presentemente, esgo-
povos europeus e em partíeular opinião segundo a qual a ques- fados" - acentuou.
das crianças será cada vez tão da navegação é um obsta- O "Catholic Herald " protes-
mais terrfvel, eulo à remessa de socorro. ta contra a não concessão de

O sr, Kersohner, diretor do Segundo êle, tratava-se não "certifica<los de navegnção " e

Conselho de Socorro Quaker de empregar a navegação alia- diz ser necessário que a Eran
Americano, em entrevista con-' da ou Inglesa e sim, os navios ça e a Europa sejam imediata
cedida ao "Catholic Herald ",

I
neutros sob vigilâ.ncia inter- mente socorridas.

expôs, de maneira dramática, a nacional. "Não s-e trata de nutrir a Eu
forma pela qual a França mOl'-1 Lembrou que a Suíça e, a ropa e a França após a guerra
re, lentamente, de fome. I Turquia estão entre os países i e, sim, agora" conclue o

O sr, Kersehner que já realí-] flue forneceram prontamente, jornal.
zou uma obra admiravel, orga-] ao Conselho da Cruz Vermelha,
nísando o socorro à França, I víveres e produtos destinados a

prosseguiu dizendo: "O púbtí-] socorrer a França.
co, na Inglaterra, parece não I "Pude, assim, alimentar na

compreender a urgêncía e a' <la menos {le 100 mil crianças
gTayidade da situação. eoutu-I c' é !las cl'ianças que mais pen
do, o pl'ohlema deyia estar no' samos, pois o futuro depende

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

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

o PADIEIRAS FAZ EXIGENC:IAS ...

Rio, 2(j (E.) - O Palmeiras, de
São Paulo, comunicou ii C, B. D.
que deseja entrar em enLendimen
l(JS com o Fluminense, antes ele
conceder o passe do zagueiro Amé
r.ico Salomão, pedirlo po-r este pro
fissiona I CJ1l favor do seu novo clu
be.

O campeão paulista não se opõe
à transfcrcnci a do seu jogador, en

Iretanto, ao que consta, quer f'a
z�r exigências de ordem rn oncí a
na.

Salomão é um elemento de Iu lu-
TO.

�

4.00Õ «amarelos»
Washington, 20 CC. P.) - Re

gressando ele Guadacanal, o tenen
te-coronel do corpo de fuzileiros
na vais, Lewis Puller, declarou
que, segundo seus cálculos, devem
restar naquela ilha cerca ele 4..000
soldados japoneses que poderão
ser el iru inados sem maiores dif'i
culdades.
De inicio, disso Pullcr, as forcas

japonesas nscendium a 15.000 íio
I11Cns.

SERÃO PCNIDOS SEVEHA;\IEX
TE OS INDISC[PLINADOS

Belo Horizonte, 20 (E.) ___,_ Foi
iniciado amplo movimento para a

moralização do esporte mineiro.
O Atlético lancou unia salutar

campanha de saneamento, d eter-
minando uma maior vigilancia so
bre a conduta dos seus profissio
nais, com relacão à aLas ele indis
ciplina. Serão" aplicadas severas

penalidades, que inclue até o�afas
t::Ullento cio jogador por tl'ês me
ses, sel1l vencimentos, findo O�
qunis será o Dasse do infl'alor ne
gociado, de v'ez tlue o Atlético es,
lá disposto a não manter llIais !'le,
lllentos indisciplinados em SE'll
(jlladro.

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desag'reg'ação mane.

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

S() .TOGAnXO NO VIT()HTA
Baía, 2(j (Agencia Vitória) - O

ve,spel'tino "Estado da Baía", publ1c.oll a seguinte nota, que lhe foi
en;'lada por pesso-a mel'eccdora delouo o crédito. rcsidente no Rio de
'!,aneil-O: "Eslando hoje na sécle elo
FI:1l11ellgo" procurei saber da ve

r�ciclade da notícia so,bre a ida eleBlgllÚ e Zizinho como copvocado'
tendo o pl'csidente do caJ�lpeão á�1942 declHl':Hlo não ser isso do sel!
C�l1lhecilllento. Na hipóle'se, porém,(hsso acontecer, procurei saberqual a situação elos mesmos pcran-
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A AUTO-DESTRUIÇÃO DOS REGI-,lVíES TOTALITARIOS
A natureza tem leis que uma vez

violadas acarretam fatal e necessa
riamente a sanção correspondente.
Por exemplo, em uma casa de fa
mília em que o respectivo chefe ga
nha um conto de réis por mês, é
claro que se êle gastar todo o mês
(lois co ntos ou mais, ao fim de mui
to pouco tempo virá fatalmente a
catástrofe. Embora assine" papa
gaios", êstes vêm a se vencer e os

credores necessariamente liquidam
êsse lar em que não houve o equi
líbrio orcamentário.
Uma d�s coisas que mais ensi-

n am na história, é Q caso da Revo
lução Francesa. O regime monár
quico na França não tinha, como na

Inglaterra, o controle parlamentar.
De forma que os Reis e as Cô rtes
gastavam nababescamente. Por fim
as contas se acumularam, os cre
dores reclamaram. A solucão sim ..

pies era equilibrar os orçamentos.
Mas, para tanto era preciso Parla
mentos a que êles fossem sujeitos e Ique os discutissem e aprovassem.
Foi como sempre se processou na

Inglaterra, há séculos. Na Franca

Ianteriormente à Revolucão de 1789
nunca os Reis quiseram" saber de
orçamentos, nem de Parlamentos.
Assim, as fo rm idav els quedas fi
nanceiras acarretam as dívidas e

Ia? �missões,. o encareci�ento f'an
tást íco da nela e, por fim, a popu
lação na rua sofrendo fome are-I
clamar pão p�ra comer porq�e com �����������������������������II
.a moeda desvalorizada existente,não havia dinheiro suficiente. Foi
a fome, foi o estômago que fez a

Revolução Francesa de 1789 com
todos os seus horrores. E por que? Médico - cirurgião da Can de Saúda S io SlJbastião. FormarIo na
Porque os govêrnos dos Reis não Faculdade de 'Medicina da Universidade de S ii) Pauto, onda fili assistente
queriam saber de equilíbrio das fi- efetivo da Cadeira. de Tecnica Cirúrgica �e1jda IHlo Prof. Edmlln�� Vas
nan ças. O resultado é a fome nos concelos. Ex - aSSlSlen.te. do P ..�1. .BaU3!ht'l rV(,)ilte!1�gro. C0!ll pratlcd de
regimes totalitários mais de 'i anos IH Clmlcil (;ll'urgICa do Prof. Ahplíl Correia Neto, Com
Tal é o regime Únanceiro do f'as- estágio de eSiJecia!i�a�:i:) IH �llspita.i C�arjté de Berlim (Servi!;.!!.) do. Prof.

