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Destruidos em águas do Brasil cinco submarinos e QUI" cor$áriõ-,d� Eixo
RIO� 28 (Especial para O lESTADa) -- Via aérea -- O almira!r.\lte Jonas Ha If.lg,am, coma'ul'ante d�s For�as
Navais em Operacões no Atlântico Sul, declarou, no «Copacabana Pala(e», aos jOfn�Usl1;a""Cé).rliQ,.f�S:" '«"'�stes últi
mos trinta dias destruimo!, após felixes operacões em ági.§S!s da costa bras-Uel�;�; (;�c'W"sultm&rin<ts do eixo,
correspondente ao maier número coft5eguido em qualquer comando naval do AllfinC:I_;.��'fn.]l igual es
pa(o de tempo». Quanto aos tripulantes do corsário, que foi destruido por unidades do Brãslre Estados

Lh'idoSi9 o aBmirante não fez referência ao destino qu� tiveram, mas, sabe-se que foram recolhidos
e�n aUo mar, e:ru:ontrandO-5e no Recife prisioneiros das autoridades bra�ileiras.

Rendicão de mais re

gimentos nazistas
Mcscou, 29 (R) - As últimas

notícias procedentes da frente de
batalha e divulgadas nesta capital
revelam que mais dois regimentos
do sexto exército alemão, que se

encontra cercado em Estalingrado,
deixaram de existir como força
combatente.
Um dêsses regimentos foi ani

quilado e outro rendeu-se às for
ças russas.

Chamados 05

Ihúngaros
Estocolmo, 29 (United) - Os

.soldados húngaros, que se encontra
vam em gozo de licença, receberam
ordem de regressar imediatamente
ii frente de batalha da Hússia, afim
de se incorporarem às suas unida
des.

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

A referida ordem das autoridades
nazistas afeta várias dezenas de
milhares de soldados húngaros.
Recorda-se que, na Rússia, com

batem ou controlam territórios
ocupados quinze divisões húnga
ras, representando um total de ..

250.000 soldados.
XXVIII
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CHUNQUIM, 29 (R.) ..• COMUNICADO DO ALTO COMANDO CHINÊS. DISTRIBUIDO ONTEM, INFORMOU: "AS TROPAS
JAPONESAS FIZERAM EMPREÇO DE GASES ASFIXIANTES, NO DIA 6 DE JANEIRO, QUANDO DESFECHARAM UM
ATAQUE NA REGIÃO NORTE DA CHINA. A MUDANÇA 'DA DIREÇÃO DO VENTO, PORÉM, RESULTOU EM MUITAS

CENTENAS DE ACIDENTES ENTRE OS PRóPRIOS JAPONESES" •

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Díreter-gerente - ALTINO FLORES
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os. DIPLOMATAS BRASILEIROS PRESOS EM VleRI
Ainda o "temesa" "herr' iebuhr

Rio, 29 (A. N.) - Comunica rídades alemãs de ocupação, o
o Itamarati: govêrno de Vichí ordena, con-
"A respeito do salvo conduto tra todas as normas interna

negado pelo Govêrno do Brasil eíonaís, o internamento do em
ao capitão Iríetrích Níebuhr, baixador Luiz lU:. de Sousa Dan
adido naval à embaixada da tas e de- todo o nosso pessoal
Alemanha em Buenos Aires, o diplomático e consular na
mlnístro do Exterior deseja es-

!

França, o govêrno brasileiro
clarecer que o referido oficial concedesse facilidade de trân
era eumulatívamente adido na- sito a um indivíduo. que aqui
val à embaixada da Alemanha abusou <las imunidades de que
110 Rio de Janeiro, antes do gosava e se quis furtar à res

rompimento das relações díplo- ponsahilidade (los seus atos cri
máticas do Brasil com aquele mínosos, Como acaba de ficar
país, Nesse caráter, aliás, sua esclarecido e conforme também
presença entre nós foi assina- foi comunicado ao govêrno ar
Iada por atividades suspeitas e gentíno, o caso do capitão Nie·
perfei,tamente comprovadas buhr em relação ao Brasil, é
contra li, nossa segurança, Não especial e portanto a sua posí
se justificaria, à vista disso, que ção para com os outros países
110 momento em que, além do que lhe concederam salvo
mais por imposição das auto- conduto é muito diversa".
....................................................

....................e•••••••••••••••••••••••••••eo.�

i Rio, 29, do Correspondente Especial Amorim Parga (via aérea)
Acha-se no Rio, de volta da importante missão que vem de desempe
nhar nos EE. UU. o sr. João Alberto, Coordenador da Mobilização Eco
nômica, que já reassumiu a função. O clichê acima fixa um aspecto da
chegada de S. S. ao' Rio, vendo-se a seu lado, de óculos escuros, o Coor
denador interino, sr. João Carlos Vidal, em cuja gestão foram adota
das importantes medidas afetas à Coordenação.
....................................................

Mobilização dos
de 15 a 18

Verbos 'ultra-modernos

•

Jovens
anos

Zurique, 29 (U. P.) - A "Gazeta de Lausane" diz que a Ale
manha decretou a mobilização dos jovens de 15 a 18 anos de idrlde,
iaclusive.

o Natal dos guerri
lheiros sérvios

*

Cairo, 29 (Reuters) - Mais de
uma quatra parte da população
adolescênte masculina de Belgrado
foi aniquilada, durante o ano pas
sado pelas forças alemãs de ocupa
ção na Jugoslávia.
Essa informacão foi fornecida'

pelos circulos [ugoslavos desta ca

pital, que estão em íntimo conta
cto com o general Mihailovitch, co
mandante-chefe dos patriótas sér
vias.
Mil e trezentos sérvios foram

massacrados no Natal, transacto,
elevando o número dos assassínios,
para o ano de 1942, a 27.000 pes
soas.

Caspa' LOÇÁO MABA.VI
LHOSA!

Festejaram
o armistício ...

South Bend (Indiana), 27 (U. P.)
- Excitadas pelos frequentes avisos
das emissoras sobre o sensacional
acontecimento que iria ser revelado
à noite, os habitantes de South Bend
acharam que não valia a pena espe
raro E, por isso, resolveram festejar,
prematuramente, o.. . armistício.
Por coincidência, ou proposital
mente, o maquinista de um trem, ao
deixar a estação, correu com a má
quina, apitando como um louco, em
um trajeto de 50 metros. Tal baru
lho, minutos antes da sensacional
revelação, só poderia ser o armistí
cio, pensou a vizinhança; e tão ex
celente pretexto para o estouro pre
maturo da champagne, foi devida
mente aproveitado ...