cismo e do nazismo. Na Inglaterra I Sauerbruch) e �as cl.mlCas ��s.�roÍs. H0!1l<llzm.J .. de H�mbul'!Jo. e schmíeden.
e n08_ Est�dos Unidos há três sécu-I �e Frankfort: CI\'�r51l!1 da, �m:ll�g. � est��;,!�ll. ml�Slll1J del�a.do e srussc.
los na_? !la. nenhuma revolução, por- h�ad.o e

.
vias blllares. seres, ulel 0: o}��,os.. rm.s., prO�lala e. beXH!a.

que nao há fome. Não há fome por- hérnías. hldroc�le .. vancocele e l1imze:>.l;lrUf!!lil UO:> �sso". e ertleulacões.
que �á .equilíbrio orçamentário, há 1 � �nco�trado dlilr��mente dais 9 hs. d� ��l1ha ao meio

. dia, na C�sa de
equi líbrio orçamentário porque há I S'!\1de sae Sebas!!ao.r, tel. �.153 pas b as 18, da .Iarde. ii

o
Rua Fet nando

parlamentos a que são submetidos Machado 6. te!. U9J. Resldencl'I: Rua Duar,e Schutel n 2. rei. 12<69
os orçamentos. Sem orcamentos exa- 'I - -

1!i'1\!:;;.;;i 1!;J!��minados e aprovados
-

pelos Parla- PEROLA Ll'1!ii �-�G'il_1'ioi

mentos, o desequilíbrio das finan-I Fede se a pe s sô a que en con I
ças .é formidavel e incontrola.vel. e trou uma pérola de anel per di- I
carni n ha certamente para a nuserra I. . ()' � . �

. Ili.as massas populares, e estas, por I
aa dia 2v,!". tar d e , no t:_:Jeto.fim, _como na Revolução F. ra n cesa , das ruas rs mmenau e 1- elip e

Ise. po em Jl!:.s ruas para reclamar Schmid t, o obsequio de entre-
ah�l1�n.t(). EIS .porfJ_ue os regimes to-I aá la nesta redação, que será
tahtal'!?s se dcstró em a. si mesmos.

�
.

" ,

IMas .a�tes d,e se destrmré,:!, preso g��tldcaaa. �

sentínrlo-o, eles, para evitar essa N 40 5 vs- 4
catástrofe interna provocam uma

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

'Icatástrofe externa, apelando para •

-

'. ��
as guerr�s com

..
os Yizin�os. com .0 li DOEN'AS D� PELE I

qu e pensam evitar o p roprio SUl- "
cídio. (c. E. c.) - íVH.RIO PINTO E SU�n.JSSERVA. �

1
LÂNÇFolATIPral h!13 cr SA MISCE �'_. f' sa. pr f'cnl"''>mi: ar' �

« Aliança oa Baia»Co�pan�ia
Fund!da em 1870 ... Sédp.: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relauvcs ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas;
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz. (prédios e terrenos)

ano de 19H
Cr $ 9.0011. (11)0,00
c $ f9000.000,00
c III 4.748.338.249,78

$ 34 198 834,9U
c $ 91.862.598,37

$ 7.426.313,52
• $ 23.742.657,44

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

Agências e

Sucursal no

cipais

sue-agências em todo o território nacional.
Uruguái. Reguladores de avarias nas prin
cidades da América. Europa e Àfrica.

Ãqente em Florlcmópoll 8
CAMPOS LOBO & cn. - Rua Felipe Scbrnidt,

Carxa Postal D. 19 - T'eletone 1.083
End. Te'egr. «ALIANÇA!>

n 39

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

Dr. Edgard Pinto de Souza

Pl�isiiD
deVentre
'* é um mal que exige

nrui to mais que um

simples purgante. Para um

a I í v i o completo, deve-se
atacar diretamente a causa,

restahelecendo a atividade
na tura! dos intestinos. O
Lei te deMagnes: a dePhillips
é um laxativo strave mas de

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasíteses, furúnculos,"

úlceras.

I"Tratamento das etecçêcs do
couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO IO mais prático e eficiente DE CÁ liV..t"\LHO IGasoasnto para carro de
,-- . ... .

I'
u

1
Consultas: Das 14 às 11 horas.

passage íros. Dlstríbuídores:
.

Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.
C. RAMOS & Cia.

----------�---
--

----;_ "H-o"rtllli"'i-N""'TA"'-G"'-E--"-�'l-"A'"O-"'G-R:NDE ;; IDUSTRIAL CANDIDO FONTOURA

efei to comprovado, ele toni
fica o tnbo inlestinal sem

produzir cólicas nem habi-

.ICA luar o organismo.

I S a
i c

nnuanol>,2;

o N TEM

S. Paulo (Do C. E. C., p�>.!'a "O
Estado") - Fxpre�sj nl repercus
:;,<10 nos meios sociais, po]Í ticos e I
industriais, caUSal! a hülllenagem Irecenlemente prestada <lO sr. C;ln
elido Fontoura, ilustre propl'ietário Ido Instituto Medieamenla, fabl'ican
te dos afamado produtos Fontoura

Ique tanlo orgulho PI'opol'cionarn ,1
indústria farmaceutjc�1 do Unlsi!. O
homenageado é um legiiimo repre- IsClltante do dinamismo Ilrasí!eir'o e

excmplo vivo e eloquente elo gf'niu Iele realiz[lção <lo nosso povo. Patri··
cio que envaidece o país, propul-.
sionaclor eminente do progresso na· -------------i}--cional, o sr. Cúndido Fontoura é �Ue�íil �c�nll t;
um desses vultos que enobrecem lij!ilJ.I -j ti lIu&. Q

uma gen'.ção, não só pelos relevan-I Frederico Veras, proprie·
les

.ser.Yiço.S
que .presta ii

gl.'anc]eza I tário do carro de praca nO
da llldllstna n::\clOnal, mas pelo al- 5"9 d"

�

lo sentido de sua obra altalllente G, pe e a pessoa que en

patriotica que desempenha impor- controu um molho de cha
tante papel na deres ... ria saúde do ves ontem, dia 22, na Pra
povo., Sa��clallClo C011l acll11i�'aç<lo o ça 15 de Novembro, o obsé-
sr. Cancl!l,o Fontoura, a J I11prellsa ., ,

1brasileira se associa com júbilo �IS qUl? oe
..
entrega o, que

homenagens .iustas que seus ami- I sera grahhcada.
... gos acabam de lhe pI-estar. 45

OITO ELEMENTOS TONiCOS:
ARSEN!ATO, VANADA.
TO, F05FOQ05, CAlCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. DePluperadol,
Esgotados, Anêmicos, Mã ••
qu� criam Mlgrol, Crianç..
uquíticu, fec.ber� I toni-
ficação gef.1 do org.nicmo

San OÜ e "o DIL!c. DN.S.P. n' 199, da 1921

"-7 I

GASOGÊNIOS
TI PO "C. E. G."

OS mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABRICANTES:

GASOSIL LTDA.
Rua da Conceição N," 343 o SÃO PAULO

8nstihdo de EducélCão de Florianópolis
(urso de Música e Canto Orfeõnko

De ordem do S'. Drr e tor 1::'10 ao conhec.mento dos inte
ressados que ainda se acha aber ta a matrícula p ar a o CURSO
DE MÚSICA E CANTO ORFEÔNICO. que começará a fun
cionar no próximo m

ê

s de março, sob a orientação técnica da
professora Beatriz Bandeira Ryff, a qual , se assim desejarem
os candidatos, fará funcionar as aulas depois das 17 horas.

Florianópolis. 23 de janeiro de 1943.
Judite Batalha da Silveira

47 3vs Z

Visite,

Secretária

r Produtos Farmaceuticos
Laboratório fabricante de ESpecialidades

fo.rmaceuticos, p rocu rci l'Bpresentan"te com exc lu
sividade por conta própria para todo o Estado de
Santa Cc. tarina. Cartas com referencias e demais
informações para a Caixa Postal 4260 São
Paulo.

MELHORAL É MELHOR I EXPERIMENTE-O I

CURSO PARTICULaR
Prol. r�lanuel Luiz

Preparam-se cc nd i d o.to s para quaisquer concursos
P!i.'.EÇOS MO'DICOS

RIJa Saldanha Marinho, n, 3
vs ·15

�,�,�--------------------------------------�------���

Farmacia EsperançaA suA FARMACIA
Rua Cons. l\rlofra 4 e 5 f'u�E t.a!!�

Enhe;� f) d'5miciljo

as novas instalacões7

à rua Trajano 3, no ediHcio onde
t�ovidades-Jóias-Yidrus-Ci�istais-rorcelanas

R.ELOJOi\RIA ROYAL,
funcionou o Banco do Brasil.,

e artigos diversos para presentes

sem
,

compromiSSO, da
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INSTITUTO DR.48It-ESTADOS UNIDOS
CURSO DE INGLÊS

Pera conhecimento dos interessados torno público
<que Ja se acha aberta a matrícula do Curso de Inglês,
::para o ano letivo de 1943, a iniciar se a 5 de fevereiro,
JP. vindouro.

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do
instituto, em todos os dias uteis, das 14 às 17 horas,
-<até 30 do corrente.

Florianópolis, 22
Jáu Guedes da

44

de janeiro de 1943.
Fonseca - Diretor de Cursos

7 vs-3

advogados mineiros
querem servir na tropa

Representantes e viajantesProcurados na. Capital e no Interior. para a rn o is
antiga e mais moderna

-

FABRICA DE FOLHINHAS. Ne
yócicr sério e lucrativo - "Mostruário a crédito. LS
creva com an tecedência à Orgqnização da Fábrica GliA
RANY - Caixa Postal. 1943 - S. Paulo.

Drll Vitor Gutierrez

Inspirada
Autobiografia
de Um Cego

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

emocionante. No novo número de
SELEÇÕES. E mais:

Como criar hábitos provei
tosos que slmprlflquem a

existênda - segundo os ensina.
mentos de um psicólogo de repu
tação mundial... Pág. 1.

Uma !ocante história de
amor ... Éste homem, hoje rico,
recorda à esposa "snob" como se

casaram quando ele não t inh a

nada - se nào a firme vcn tad e

de vencer na vida... Pág. 77.

Como ensinar a SQU filho
lições preclosos -

que de ou
tro modo ele teria de aprender à.
sua própria custa. e�n duras e

amargas experiências. Ut eis e opor
tunos ensinamentos para todas
as pes_soas... Pág. 47.

Aprenda a ser feli:: g eju
dando o próximo! Um co

nhecido escritor diz-nos como a

cempaixão pelo infortúnio alheio
pode multiplicar nossa própria
felicidade... Pág. 62.

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número àe

CEZEMBRO de SELEçÕeS
Acaba de sair

Apenas Cr. $ 2,00 SELEÇ<l
s

J.W.T.

Representaute (leral no Hrueíl :
FEHNANDO CHINAGLlA

Acaba de ser publicado nos Es
tados Unidos pela imporlante casa

editora Mac Millan o romance de
]�rico Verissimo "CAMINHOS CRU
ZADOS", que recebeu em inglês o

tilulo de "CROSSROADS". Os cri
ticas norte-americanos apresentam
o romancista como "o Theoclore
Dr eiser elo Brasil". Num inquerito
recentemente realiz ado pela "RE
VISTA ACADK\lICA" entre intele
ctuais elo Rio e São Paulo, o Iivro
em questão foi escolhido como um

dos dez melhores romances brasi
leiros.

.----_._--

o Mucus da
Asma Dissolvido
RapidamenteOs ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o orgamsrno.
minnm a energia, arruínam a saúde e de
bihtam o coração. Em a minutos, ivlendato,
nova UH mula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidarnente os ata
ques. Desde o prunciro l])� Cú!�e'7e. a G8EH
parecer a dií'iCllld.1.c/I') em I PSpll'UI' e vorre
o sono reparado;'. Tudo o que se faz ne

cessario é tamul' 2 pastilhas de Menácco
ás refeições e ficará completa!nentc 1;".I·e
(�� asma ou bronquite. A acao e muito
rapida mesmo que se trate de ca.sos rebel
des e antigos. Nlenc!aco (em tido tanto
êxito Que se oferece r01l1 a garantia de
dar ao

1

paciente respiração livre e iacíl ra

pidamente e completo alivio du solrimanto
da asma em noucos dias. Peça Mendacc,
hoie mesmo em qualquer farmácia. A nossa

ga�'antia é a' sua maio)" proteção.