Nem os cães escapam
Londres, Janeiro ("Ellropean

Correspondents", para "O Esta
do") - Em Brevadheim os alemães
têm requisitado centenas de cães.
Os noruegueses receberam ordens
para levarem às autoridades todos
os cães entre dois meses e dez anos
de idade. Quem não obedecesse,
ficava sujeito a sevéro castigo.
Muitos noruegueses preferiram en
verienar; os animais, a entregá-los
para o serviço de guerra dos na
zistas.
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LIRA T. CLUBE-Sábado' e DOlninDo-A notável dupla caipira da Radio Mayrink Veiga!
lerem e Dentinho, os «ases}} da gargalhada. Mesas á venda na Relojoaria Moritz.J

o ESTADO
Diário Vespertino
Eedacâo e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
»« Capital:

Ano c-s 70,00
Semestre CrS 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número ávulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre CrS 45,00
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu-

II
blicados, nã�o:�rão devolvi-

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
DUPLA NACIONALIDADE
A concepção delirante do direito

que assentou em leis draconianas
os governos e meteu num colete
de couro as nações nazi-fascistas ha
via brindado e conciência jurídica
e a cultura universal com a chamada
dupla nacionalidade. Como para
digma dessa "conquista", surgiu
a famosa lei Delbruck, pela qual se

estabelecia que todo súdito impe
rial de Guilherme lI, mesmo quan
do naturalizado nos "países colo
niais", isto é, nas Américas, conti
nuava alemão, sujeito aos deveres
da paz e da guerra da sua bandeira
nacional.
A celeuma foi grande, mas o

"princípio" resistiu impávido e as
sim foi atravessando de ano em ano

até aos decretos nazistas, refogados
nas doutrinas ferventes dos "mes
tres" da nova ordem, que o refun
diram e dilataram a ponto de sus

tentar que a naturalização era uma

contingência transitória, que não
podia apagar a nacionalidade ima
nente, ou na sua Iingua de ferra
braz: um fato secundário, contido
em papeluchos imponentes ante o

explendor do sangue nazista ...
Mas se assim foi nas leis do pan

germanismo, se ássim continuou
agravado nos decretos do pari-na
zismo macaqueados na legislação
do fáscio romano, não se ousára
ainda a estranha novidade do du
plo registo dos nascituros. Esta con

ceituação pasmosa do novo direito,
lIue deve estar nos fundamentos da
nova ordem, deveria caber à meti
culosidade nipônica, que veio cari
caturar a ciência jurídica na grotes
ca palhaçada de fazer nascer em

Kimamoto, no Japão, o inocente
Terremoto � Q nome é êsse mesmo
da pequena flôr de Kananga - nas
cida em Baurü, no Brasil.
E fê-lo obedecendo às instruções

recebidas, segundo esclareceu a bo
nequinha amarela já desabrochando
em esquiva senhorita de negras pas
tinhas sobre a testa de marfim, ex
plicando por que o seu papai japo
nês depois de ter ido ao cartório
paulista registá-Ia direitinho como

brasileira, foi logo ao consulado ni
pônico lançá-la como nascida nal
guma província japonesa.
E assim aquela "nisei" ou filha

de casal nipônico, vindo à luz em
nossa terra, portanto brasileirinha
de nascença, graças ao duplo re
gisto é japonesa para o Japão e bra
sileira para o Brasil !
Meta-se agora no conto que essa

é uma norma de extra-territoriali
dade limitada dos decretos da ca
marilha militarista do Japão, esten
siva a todos os filhos dos seus sú
ditos ou colonos no Brasil. Consi
dere agora quem recebe a notícia
dêsse duplo registo feito por ordem
direta emanada do govêrno impe
rial de Hiroito às suas empresas co
lonizadoras e aos seus agentes con

sulares, se não estamos engulinrlo
um elefante com tromba e dentes
nesta colonização desintegradora de

ssa Pátria.
d<.t

Comunicam nos do Gabi
n e t e d o Coo rdenodo r
d� Mobil i z a ç ã o Eco
nômica, por intermédio da;
Agência Nacional: "A Co
rnissdo de Racionamento e

Di_ptribuição de Combustiveis.
Líquidos no Distrito Fede
ral faz saber aos interes
sados que, à partir do dia.
primeiro de fevereiro próxi
mo futurõ, cs autos de pas··
sogeir05 p c r t i cu l o r es inclu
sive caminhonetes, rn oví dosz,
a gasogênio, so rnente po
derão trafegar depois de ha-·
verem sido vistoriados e re

gistrados pela mesma Co'
missão. no avo Venezuela.
53-B, cujo horário de fun
cinnamento é das 8 às 16
horas.
Ou tros s.irn , comunica que,

já fore m tomadas provlder»,
cios junto à Inspetoria do-.
Tráfego, afim de que sejam.
apreendidos os veículos en

contrados trafegando, sem

a autorização mencionada
a. partir da data acima r�-·
ferida" ,

í'!�i',�.:.
.

.

•

O DASP comunicou ao

chefe do Governo que tem
em ccnclus do um projeto da
instala�ão de restaurantes
em repartições públicas e

paraestatais, que funcio
narão com a cooperução do
Serviço de Alimentaçéio de.:
Previdência Social.

A ação benéfica da Pomada.
Man Zafl, preparada espe-

.

cialmente para todos os ca--

S08 de Hemorroides, é ime
diata, alivia as dôres e 06>

pruridos, acalma e evita as: '

complicações infecciosas das=
ulcerações e varizes hem .. r-··

roidaís. A venda em todas>
as Farmacias em bienagas>
com cánula especial parac.
facilitar a aplicação.

PARA HEMORROIDES
Um ,roduto De Witt
II LI 11 j 11'.

Os órgãos da Estatística Militar
o produtor e o vendedor a mostrar
têm apôio legal, quando intimam
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.),

em 24 dias· Ecos e Notícias r

"A admirável vontade de vencer dos trabalhadores norte-americanos aparece cons

tantemente nas quebras sucessivas de todos os recordes de construção. Êste navio da "Frota
da Vitória". que vemos na fotografia recebendo os últimos retoques. foi lançado ao mar 24

dias apenas depois de batida sua quilha. (Clichê da Inter-Americana para O ESTADO),
-

'1·1,IO�1!A'.!lI& l>� . IOA

Aos Senhores Médicos que fi·

I
zeram o (urso de Emergência:

de Medicina Militar

CONVITE
São convidados os Mé·=========:.:===:f dicas que fizeram nesta cí->

•••••••••••••••••••.•••••••-•••••••••• dade o Curso de Emergên.
..

S �
• cio de

-

Medicina Militar
· E AS· p�ra Médicos Civis, e queo·

._. 8.
forem .menores de 35 anos, a

comparecer. com urgência�
a bem de seus interesses,

: pcdrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores : no Hospital Militar, de T
-.. fábricas do país, são encontradas nos balcões da lIDDO aOH�;pt;�i Militar em FIo.

I Oasa SAN'A : ík:t01iS'
26 de

Ja:e��d:• Diariamente recebemos novídaces •

: RUA FELIPE SCHMlDT, S4 .... FONE 1514 �
••�••••••••e••�•••ee••••9.0�•••••••••

FARMACIA ESPERANCA
do Farmaceutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a .sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de borrilch•.
Garanta-sa a axata obsarvância no receituirio médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

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

C. RAMOS & Cis,

DOENCAS DA PELE
E 51FILI5

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. fur6Dculos.

úlceras.
Tralamenlo das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

CODsultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor MeireUes 22-(" andar.

A Estatística Militar, destinada a As autoridades responsáveis pela
facilitar a preparação rápida, e tão' fiel execução das Estatistícas Mili.
perfeita quanto possivel, do apare- tares podem exigir. sempre que hon
lhamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade dI
das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in.
brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove Q que declarou. A
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se
tra o Brasil em' gUerra. (D. E. M.). gnranca nacional. (D. E. M.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ii p�p�laçãO . CiVi!� �a1 ..Alemanha �Slá submeti.da ao IVida so:!allregime dos PR ISlm.erros de gl.erra do Relch '..em ano, koJ.'
Rio, 2H (E.) - Falando fi guaío, foi libertado a 21 de de- O sr. Otávio Silveira Filho;

11m matutino, o capitão de cor- Berlim, no qual hnvía, també11l1 mas de carne por semana, ou zemhro, seguíndo, em um avião o sr. Euclides Mafra;
veta llf{lr]o Oianhl'uno, da ma- grande número de oficiais fran- seja 50 gramas por dia, acres- alemão, de Berlim para Lisboa, a praia. Maria Luiza Osório
rmha de guerra uruguaia, co- ceses. Pulando sobre a sítnação eentando que a população clvll com escalas em Marselha, Bar- Somer;
mandante do navio uruguaío da Alemanha, o que fez com a está submetida ao mesmo re- eelona e llIadrí. Em Lísboa to. a exma, sra. d, Alaíde Ramos;
"llIaldolUulo'\ torpedeado pe- máxima reserva, o oficial uru- gíme que os prisioneiros de mou o "Clippel''' trausatlân- o sr. Domingos Sales Porto;
los nazistas, que fÔ1'3 aprísío- guaío, tendo passado um só dia guerra. Contínuou dizendo que, tico para Natal, via África, via- o sr. Gumercindo Gonçalves;
nado pelos alemães, informou no campo de eoneentração, dís- graças à intervenção (la Suíça, jando em outro aparelho, de o sr. dr. Carlos Gomes de

.que Iôra levado a um campo de se que os prisioneiros têm di- cuja chancelaria agíu a pedido Natal para o Rio, devendo se- Oliveira, figura de larga proje
eoncentração nos arredores de reito a uma ração de 350 gra- do ministro do Exterior U1'U· guir breve para lUontevidéu. ção em nOS';03 circulas sociais;

o sr. Ataualpa Andrade;
a sr! ta. Maria José Cunha.

\ Santiago do Chile 29 (United) ! •

O
A

'
•

I dos pengosos para a segurança- governo comumcou a expu· -, � I-

d '.J 168 'd d- I do Estaco. O ato governamenta.sao . o pal.S ue Cl a aos a e- . - _

-

74
. '..1 baseou-se nas mtormaçoes do De-

maes e Japoneses, conSlUel'a-

Refificacão
Londres, 29 - (Carol i nc Norr is

I
sejamos .q�le perll1it�n� _?s nossos LEONIDAS GELBKE derni-ç:llQCX)CDQQ�·�-�aoooaoca:xx...""",�:>OOCO<XlOocoaoo:lO�

_ Conhecida. pugilista inglesa, - chefes 111iI!tal:es, a ex ibi çâo da nos-. '<' Ir
'

Campeã mundial do peso-médio. sa cornpetêncla. Queremos nos sub- tido da .t.l\ ...PRESA CON.STRU
Exclusividade do C. E. C. para "O II�leter as provas � que s.ao subme- TORA UNIV:f,RSAL, aa qual
Estado") - A inclusão das mulhe-j tH!OS os homens: Se scr':lrm�s, que era apen te , em virtude de ter
res em todos os setores ela guerra sejamos aproveitados. Se n_ao pu- ..

para Porto Alegre
atual tem sido uma conquista que dermos cumprrr as cxrgcncras que que viajar

.

•

M nos reprovem. Não vemos [ustí ca agradece aos pr eatarmstas des-
muito orgulha ° nosso sexo, l' 11-

lhere.s enfermeiras, mulheres do na preferência dada aos homens. I S3 Empressa as atenções que
exercito, mulheres da aviação, da Queremos como inglesas, colaborar sempre lhe foram dispensadas.
marinha, da defesa anti-aérea, mu- tanto quanto os homens, na co n- t bé �

rna
ê

sse agra-
ll.er es do comercio, da indústria, quista ela vitória. E para isso é ne- como, am em, L� ,

da agricultura. Em ioda a viela elo cessário que sejamos utilisadas nu- decirnento extensivo aos seus

pais, as mulheres estão presentes. i]uilo CI)] flue somos aptas. amigos. solicitando, outrossim,
Complemento Nacional (O F.B.) Seria muito justo que essa toieran- dos 9leUS credores. o obséquio

cia se extenda amplamente pai' to- COSII'Tn lI:''!D IÍ. de comparecerem à pensão "E-
elas as demais atividades masculi- QJKLIlK.Pi. Iite", a-f im-de receberem as irn-
nas, Precisa-se de 2 costureiras
Eu fui uma das mulheres que te- portâncias devidas.
,. para trabalhar em camisas F'lor iariópol is, 27-1-1943.ve o prazer (,e assll1ar uma mensa-