Meu .dafio Acaba co",

U " a asnta.

Os elementos colhidos pela Esta-

Ciruretão Parteiro tística Militar são abso lutameuê
, . .

....
. .. " secretos, e servem sómente a finsCorn z Anos de prática nos pnncrpars Hospitais da Europa. militares. Negar-se a fornecê-los ou IChale do sMviço Pre-na!al do De nart. de Saúde Públíca.] mentir no ministrá-los constitue I

Moléi'íi9R de senhu-a s, Eudocrlnr logif..

I
cr.ime rig�rosamenteMPunido pelas IConsultório: RWl Felipe Schmidt , 34 lelS do País, m. E. .).

Cf nsultas dt!!i 2 1/2 às 5 hor-as d� tarde Cabelos nraneos I L�ÇÃO IP"'<:idêncip,: rUA Rui Barb=sa, 57 - Fone 1004 \f \ TI i\ Vn.lI{)�A I

A!lliqlle um 'G:asogênio «Slllly» no seu

Eficiência e garantia absoluta -

Distribuidores: C� RAl\iOS &. C_ --- Rua
�-�-� Ofll''''- DE MONTAGEM:

• 'r >

�

ABUTRES l!.A �:�:��� .�aa H�:��dn�a no

RIO de JaneIro deseja saber
A "Nova Ordem" planejada os endereços atuais dos seguin-

pelos alemães, e que êles vão tes Holandeses cujo, domicílio
realizando enquanto aguar- é ignorado, No caso de se a-
dam I) próximo desmorona- charem no Estado de Santa
mento do seu país, não passa Catarina solicita lhes que se
de chantage bem organizada, apresentem sem demora, pes-
diz o "Correio da Manhã" e soalmente, no consulado da
acrescenta: O seu propósito, I Holanda em Florianópolis, Rua
como sabemos, consiste em Felipe Schmidt 38, to andar,
concentrar todo o poder in-

ou que se dirijam por carta
dustrial europeu na Alemanha
e territórios incorporados, fi
cando as demais nações dessa
parte do mundo limitadas �l
agricultura e à pecuária. Co
mo entretanto, por força das
imposições da guerra atual, se

não apresenta viavel transfe
rir, no momento, todas as fá
bricas dos países ocupados
para o Reich, contentam-se os

nazistas com a medida preli
minar: tornarem-se proprie
tários de todos os estabeleci
mentos industriais dessas in
felizes nações. No processo da
compra dessas fábricas está o

embuste da bem urdida e me

lhor executada chantage que
é a "Nova Ordem".
Para obter os recursos fi

nanceiros que o seu magro Te
souro não lhe pó de fornecer
sequer para manter a guerra,
a Alemanha impôs aos países
dominados uma contribuição
a título de ocorrer às despesas
de ocupação. Assim, a Fran
ça pagou diariamente, de ju
nho de 1940 a maio de 194],
a soma de quatrocentos mi
lhões de francos, quantia que
é agora de trezentos milhões,
também diários, porque foram
transferidos para o Reich os

cinco biliões de francos ouro

que a França possuía. Como
êste país, também pagam a

Bélgica, a Noruéga, a Holan
da, a Dinamarca, a Jugoslá
via, a Grécia etc., não esca

pando as nações aliadas, que
anualmente desembolsam uma

"taxa de Protetorado" alcan
çando na Rumânia, por exem

plo, a soma de dezoito milhões
de marcos ouro. Mas sucede
que essa fabulosa quantia ar

recadada pela Alemanha ex

cede várias vezes os gastos
que faz com as ocupações e

"proteções". Há, assim, enor

me saldo, que anda anualmen
te por sete biliões e meio de
marcos.

Pois bem: êsse imenso ex

cedente aplica-o a Alemanha,
em grande parte, na aquisição
das fábricas e empresas dos

países sob o seu guante, as

quais ela revende aos seus na

cionais, reembolsando-se o Es
tado nazista, com vantagens.
Como se vê, a manobra não

póde ser mais perfeita. O go
vêrno alemão compra com. o
dinheiro do próprio vendedor

forçado, de modo que êste é
apenas "elegantemente" des

pojado dos seus haveres. To
da a ciência dos sábios eco

nomistas alemães deu portan
to, nisto: no furto bem orga
nizado, praticado com todos
os adornos da dialética ger ..

mânica.
Diante desta deslavada es

poliação as nações aliadas não
podiam ficar inertes. Por êsse
motivo assinaram a resolução
comum, há pouco divulgada,
em que declaram nulas as

transações feitas pela Alema
nha em sua pilhagem "nou
veau sty le

" !. .. amostra, en

tre muitas, da "Nova Ordem".

ao mesmo.

R. Elzinga
J. M. Faure
D. Groe nendal
J. Van Handel
T. Van Handel
F A. Van der Jagt
A. F. Jansen
G van Klaveren
H J Kramer
M. Leyden van Amstel
J 1v1. Ou de Elberink
W C. van Oudheusden
P. J. Palms
A. Roza
O. B. Schotel
P. Smit
S. So r ias
R. Spij ker
F. X. J M. J. B. A Vreuls
O J Witjes
F. Wittop Koning
K. L. E Lohrnann
A. Ceurvorst j-.

I A Legação apela para todos
.

os Holandeses que informem o

menc ioriado Consulado caso

tenham conhecimento do fale
cimento ou da pártid a para
outra parte, seja no Bra. ii seja
no estrangeiro, dos referidos
cidadãos Holandeses.
Rio de Janeiro, em 23 de

J,meiro de 19i3.
50 3 vs-l

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

inimigo do Brasil (D. E. M.)_

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Alugam se
Ti'êti Ct.l.811S à

11 II
-

rua Cambo-
riú @/o; contando cada uma

dois pavimentos, tendo cada.
casa 5 quartos, sala de [an
lar sqla de visita, g arage ,

qui�tal, galinheiro, 3 insta
la ções sanitárias, tanque de
lavar roupa, tnstalaçõ es de
radio e telefone e.mbuttdas ,

etc. Tr-atar com o proprie
tário, Dr. Agripa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico,
Telefone n- - 1405.
52 v-1

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística M!
Iítar, uma pessoa revela o �u� -;:
inimigo do Brasil. E para os mrmr

gns do Brasil, a lei é inflexivel.
(fi V. \II.)

caminhão e ganhe a diferença
Tipo especial para �NIBUSJoão Pinto, 9 ---o Florianópolis

E s:!\SSISTENCIA tMiQ)iJiã!2íl)Z;hf1fEí.ii�w:a:&ili'J�
_'.4
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�DICA_:OR MEDICº �f:����er�n�r�.��� I
Dr AR UJO-o LHOS, OUVIDOS 'I'ratarnento especializado

• NARIZ, GARGANTA das ale cçô es do, aparelho
. genital Ierntnino (Útero, Ová-

I rios, Trompa!', eic.). Tra-Itam ento moderno , por pro-

I ce,880s
elétricos da

GONOR-,REA AGUDA E CHONICA
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-
ratorto.
Fisioterapia - Diatermia e

Infra-Vermelho.
CONSULTAS� Das 10-12 e

das ;1,5.
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: 11163.
pela RESIDENCIA: Rua João Pinto
Nac. 9. Fone 1607.