. - .

gem ao Parlamento c outra ao Rei Informações à Rua Felipe 60 1 vs-I
Jorge VI à Bainha Elizabeth e a Schmidt, 113.
Churchill e Senhora, afim ele per- 41 5 vs alt. "i Para o estudo dos problemas

COrnOS 0xno�tfliS em nr��� ��hi;p� ��!����\s�U�n�i�c;::�l�hej�e� ;�é�:���� I is após-guerra
U � (P � li a U UI s� u�u pUUi�bU! �g�s C,�:�ll�I���:, �e�,�l;i����. a\iL�1��� Notas Religiosas MI�1��1cl}G�!gã�� e����:��'�?O!' �IOOB:�';

_ ... I julgarão as nossas pretensões r id i- sil junto ao governo br-itânico, fOI
Londres, 29 (Reuters) -- Patr-iotas gregos fizeram 11' pelos ares a cuIas e absurdas. Porem, é fácil eleito por unanimidade, membro da

.secção principal do Arsenal Naval da Grécia, no Pireu, segundo informou compreender o que justificamos, as Festividade de S. Sebastião Assembléia Internacional de Lon-

o Ministério ela Informação do govêrno grego em Londres. mulheres pugilistas da Inglater ra. . .. dres, influente organização ele ca-

Estamos acostumadas a trabalhos Para patrocinarem as festivi- ráter particular para o estudo dos·
Segundo adianta a mesma notícia, 15 reféns, que se encontravam- L. ." '. ., .-

VIOlentos, vrvcmos tremando um dades de S. Sebastião, a reali-I' pr ob.. le�.na� de ar1?ós guerra,. sob a
.nas mãos do "Eixo", foram imediatamente executados e 10 civís da ilha esporte duro. Não poderiamos nos zar-se em sua capela, no Rio, p resi dência elo �lsc;onde Cecil, sen-
de Salamis foram também executados e seus corpos deixados expostos acostumar a servicos de enferma- T d 944 f elo assim o prrmeir o brasileiro a

na praça pública. gern e outros mais delicados. So- avare�: no an.o e 1 , 0- receber essa distinção. O objetivo
mos hrutas e fortes. Precisamos ra.m eleitos: JUIzes: s.rs. Fra.n- primordial da organização é apre-

Foi, além disso, proíbido o acesso à ilha de Salamis, cuja popula- -

-

cooperar em atividades que condi- <;lSCO Mata Espezirn JUnior, paração de sugestões que �erao
ção acreditam os nazistas seja responsavel pelo ato de sabotagem. gam com a nossa capacidade. De- sra. profa. Clotilde Coelho, sr. 1 apresentadas aos _govern�s aliados

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

Saturnino Antônio da Rocha e p�ra a reconstruçao, depois elo con-

e •

t I Uh·1
01" su IfhtO.), I as· e '.sos o I e :";�AT::;�:D��;;sF,RANCISCO· -V-o-I-u-n-ta-r-j-a-d-O-Hoje, às 20 horas, as Filhas de

.Mar-la promoverão, no salão de fes- EDITAL
tas do edifício "D, Joaquim", à rua

Arcipreste Paiva, U111 grandioso fes
tival litero-mll'sical, em benefício
das obras pias da paróquia. Será
levado à cena o drama sacro "Ora
tório de S. Francisco de Assis".

CINF. ODEON I- FONE 1602 -

IA's 7 1/2 horas

,O corsário fantasma 1 co!E���I�:Y:1���nnR��!�dan-Com Henry Wilcoxon e Carol e e Pat O'Bl"ien
Landis

-o-

lMPERI AL
- FONE 1581 -

A's 7 1/2 horas

),5:

MULHERES «COMaNDOS»CARTAZES DO DIA

Preços Cr. $3,00 - 2,00· 1,20
Irnp, até 10 anos

1-\ marcha para üesta
Intancía Silvestre (Shor t)

A voz do mundo (Atualidades)
Preces: Cr. $2.00 e 1,20

Livre de Censura

parlamento de Investigações que
há vários anos vem acompanhan
do as atividades do "eixo" no

Chile.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o América reforma a seu
quadro

Rio, 29 (E) - Foram pe
didos três passes de joga
dores profissionais que vem

para o América. A F. M .F.
encaminhou as solicita;ões
à C.B.D., afim de encami
nhá-las pelos canais compa·
tentes.
São os seguintes os novos

jogadores: Mario Lima, ir
mão do meia esquerda da
seleção paulista, pertencente
ao Corin thians; Domício
Dias, médio do Tupí, de
Ju�z da Fora, e Silvio
Stelmann, dianteiro de Ria
chuelo, de Paraiba' .do Sul

o novo presidente da Fede
ração Mineira de Futebol
Belo Horizonte, 29 - A

cabo. de ser. eleito para a

presidenaia, da Federa�oMineira de Futebol o sr

Alvaro Batista de Oliveira

ro Chaves.

A_ C A."1_ í í.\*.·1_',
&\\.\

TeDI em «stock» os mais recentes artigos
_ � •• '..� para crianvas, ternos de fina confecção para

homens, calçados, chapéus, casemiras e li
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc, A Fábrica DIS1'INTll está COIt-

- leccionando c�unlsas para o verão a preços extrenutmente baixose
Visitem as novas e Dlodel1uas instalações de A CAPlf.AL, à rua Conselheiro �lafI1a, 8.

ANUOS NORTE-BMERICftNOS>)
....

que fazem parte da Confederação
Brasileira de Desportos. A diretoria
sendo formada por vultos que repre
sentassem as entidades estaduais esta
ria muito mais de acordo com o feito
nacional da C. B. D. elo que tendo a

diretoria exclusivamente formadas
por elementos dos clubes pertencen
tes à Federação Metropolitana de
FootBalL
Não é que façamos restrições aos

nomes ilustres que se anuncia e serão
sufragados na eleição, mas é que jul
gamos mais justa uma diretoria que
a todos atenda, uma diretoria sómeu
te de esportistas cariocas. Estaria
mais equitativamente dividida a res

ponsabilidade e a C. B. D., ficará nu

ma mais simpática, cousa que não
acontece na maioria elos Estados do
Brasil desde a campanha das Especia
lizadas que souberam olhar com mui
to mais cuidado estes problemas ante
os Estados elo Brasí l.
Aqui fica um reparo que, por certo,

merecerá aplausos nos Estados.

Casa Beirão

L.

�--

.

'.

l'

'Tropas de ass alto norte-americanas regressam à sua base. depois de vitorioso
ataque T'an t o a guarnição como a s instalações militares t ir a m c ornple tarnent e

dest rui d a s. O major James Roosevelt, filho mais velho do presidente Rocsev-It , atuou

segundo cimarid an te da expedição, t eit s à maneira dos f'am-iso s «corn an dos ». (C ichê da
Amecica n para O ESTADO).

coma

Inter-

Grupo Escolar Arqui
diocesano São José

o (STADO [sportivo

Fábrlca de arte latos
de couro

Pastas de couro pua

tcolegiais (migo f,Hte e
Presidente do Fluminense? barato), Cintos, Suspen- �

Rio, 29 (E.) - Uma notícia sõrtas, Maias, etc.

Iimportante foi transmitida a Só na "CASA BEIK>ÃO"
nossa reportagem: o sr , Arnaldo i Rua Tirad ente s n" 3
Guinle retornaria à atividade

I -Florianóp{,lis-
esportiva, pois teria sido cori- Isultado sobre a indicação de 31 V�. -8
seu nome para presidir o Flu. - __,-.....aa

minense F.C. no futuro perío- Ao tentar esquivar-se às determi
do administrativo e teria acei' nações dos órgãos de Estatística Mi-

litar, uma pessoa revela o que é:
to. em princinio. a indicação inimigo do Brasil. E para os inimi-
Afirma-se - O que divulga- gos do Brasil, a lei é inflexivel.

mos com as devidas reservas - (D. E. 1\:1.).
---------------_--------

que a prese nçs do sr. Arnaldo EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA
Guinle na presidencis do Flu- COM O PRAZO DE VINTE DIAS
minense F.C. teria por objetivo O Doutor Osmundo W.anderley
Principal trabalhar pela fusão da Nóbrega, Juiz de Direito da

ta Vra da Comarca de Floria-dêsse clube tradicional com o nápolis, Estado de Santa Catari-
Fluminense Yacht Clube, ele- lia, na [orma da lei etc.
gan te agremiação espor tí va, por I

Faz sab�,' aos que o presente edí
"' r be d da v i _

tal de prnneua praça com o prazoeie tarn .ern fun a a, igualmen de vinte dias virem ou dele conheci-
te tricolor e que abriga em seu menta tiverem que.' no dia 15 de fe
seio avultado número de ele vereiro próximo vindouro, às 14 ho
mentes do clube 'da rua Alva- ras, (segunda feira), à frente do ed í

ficio do Palácio da Justiça, à Praça
Pereira Oliveira, o porteiro dos

au.,ditórios dêste Juizo, trará a público
OS ESTADOS E A. DIRETORlr1 DA pregão de venda e arrematação à 'Rua Conselheiro Mafra, 7 (Edif. La Porta)G. B. D. quem mais dér � maior :an20 oferecer End. Teleg. "Radiolux" - Florian6polisRio, - (Copyright da INTER- sobre a respectiva avaliação de ....

E ,. d L
.

d t' l' t
. 1AMERICANA, por A. B. C., para "0 o-s 800,00 (oitocentos cruzeiros), o mpo:l�. e ouç�s, Vl ros

_

e ar 19O5 e e rlCO� em. ger,..? .ESTADO") - A Confederação Brasí- seguinte: N0 1 - Uma pequena casa Depos itdr io das Iâ rn pod o s PHILIPS, para i lu rn ino çfio .
leira de Desportos terá agora mais de moradia, coberta de telhas, assoa- Onstalações de LUZ & FORÇA, em Florian6polis e interior.
uma diretoria eleita, e, como de cos- lhada, sob nO 278, e o seu respectivo 780tume, as entidades estaduais que são terreno, sito no lagar José Mendes,
os elementos vitais do seu organismo com quatro metros e oitocentos cen-
mais uma vez serão deixadas de la- timetros de frente à estrada pública,
do, em beneficio de esportistas per- fundos ao mar, confrontando, pelotencentes exclusivamente ao foot-ball norte com terras de quem de direito
carioca. Trata-se de um processo que e pelo sul com dita de Manoel Maria
já criou raises, mas que é supinamen- da Silva, inclusive uma meia águate injusto para com as entidades es- constru ída de madeira, edificada no
tadua.ís. Todas elas teem reoresentan- mesmo terreno acima, tudo avaliado
tes acreditados junto à C. Ê. D., mas por oitocentos cruzeiros. Êsse imó
nenhuma entidade está representada veis são levados em basta pública em
na chapa. Os lugares são ocupados virtude de requerimento do inventa
quase todos por esportistas do Bota- riante com o qual concordaram todos
fogo e alguns mais por esportistas do 'os interessados, no inventário que se
Vasco, Flamengo, Fluminense, etc. processa neste Juizo por falecimento
Ninguem das entidades. O sr. Lu iz de Maria Freitas Cabral. E, para que
Aranha, que deixou a Presidência da chegue ao conhecimento de todos
C. B. D. agora e que apontou o sr. mandou expedir o presente edital queRivadavta Correia Meyer para seu será afixado no lagar do costume e
substituto, declarou à imprensa que publicado na Iórma da lei. Dado e
todos os Estados estavam mais ou passado nesta cidade de Florianópolis,
menos representados, pois os esport ls- aos vinte e três dias do mês de jatas pertencentes aos clubes cariocas neiro do ano de mil novecentos é quavinham de vários Estados. Um era mi- renta e três. Eu, Hygino Luiz Gon
nelro, outro paulista, outro gaucho, zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos ,
etc. Não se cuida disto, em absoluto, final. (Assinado) Osmundo 'Val1derpois antes de serem deste ou daquele ley da Nóbrega. Juiz de Direito da
Estado todos são brasileiros, qualida- P Vara.
de que devemos sempre colocar antes
s:le indicar a naturalidade de cada qual,
mas de representantes das entidades

Cientifico os interessados
de que a matrícula estará a

eerta de 2S a 30 do fluente
mês,

.

das 9 às 12 horas.
Nos dias 2S a 27 serão ma

tricuJados os alunos do ano
pretérito e nos dias 28 a 30 os

novos candidates que _ deverão
ter, no mínimo, oito anes 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 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 estará acerta dos dias
4 a 13 fevereiro vindouro, às
horas supracitadas.