760

Dr. AÜCiUSTO DE PAULA Dd�eIO�a:i����S��:1
.. Flonanopolls

Resídêncía e Consultõrio: Rua Visconde de Ouro Preto 51 Casal procura alugar uma
(próximo ao Teatro). pequena casa de moradio

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras. dando fiança. Informar na

Fisiote_rapia: Diatermia, inlra-verrnelho e Ultru-Violeta. cosa Santa Rosa.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e lias 15 às 18 horas 43

Fone 1.644 _.-::_.=========�
----....................------.....----------------.....---------�

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n: 26

Te4efone n' 1405
CLINICA MEIVCAHomens e Senhoras -- 1\10-

léstias Nervosas - Moléstias um dormltórt«, uma sala de

j
Mentais jantar, uma cama para crían-

Consulf,ls diárias das 5
I ca, uma cama ne solteiro

horas em diante
____________-1 um guarda-comida, e dois

carrinhos de criança. Ver e

tratar à rua Joínvlll e 52
18 SVS.- 3

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C It Pela manhã, das 10 àa 12
onsu 85: A' tarrle, dRS 3 às 6

AUSENTE------------------------

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

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

Conaultõrío: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho. 2:1.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a��o
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ix-toteroo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos f' crianças.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - 'I'el. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 T'el. 1523

Borario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dra. Josephina SchWeidson
MEDICA

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

Hua F. Schmidt. 39 (sob.)
------------------------

Dr. SAVi\S LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Sdude e Hospital de Caridade

Clinica médico ..cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cons. Rua Felipe Schmidt. 8, Foue 1259
Consultas: das 15,30 às 18 horas

Resldencla: Conselbeiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

I ��1'iTUTU DI OlA6NUSl'lCU
CLINICO

Dr. Oialma MaeilmannI o, Antônio Moniz Ide Aragão
I..rE'DICO I Formado pela Unlversídade de
"i ! Genebra (Suíça]

Cirurgia e Ortopedia. I Com prAtica nos bospltaís europeu.
Cnnica e Cirurgia do

. Ouníca médica em geral, pedlatrta,
terax. Partes e doenças dnençaa do sistema nervoso, apare-

l", lho geuíto-urtnarío do homen
de senhoras. e da mulher

CONSULTORIO: w
Assistente Técnico

I R T'
� Dr. Paulo Tavares

. ua rajano, R3. I Curso de Radiologia Clínlcl com oDiariamente das 15 às dr. Manoel de Aureu Cam nauarto

I
1'f horns.

�I
Silo Paulo). Especializado em Hi-

RESIOf:NCIA: �jeDe e Saúde Pübüos. pela Uníver-
. Almirante Alvim, 36 sldade do RIo de JíJnet!'o.

T I � Gabinete de H.aio Xererone n. 751. EJleetrocardiografta cuníca
Metabolismo basal

I Sondagem Duodenal

D R .. Gabinete de tístoteraola
r. em'8lo Laboratórto de microscopia e

análise clínica
Rua �ernando M&i1bsdo,'

Telefone 1.10:;

14

CLlNICA -MEDICA
!\1olestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Gera!

ICONSULTORJO :

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

RESIDENCIA'
Av. Herellio Luz, 186
- Phone: 1392 -

A Estatística Militar, destinada a

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

das da Nação, exige que todos os
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
�ra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
lares podem exigir, sempre que h011.
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.).

�------------------------------------,---------
Caspa 1 J,OÇXO MARA.VI· ILlIOS.'\ ! .

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

30v-25

CASA
3 v.

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

I Horário: 9 às 1 � e 17 às 18
I

! Escr. Edifício Amelia
Neto, sala 2.

IRes.
Av. Rio

B.__r_�.�:,_:I__1Floriünó_po:��_�__
Machado & Cia.

Agências e

Hepresen tacões
(.Ix. pOlt.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.h

I muncípiof do Estado.
tlP.

Camisas, Gravatas, Píiames,
\íClas das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Traiano, 12.

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCiUTOR10; rua Deodoro, n' 23
Atended s9às12edas2 àsS
RESIDENGiA: La PorIa Molel.

apartamento i12
C. Postal, 110 Fone. 1277

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstét.rica (par

teira diplomada) Atende na

Casa de Saúde S. S6hasiião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Vendem-se

CASA MISCELANEA. distribuí
dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávula!l e Díscos, - Rua Traja
no, 1:.1.

2

Farmácia "Esperança» Ido

I'farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã selá i:I SUd preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatia!l.
Perfum·driôs.--l-\rtigcs de borrachd.

Garante-se a exala observância no receituário médico

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

Mf='l"cado,
FONE 1.642

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano rr 3

Anexa - Of.cin a mecânica sob
a direção de

TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras, llumera
deras. vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

758 vs-28
--------------.-----------------------------------

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Treleno 0.° 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlflcade
n. 1 em 20 de Setembro de 19õ8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE la. a 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Munrcipíos do Estado
Representante da Caixa Economlca Federal para a venda

das Apóüces do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Malo (> Novembro.

Paga todos os ceunens das apólicBs Federais e dos Estados
de São Pa.ulo, Minas Gerais a Pernambuco.

Maotem c� rteira espectal para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à díspoaíção (retirada livre) 2'J!b
C/C Limitada 5%
('/C Ay!so Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuracão para receber vencimentos em to
l'\a8 88 R�f1I\"tfcões f<'pdArp.i'l. Ri'olt>tr1uais e Municipsl5.

Hospital . de Homônio
HAMONIA

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

auállses clinicas. Etetrícldade médica
Curas díetéttcas e de repouso em ambiente

calmo e couíortavel
Médiccs: DR. CESl\R AVILA - Formado pela. Facul

dade de Medicina do Rio de Jane iro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medíclna . de Porto Alegre
Ex-Ctrurgião do Sanatório Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E aL1VE!r�A - For
mado pela Faculdade de Medtciue do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo fio Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de accmo- ,

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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entre as forcas vol'!�!T��iadO

., I - Devendo funclOnar, a partir
do dia 10. de fevereiro do corrente

Ilat ltiOtaH �'�6"a��0P����:1���ãO, ���I���
-
.' �� l��ti:�S l\��iu��al�i��l ���ede::;�id���� ��;

-

próprio local da sede deste quartel e
Estocolmo, 25 (R.) - Intor- a uma distancia tal que possam rece

mou-se que um violentíssimo bel' instrução sem acarretar perturba
combate, Iníeíado há mais de ção para seu trabalho normal na vi

da civil, fica aberto nesta Unidade o

voluntariado para êsse fim, devendo
o candidato satisfazer ás seguintes
condições:
a) - ser brasileiro nato:
IJ) - ter bôa conduta atestaela pe

la autoridade pol íctal da localidade em

que residir (êsse atestaelo deve decla
rar quanto tempo o candidato resi
diu na zona ele sua jurisdição) 011

por um oficial do Corpo ou, final
mente, por informações idôneas co

lhidas a seu respeito;
c ) - revelar aptidão física com

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

idaele, devendo apresentar no caso de
ser menor ele 18 anos, consentimento
escri to ele seu representante legal;
e) - ser solteiro ou víuvo sem fi

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

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

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

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

C. P. lV1. não serão aquartelados, não.
receberão vencimentos, fardamento 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 'l
às 11 horas.
III - Data do encerramento: dia.

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

sé), em 18 de Janeiro de 1943.
Valelyr Lopes ela CI'UZ
Ten. CeI. Comandante

eombatesViolentos
de ocupaçãOEstocolmo, 2,:) (R.) - IH

.formações recebidas nestn ca

IlHal adiantam que um solda
.lo alemão foi morto e dois ou

tros feridos, durante os dís
tíirllÍos recentemente reglsta
dos na França.
Um acampamento de solda

dos germânlcos, em Guincham,
foi danificado por bombas, o

mesmo aeonteeeudo com uma

hospedarla, em Loundeae, onde
também estanlln alo lados sol
dados nazistas.
Além disso, os patriotas

franceses Mnamitaram um

trem de tropas alemãs e arre

messaram bombas
-

contra dois
acampamentos de soldados ger-

()S
mauieos nas proximidades de
Sanuoís, na regíão de Paris.
Por outro lado, as mesmas

informações dizem ainda que
numerosos soldados germâní
cos foram mortos e outros fe
ridos, em consequêucía de lima

explosão ocorrida num acam

pamento militar do oriente,

10 horas, está sendo travado
entre as tropas germâníeas e

búlgaras de um lado e 200 guer
rllholros sérvíos (lo outro lado,
num ponto situado entre Nissh
e Skopie.

----------------------------------------
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I
Molóstias dos rins e coraeüo. .

O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa !l.

bexiga, 0('; rins, as nef('it9§, areias, cótícas renaíe: aumenta ali

urinas. TIra 8B Inchações dos pés e rosto, hidropstas, faUa. de
ar, palpítações, dôres do coração, asma, bronquite asmátlca,
artõrtc-eseteeose.

Remédio
E' o tônico ütero-ovárto SED \.NTOL que rest.tue li ";811'le

perdida pela anemia, patltez, magreza, Iastlo, tlõres brunosa,
regulador das Villlt"1,s, das d()en\lil!! do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enter
mtdades das eenboras de qualquer Idade.

Lesões do eoracão A asma
Use a CACTUSGENOL especifico

centra hídropsías, pé!! ínehadoe, falta de ar, palpltações, abstl
mente das veias e ertérías, bronqutte RSID>\UCaj

lesões, cansaço, urlnas eS!l!!.3S8F1 p. df,res (I,} coração, pontadas
nos rins e Inchações.

Aos fraco- e cou valoscentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos másculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
S08.S anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tOBIHl, dores no peito e nas eostaa, peruas fraca!',
língua su]a. Para a neurastenia, o desãclm .. J e a dispepsia, a

convalescença é raplda.
Sífilis - Reumattsmo

SPIROCHETINA é usada naa molé sttas do sangue, suma,
eczemas, tumores, darthros, espinhas, Ií stulas, purgações, tert
das; CAncros, escrótalas, reumatismo.

Único depurativo Que límpa o corpo, tonifica e engorJa.
Deposltarías; todas as drogarias ile São Paulo e Rio.

Ojicino Técnica
«ROYAL»

AS SENHORAS 11EVEl\f USAl�

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado, conserta e reform.'l máquinas d •.� escrever

e de contabilidade com ubsolnra garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658f

II i
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II O operáriO tem de pagar$ Londres, janeiro ("European Correspondents", para "O
Estado") - Em virtude de novo regulamento alemão, um ope
rário é obrigado a pagar indenização por danos é perdas se a

sua produção não atingir o limite que dêle se espera. O patrão
têm o direito de exigir o pagamento de compensação se o tra
balho do operário n3"0 atingir o padrão esperado. Num caso que
acaba de ser julgado por um tribunal do trabalho, um ajudan
te de carniceiro foi condenado porque o patrão, julgando que
êle era perito, esperava mais do que êle podia fazer. Por outro

lado, os patrões que concedem aumentos ilegais de salários
são "castigados sem dó nem piedade".

Eis um belo exemplo do socialismo nazi.

&

I

Grupo Escolar Arqui
diocesano São José

Cientifico os interessados
db que a matrícula estará a
eerta de 25 a 30 do fluente
mês. das 9 às 12 horas.
Nos dias 25 a 27 serão ma

triculados os alunos do ano

pretérito e nos dias 28 a 30 os
novos candidatos que deverão
ter, no mínimo, oito aI'lOS com-

pletos, ri
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 conveniência

que todos os matriculandos se

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

plementar estar â.aber ta dos dias
4 a 13 fevereiro vindouro, às
horas supracitadas.