Florianópolis I 19/1/1943.
Americo Vespucio Pratas Diretor.
38 9v-9

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

Faculdade de Medicina da Universidade de Sio Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Teenica Girúrgica relJida pelo Prof. EdmundO Vas
canceles. Ex - asslsrenn do P :01. lIenedita M:mtenSgfo. Com prática de
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prol. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização I!J H'lSpital Charilé de Berlhil (Serviço do. Prof.
Sauerbruch) 8 nas clinicas dos Prots. Honietzng, de Hamhuran, e Scbmleden.
de Frankfurt. Cirurgia da Tiróide, estâmaao. intestino delgado e gr�sso.
ligado e vias biliares, seios. útero. ovários. rim. nrostata e. bexl�.a.
hérnias hidroce!e, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e arllculaçoes.
É encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia, na Casa de
Saúde São Sebastião, tal. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Farnan�Q
Mâchado 6 .. tel. 1.195. Residen::ia: Rua Duarte Schutel na 2, 'fet i !tJ9

Um nome! Um símbolo! Uma - garantia!

Alugam-se ;�:s �:�:o�
ríú fi/O; contando cada uma
dois na ímentos, te n d o cada
cRSB 5 -qua.rtoR, sala de [an
t/lr, R'dd de visita, g e rsge,
qu+ntal, galinheiro, 3 ínsta
(lições s anítá r ías, tanque de
11 var "OllPR, instalações de
radio � telpfone embutí das ,

pfC. Tratar com o proprie
iárt ', Dr. Agrin8 de Castro
FlIri'l. à Rua Vitor Meireles
n° 24,' Consultório médicos
Telefone n° - 1405.
52

CASA RADIOLUX

Gonfére
o Escrivão

Hygino L1ti.z Gonzaga

••••••••••••1••••••••••••

: SANGT T l�N ( ) J � .:
: Contém oito elementos tônicos :
• Cálcio, Vanadato e fi
• Arseniato de •
• Sódio, etc- "
• •
• 0:1 Pálidos, De pvuperados, •
• Esgotados. Anêmicos, •Magros, Mães Que Criam. •! Crianças Raquítteas rece- A
.. berão fi tonificação geral \iii'

., do organismo com o "
• •
• •
• •
• •
••••••••••••1•••••••••••• v-�
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Aplique um Gasogênio -Sully» no seu caminhão e ganhe a diferença
Efícíêncío e garantia absoluta -- Tipo especial, para ONIBUS

, Distribuideres : C, RAMOS & Cia,- ...-Rua João Pinto, 9 --- 'Florianópolis
OfiCINA DE MONTAGEM: E ASSISTENCIA

o uao teme ameaea-.,Ullile
"Washington - janeiro - (Servr- I

I
elo Brasil a Conferência de Chan-

ço eSP,7cial, �a I;:ter-Americana --:-1
Go v

ê

rn o chileno no cumprimento celer,es_ ar:lcticanos para .tomar as

para O Estado") - O r ompr- do seu dever. . -'provHleuclss que a gravidada do
mento do Chile com os países do O Chile já v in h a apoiando hã! acom ec im e a to requeria. A la

reso-IEix? teve nos In,eios ,polít!cos d esta I muito os yaís�s america�1Os b.elige-llu;:;ãO. d êsse Congr esso, aprovada
ca p ital grandes rep er cussoes. E um ra n tes , n a o ;;0 com a simpatia do unanímem ente, [OI recomendar o

importante acontecimento ligado seu povo, mas também com seus rompimento das relações diplomá-'
diretamente ao desenvolvimento da portos e produtos que n unca foram ticas com o Japão, a Alemanha e a

guer ra. esquivad os às necessidades da guer- Itália, acôrdo que o Chile acaba de
O Continente americano, refor- ra, Mas, agora, rompendo com as tornar efetivo. Já em 23 de nov em

cando com a decisão do Govêrno nações do Eixo, o nobre país ame- 1;1'0 de 1942, o Presidente Juan An
�hileno, as suas posições políticas rica no, vem mostrar ao mundo co- tô ni o Rios, recentemente eleito para
c estratégicas, acaba de infligir mo os seus sentimentos de sOlida-I ocupar a Suprema Magistratura da
mais uma derrota - e esta consi- r-iedad e continental se traduzem em Nação, declarava que seu Pais "es-
'deravel - ao inimigo totalitário. fatos mais eficientes, De resto, o

I
tava disposto a aceitar os maiores

Um só Govêrno americano continua caráter chileno abomina li filosofia sacrifícios na defesa dos princípios
ainda mantendo relações com as do Eixo, de conquista e escravidão, mantidos em comum nelo Continen
potências agressoras: o Govêrno ar- que é a antítese da sua concepção te Americano".
genti no. Mas, após a determinação I

de vida. Ao mesmo tempo, o Go- O Govêrna chileno, portanto, no
do Chile, ficou ainda mais nítida a v êr n o de Santiago com essa deter- passo que acaba de dar, depois de
diferença que existe entre os pon- m inacão executa o acôr d o so lene- ter consultado Q Parlamento da Na
tos de vista mantidos pelo Govêrno ment� adotado no Congresso de Ha- �ão, agiu com perfeita consequência
de Buenos Aires e a vontade da Na- v ana, segundo o qual um ato de e com a mais absoluta lealdade. As
cão argentina, que se vem reafir- agressão cometido contra uma das Nações Unidas ganham para li sua
mando, cada vez mais, no seio das 21 Repúblicas do Continente deve causa mais um elemento de alto
próprias classes conservadoras, co. ser considerado como agressão in- prestígio moral r: de considerave l
1110 o demonstra a atitude assumida fligida a todas elas. valor prático, vendo assim acresci- Ihá tempos, muito especialmente de- Em 7 de dezembro de 1941, foram das suas reservas de guerra. O Eixo Jlpois da entr ada do Brasil na guer- os Estados Unidos atacados em perde mais um ponto de infiltração
ra, pelos grandes diários da cap i- Pear l Harbor , sem justificação nem para a sua ação de espionagem, con- �tal do País, que, na sua generalida- aviso, por um dos países do Eixo.1 fusionismo e defecção no Continente �
de, jamais se fizeram éco de ten- A 15 de janeiro reunia-se na capital I Americano. 1
dências preconizadas pelos secto- J
res esquerdistas da opinião o úbf i- i
ca. Assim, o Chile não só destruiu M �
na América, dent.ro do seu próprio A B R E iterritório, determinadas posições I CAM,II!I.I HOfavoraveis à causa do adversário,