Florianópolis I 19/1/1943.
Americo Vespucio Prates Diretor ..
38 7v-5

COSTUREIRA
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Interna
BERNll, 26 (8.)-URGENTE. - A radio emiss�l'a� d� Berlim, comentando as úiti!Das� infornlações

desenvolvimento da eaerra nas prInCipaiS frentes, empregou, pela prunelra vezl
as palavras «perigo para a nossa segurançO})a

Desmoronamento

ULTIMA HORA
Evacuação do porto de Marselha

Londres, 26 (R.) - Os alemães ordenaram os franceses Ique evacuem toda a zona do porto (propriamente dito) de MaT
selha. De Zurique chegam notícias de que essa medida é tal- ,

vez motivada pelo fato de os alemães pretenderem construir na
"colina" do porto marselhês um tunel para abrigo e, possinel
mente, para construção de submarinos destinados a opera?' em
larga escala no Mediterrâneo.

PRESOS 46 MIL PATRIOTAS FRANCESES
Londres, 26 (R.) - Em Marselha foram detidos 46 mil patriotas

franceses. Quarenta mil foram presos pelos nazistas, sob a acusação de
"inimigos declarados do Estado. Alemão". Os outros 6 mil foram pre
sos por ordem de Vichí.

JÁ DESTRUIRAM 400 LOCOMOTIVAS
Londres, 26 (R.) - Informa-se que uma esquadrilha de aviões de

caça da RAF, em suas incursões sobre os territórios ocupados pelos na

zistas, já destruiram ou avariaram gravemente 400 locomotivas. As au

toridades alemãs mostram-se preocupadas com a atividade nefasta des
sas incursões, que estão prejudicando profundamente as comunicações
nazistas.

OPRESSÃO EM MARSELHA
Berna, 26 (R.) - Sabe-se que as autoridades alemãs mandaram

fechar, em Marselha, cerca de 2 mil "bars" e cafés.
,.

FALARA? NÃO FALARA?
Zurique, 26 (R.) - A população alemã está ansiosa por saber se

Adolfo Hitler fará algum discurso no próximo sábado, à passagem do
10° aniversário de sua subida ao poder. A maioria não acredita, pois
Hitler talvez não queira dar explicações sobre a atual situação bélica.

/

NIÁSCARAS CONTRA GASES
Zurique, 26 (R.) - A imprensa, das grandes cidades alemãs está

publicando a .ordem que obriga todas as respectivas populações a não
sair à rua sem máscaras contra gases. A ordem causou perplexidade e

toda gente pergunta: "Que estará acontecendo ?".

A RECAPTURA DE VORONEZH
Moscou, 26 (R.) - Juntamente com a recaptura, ontem, da cidade

de Voronezh, noticiou-se oficialmente que 75 mil nazistas cairam nas

mãos dos _ soviéticos.
*

A ITÁLIA NO OCASO
Istambul, 26 (R.) - Os principais órgãos da imprensa desta cida

de comentam a situação militar no norte da África. Um deles, a propó
sito, lembra a possibilidade de se dar um desembarque aliado na Itália,
no próximo mês de junho. Outro diz: "A retirada de Von Rommel da
Líbia e da Tripolitânia colocou uma lápida sobre o que um dia foi o

Império Italiano".

A 80 KMS_ DO MAR
Cairo, 26 (R.) - As forças fran

cesas do general Leclerc, vindas do
Território do Tchad (África Cen
tral), marchando a sudoeste de Trí
poli, estão apenas a 80 kms. do Me
diterrâneo.

TROPAS AMERICANAS
Nova Delhi, 26 (R.) - Há notí

cias de que numerosas tropas ame

ricanas desembarcaram em Karachi
(índia) e em vários pontos da costa
do Golfo Pérsico.

OPERAÇõES SUBMARINAS
Londres, 26 (R.) - O Almiranta

flo informa que 4 submarinos bri
f,lnicos, em operações .no Mediter
râneo central, torpedearam 4 navios
de abastecimento e 1 navio de es

colta.

ATAQUE A FLESSINGA
Londres, 26 (R.) - Aviões de re

conhecimento trouxeram informa
ções do reide efetuado ontem por
eaças e bombardeiros da RAF con
tra a cidade holandesa de Flessín
ga, e donde não regressou um apa
relho. O porto foi grandemente
atingido, sendo destruidos os tan
ques de combustível.CASTIGANDO RABAUL

Melburne, 26 (R.) - A base japo
nesa de Rabaul, nas ilhas de Nova
Bretanha, está sendo incessantemen
te castigada pela aviação norte
americana. Acaba ela agora de so

frer novo ataque, havendo as bom
bas causado enormes estragos ao

aeródromo e às instalações do por
to. Esses bombardeios consecuti
vos têm impedido que naves de
guerra ou barcos de abastecimento
inimigo se aproximem daquela base.

GENERAL MARSHALL
Londres, 26 (R.) - De Washing

ton chega a notícia, de que prova
velmente o gral. Marshall, chefe do
Estado Maior do Exército Norte
Americano, será nomeado coman

dante em chefe de todas as forças
aliadas que estão lutando no teatro
de guerra da Europa.

•

Sobrevivente do avião da
Panagra

Lima, 26 (R.) - Já se al
cançou o local em que caíu o
avião Douglas da Panagra, en

contrando-se com vida e grave
mente ferido, um único sobre
vivente dos 15 passageiros que
iam a bordo.

SEMPRE PERSEGUIDAS
Cairo, 26 (R.) - As forças de Von

Rommel, que a,bandonaram Trípoli,
continuam sendo perseguidas pelo
8° Exército Britânico, rumo a Tú
nis. A infantaria mecanizada de
Montgomery, por ferra, e os aviões
da RAF, pelo ar, infligem ao inimi
go baixas numerosas e grave des
truição de material .

Comprai na CP_ SA MISCE
LÂNEA é sabe; economizar:

o nosso prezado conterrâneo,
sr. José Gil, gerente do Banco-Use I(o[ynos e tenha o bello do Brasil;.

sorriso da epoca! o'. Soraide NeF."
, a exma. sra.

,

I ve s:.............................................e•••••a' o' sr. Newton Gar cez jor .:
o sr. Timóteo AI ves .

da frente

No tempo de Mona Lisa as pes
sôas receiavam sorrir porque

poucas tinham bons dentes. Mas
quem usa Kolynos tem orgulho de
sorrir porque pode apresentar
dentes claros e brilhantes, que são a
mais preciosa dadiva da natureza.

Kolynos limpa os dentes melhor
e sem causar danmo-c-restauran
do rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes.