I l'a
mas também enfraqueceu, notoria-

�
.. I

3--�/1)I//mente, com o seu exemplo, as que o � --;/1/ I

inimigo ainda pode utilizar em ter- l.:AIII"'� --- _; ///1 /.r itó rio argentino. -: // ;'Com o seu rcrnp iru ento, há mui- REGULAM �UNCÃO INTESTINALto esperado, o Chile atingiu um du-
])10 objetivo: reforçou a defesa dos
seus interêsses nacionais e afirmou
as suas reponsabilidades inter-ame
ricanas.
Recorda-se que, em 8 de novem

bro de 1942. Tóquio preveniu 1)01'
meio do Rádio o Govêrno de San
tiago das consequências que pode
ril1m advir para o País do ato que
êsse mesmo Covêrno agora acaba de
executar, com o maior desassombro.
O Chanceler Fernandes y Fernan
dez, velando pela honra nacional e

pela soberania de seu País, apres
sou-se então a participar ao Embai
xador do Japão que o Chile "repe
lia com a maior energia" qualquer
ameaça de represa lias. Com efeito,
ficou demonstrado agora que todas
as ameaças foram vãs para deter o

...OVADOS PIL.O 0'"'&·''' .08 "9 568 Di 'Q,3&

Dr. Vitor Gutierrez
Cirurgião Parteiro

Com � finos d e prática nos principais Hospitais da Europa,
Chefe do serviço Pré-natal do De part. de SAúde Pública.

MoléstiliA de senhoras. Endocrinologia.
Consultório: Rua Felioe Schmidt, 34

Consultas da" 2 1/2 às '5 horas d'\ tarde
Restdêncla: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

I

Comprai na ti' SA MISCE
LÁ NEA é saber economizar'

ISangu�nolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANAOA.
TO. FOSFOROS.CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. OePluP8redol,
E'CIotados, Anêmicos, Mãe.
que criem Mlgrol. Criança,
uquítiCII, receberão a toni·
fic.ção ge,,1 dó org.nilmo

com o

Sa ngoe n DI
Llc. D,N.S.P. n' 199, da 1921

I
MELHORAL É MELHOR I EXPERIM·ENTE-O!

«Relojoaria Royal»

! '

vs -18

2vs-2

f •.

hua Trojcn o 3
A o ex a Of,cln:3 mecânica sob

a direção de

TREMEL
Aparelhada para concertar Registradaras, Numera

donas, vitrolas. máquinas de escrever, calcular, coser,
aparelhos Íotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

75éS \7s-30

GASOGÊNIOS
TlPO "C. E. G."

OS mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABIÚCANTES:

G A SOS I L L T DA.
Rua da Conceição N.o 343 • SÃO PAULO

Oficina , Técnica
«ROYAL»

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
s cializado, conserta e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Machado & eia
P Alt.34

CURSO PARTICULAR
Prol. Manuel Luiz

Preparam-se candidatos para quaisquer concursos
PREÇOS MO'DICOS

Rua Saldanha Marinho, n. 3

Associação Comercial de Florianópolis
Aviso aos Senhores Comerciantes
A Associaç'(io Comercial de Florian6polis, avisa

aos seus as�ciados e demais comerciantes de alcool,
atacadistas' e varejistas, que ainda não apresentaram
ao Senhor Prefeito Municipal as suas declarações de stock
do referido artigo, que o façam sem maior demora,
pois, a não observancia de tal ordem acarretará no fa-·
to de

í

mpossfbflí td-Io de adquirirem novamente o pro
duto.
55
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IN'DICADOR ME ICO Dr. Lauro Dau�a Politica anti-nazista nas
---------------------- Doenças de Senhoras-Vlas

b"'bl.
i!f ,I.

Dr. ARAUJO-oLHos, OUVIDOS Urf�!�!��nto ospecle lízado 1:. lotecas eurepeies
_______ NARIZ, GARGANTA das afpcçõ,:8 d(\ aparelho .

genital Iernimno (Útero, Ová- Londres, janeiro ("Eurcpean Correspondents", para "O

rios, Trom p!1�, etc.). Tra-I
Estado") - O jornal dinamarquês nazi "Naticnal-socialis

tamento muderno , por pro- ten" está, como de costume, descontente com os dinamarque
cesses elétrIcus da GnNOR- ses, desta vez principalmente com as bibliotécas municipais.
RÉA AGUDA E CHONICA INO arra?a�de, de Copenhague. denominad? Gentofte,yol' exem
E TODAS AS SUAS COM- plo, a biblioteca possue um livro a respeito de Goermg. Quan-
PLlCAÇÕE� sob contro do um freguês nazi o pediu, o bibliotecário respondeu que cer-

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em 113 endoRe'ópicr} (U R E· tos livros, por razões políticas, eram guardados nas arrecada-
T R O S C O P·I A) e de labo- ções da biblioteca. O jornal nazi insurge-se também contra o

ratorio , catálogo da bibliotéca. No cartão do índice, com o nome de

Fisioterapia -- Diatermia e "Nacional Socialismo", vê-se apenas uma referência: "Veja
Infra-Vermelho. .Nazismo", e quando se procura no cartão com o nome de "Na-

CONSULTAS: Das 10.12 e z�mo" vê-se lá a referência: "Veja Campos de Concentra-
das ;-l.5. çao" ...
CONSULTORIO: Rua Tira- Que grande admiração!

dentes, 14 Fone: 11163.
--,,----------�-------

�E����Nl���.: Rua_João Pinto CURSO 4NTONIE1'A DE BARROS
760 30v·26 EXTERffATO FUNDADO EM 1922

Pro lesso rns : Antonieta e Leonor dt Barros(;a"TH\ 1 LOÇÃO �U RÃVI, FLHOSA! ernando Mil C nado, 3� Fone, 1.516
.rt.lfabetizl1 e pr e pura na!'fl. 0" exames rlfO> admissão aos

Prestlgfa o Govêrno e UI! •
GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇÃO

classes armadas, - 011

serás,'
MATRICULA: Das 9 às 12. Nos dia» '27 e 28, para os alu-

um "f}llluía. colunista". (L. DOS do Curso; nos dias 29 e 30, para os novos

D.N.). 21 u s v.eu z ,

Londres, janeiro ("European Correspondents", para "O
Estado") - Os regulamentos especiais a aplicar às criadas po
[Ionesas em serviço na Alemanha, para onde foram deportadas

II'.
à fôrça, dizem que é obrigatório pagar-lhes apenas os salários

. mais baixos da tabela, e que é proibido dar-lhes dias de folga'
<

---.--.-----------_______ extraordinários depois de estarem muito tempo na mesma.