Curso de planadores

I ,..,.,8aema i1

Recife, 26 (A. N.) - Vai ser criado no Aéro Clube de Per
nambuco um curso de planadores. Essa notícia que foi revela
da pelo cap, Roberto Pessoa, despertou g-rande interesse nos

meios aeronãutícos desta eapítal, Palra êsse Ilm cogita-se da
escolha do terreno apropríado, tendo o cap. Roberto Pessoa
voltado suas vistas para as elevações que circundam esta ca

pital.
O Aero-Clube enviará ao sul do país três rapazes que te

nham denotado pendores para a aviação afim de se especia
lizarem no vôo planado e servirem de instrutores aqui.

UNIDOS

2 vs-2

BANCOS
NesLes dias de canícula, os ban

cos dos jardins não têm folga,
pois, é grande o número de ci
dadãos que os disputam. Além
de escassos, êsses bancos não
oferecem ao munícipe o conforto
necessár-io a meia hora de ócio,
depois do almoço, ou à tardinha
e à noite ...
Cremos não haver o propósito

de conservar os florianopolita
nos de pé, sob as frondosas ár
vores do jardim Oliveira Belo.
Demais, os que ficam sentados
têm ali, tanto corif'ôrto, que pa
rece estarem sentados em cana

pés do século XVI ...
Não vai nisso nenhuma críti

ca, senão o desejo de lembrar ;\
autoridade competente de que ela
(póde tomar a 'iniciativa de refor
mar os banquinhos dos nOSSf)S

aprazíveis jardins, de modo a

proporcionarem amplo conforto.

anrversãrtom
Completa hcj � o seu 1° ano

de existência o travesso garcti-.i nho Mauro- César, filho do sr..
Hermínio Xavier Brinhosa,

Faltem anos lloJe i

LOÇÃO

FRACOS.
·AN�MICOS

TOMEM

finho CrClsltadl
"SILVEIRA"

Tónico

Gentilezas:
Do nosso distinto conterr â-

neo sr. dr. Aderbal Ramos dat
Silva, direto-r-presidente da Ca�
sa Carlos Hoep ecke S.A. ,Co
mércio e Indústria. recebemos;
atencioso cartão agradecendo a

nota de seu natalício.
•

Viajantes:
Passou ontem por esta cida

de, acompanhado de s. exma. es

posa, o sr.dr. Januário Rodrigues
Germano, agente fiscal do im
posto de consumo no Estadó,
do Rio, para onde toi removi
do.

INSTITUTO

Rio, 26 (A. N.) - O Presidente da República assinou decreto-lei
extinguindo o Conselho de Administração do Lóide Brasileiro, que fi
cará sob o controle técnico e contabil do Ministério da Viação, sendo
nomeada para êsse fim uma delegação de controle, composta de um

especialista em assuntos de navegação, indicado pelo Ministério da
Viação; de um Contador da Contadoria Geral da República e um fun
cionário do corpo instrutivo do Tribunal de Contas, designados pelo
Presidente da República.

BRASIL-ESTADOS
Projeção de filmes

São convidados os sr s, sócios que ainda não ti
veram oportunidade de assistir os filmes abaixo
mencionados, para a sessão que será realizada hoje,
às 19,30 horas, na séde do Instituto:

"A vitória do ar"
"A batalha do Egito"
"Notícias do dia (vaI. 14, n. 7)
"Notícias do dia (vol. 14, n. 8)
"Notícias do dia (vol. 14, n. 9)
"Ala<-ca, terra da promissão"

Extinlo O Conselho de Administração
do lóide Brasileiro

49

il'IENORES ABANDONADOS
Há dias, em interessante re

portagem, um nosso colega ca
rioca chamava a atenção dos po
deres competentes para o núme
ro alarmante de menores que,
diariamente, rolam sem rumo pe
las ruas da Capital brasileira,
contraindo todas as moléstias
que a Natureza criou e todos os
vícios que o Diabo inventou para
suplicí o dos mortais. Adquirem,
assim, nessa ociosidade contí
nua, o horror ao trabalho hones
to, o ódio ao labor digno. Tor
nam-se homens inúteis, verdadei
ros parasitos sociais. E, segun
do o nosso brilhante colega, o
número deles é elevado.
Aquí em Florianópolis, o- nú

mero vai crescendo. Muitos já
são os garotitos que, cinicamen
te, se acercam do transeunte
para lhe dizer em tom - meloso,
aprendido na rua:

- Uma esmolinha p'ca mim to
má café! Não tenho pai nem
mãe!
Dado o dinheiro êles acorrem

às confeitarias ou aos cinemas.
E grande parte deles têm pais vi
vos ...

Mas ... e o Abrigo de Menores?
As instituicões de caridade? A
lei proibe aos menores o traba
lho, é certo; mas o que não- está
certo é permitir-lhes rolar pelas
ruas, contagiando-se em todos os

vícios, contraindo moléstias, for
mando, assim, uma nova geração
ele brasileiros ociosos, doentes c
i ncapazos de honrar nossa gran
de Pátria.

lncorporedc à F A B
O sr, can, Astero!de da Costa A·"

rantes, aliciai aviador da Força Po�
lícíal do Estado, requereu e obteve'
transferência para a reserva da>
Força ãersa Brasileira.
Em idênticas condições foi incorpo

rado o tecníee sr. Humberto Lemo�
Lopes.

o rebocador afundolll
Amanheceu quase com

pletamente afundado, na

baía sul, nas proximidades
do Trapiche Municipal, 0-

rebocador (IFlorianópolis».
Aparecem fora dágua a

penas, e convés e a chami
né.

Clfnica médico-cirúrgica do li�!;cla�taU�mOm�:�O! ;senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: -

t
tõmago, vesfcnla, útero, ovários, _

apêndice, tumores, etc. - CffiURGIA
PLASTICA DO PERlN'EO '- Hérnias, ;
hldrocele, varlcocele. Tratamento sem

dor e operação Ile Hemorroldes e Tarl·
zes -- Fracturas: aparelhos de gesso.
Opéra no" Rspltais de FlorlanópoHa.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I'Fone, 1009 x

Horãrlo: Das 14 às 16 horas, dlarla·
.mente. ;:;

DR. ViTOR GUTTIERREZ·
avisa que reassumíu sua

clínica, à rua FelipeSch
mira n-, 34,.das 14 às 17
horas.

Caspa t
LHOSA!

Francisco Duarte Silva, Rua GermanO
Wendhausen, 12, precisa comprar U�CE
pequena casa. Negócio· direto, sem in-

termediário.
39 15 vs.-4
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