I I
1�8TITUTO DE DIAGNOSTICO F l O R I A N O r O L I S I casa. É igualmente proibido dar-lhes presentes de Natal ou.

Dr. Antônio Moniz ULINICO I
Páscoa, ou qualquer recompensa extraordinária por servíco

O 1 Sub-llIgente. n09 pdncipliI I
fie

..

l.

A.S
leis para a

proteç.ão
de jovens não

dizem. respeito
às.

de Aragão r. Ojalma MoeUmann 1 muncípiol do Eat.do. moças polonesas de menos de 18 anos de idade.

M-b.DICO I' Formado pela Universidade de
! t7f.

iii Genebra (Suíça)
---.......------_......

Cirurgia e Ortopedia. Com pré.tlca noa hospitais europeus
------------

Clínica e Cirurgia do Clfn!ca médíca em geral, pedíatría,
torax P:or'o'" doençaI 00 sistema nervoso. apare. Camisas. Gravatas, Pííames,

, u' s e uoenças lho geníto-urtnarto do homem Mell!.l; das melhores, pelos menores

de senhoras. e da mulher preços só na CASA MISCELANEA

CONSULTORIO: Assistente Técnico - Rua Trajano, 12.

Rua Trajano, 33. Dr. Paulo Tavares
Diariamente das 15 às Curso de Radiologia Clínloa- com o

� h
dr. Manoe! de Anreu Campanarlo1 t oras.

I
Silo Paulo). Eepeeialízado em UI·HESID�NCIA:

.'
zlene e Saúde Públíca, pela Unlver.! !lCACDO MOREUU&

Almirante Alvim. 36 .Idade do Rio de Janeiro. ADVOGADO
Telefone o. 751. Gabinete de Halo X

Electrocardtogratta clinica ESCmTOHlO: rua Deodoro. n' 23
Metabolismo basal Atende das 9 às 12 e das 2 às 5

Sondagem Duodenal I
RESIDENi:IA: Lili Poria Hotel.

Gabinete de flsloterao!a anartemente Il2
Laboratório de microscopia e

C. Postal, 110 Fone. 1277

análise clínica
Rua Fernando Machado,!J

Tela!one 1.195

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C·onsulte .
Pela manhã, das 10 às 12

;JJ �J. A' tarde, da .. 3 às 6

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

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no R!o de Janeíro

Consultes Pela manhã: às terças, quintas e sebndos. das 10 ás 12
horas: à tarde, diariamente. das IS às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fouo: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 2�.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g��:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICi,
Molést.ias Internas de adultos e cr iança s.

Consultórto: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1425
Resldencls: Rua Visconde de Ouro Preto u. 70 T'el. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dr AU·-(jUSTO DE PAULA lJire!O.f �o Hospital
• de t:andade de

R
.

dêncí C ltó
. Florianópolis

eSI enCIB e onsu . no: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, lnlru-vermelho e Ulrra-Violeta.
CONSULTAS: Dlarlamentes às 11.30 e rias 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dra. Josephina SchWeidson
MEDICA

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

_________R_u_il_F_.__S__:c..:h.:.:midt. 39 (sob.l
-------------------

SAV.AS LACERDA
EX-iI!terno do Serviç� do Professor Le�nidils Ferreira e ex-estagiário dosServiços do dr. Gabriel. de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento

• •
de Sdude e Hospital de Caridade

CllnlC8 médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Couso Rua Felipe Schmidt. 8, Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: Conselheiro Mafra, 77-{< LOR1ANOPOLlS.

I
I Dr. Remigio

., Q

CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- p[1one: 1392 -

DR. AGRIPA DE FAlUA IRua Vítor Meireles n' 26
.

Teiefone u' 1405
CLINICA MEDICA

-

Homens e Senhoras - rvlo
léstias Nervosas - Moléstias

'I Mentais
Consultas diária.s das 5

I'
noras em diante14

AGENTE NO INTERIOR_./ Grande fábrica de folhinhas. a mais moderna
do país, precisa em todas as cidades elementos ativos
e dispostos a ganhar boa comissão e adiantamento.
Mostruário vistoso, único no gênero, com 100 modelos
diferentes. Escrever para' 'FABRICA" Caixa Postal, 4249
I São Paulo - Capital.

Mulheres batendo-se
· nas guerrilhas

c
Casal procura alugar uma

pe qu e n o cosa de moradia
dando fiança. Informar na

casa Santa Rosa.
43

Londres, janeiro ("'European Correspondents", para "O
Estado") - Segundo notícias de Angora, 20 % dos guerrilhei

- 3 I ros jugoslavos são mulheres.
. -=::...::..:::...::.._=�=-=�.=.=.�::_::':::'=;:-:;::�=..,=-==.... Uma divisão italiana inteira foi virtualmente aniquilada

....

1 A D
� nas últimas semanas devido à constante luta em que se viu

1 Dr. AldoV?v�A�OlUZ já
envolvida. As baixas foram 6000 mortos e 9000 feridos.

1\ Horário: 9 às 12 e 17 às 18 {' {à N MI la
, Escr. Edificio Amalia �

el.H. • ali.
! Neto, sala 2. l Comunica ao público florianopolitano a mudança

IRes
. s». Rio Branco, 181

ii de seu escritório, da rua Felipe Schmidt. 39, para a rua
.

Flor�Cl.nópolis. I Deodoro, 26 - Fone. 1603. - Expediente: Das 8 às 12

�::::�::::;��������'
r horas e das 14 às 17 horos.

-.. N 5 J 2 vs - 1

IMulheres· servindo como escravas!

3 v.

Mi!chado & Cia.
Agências e

Hepresen tacõesI Calx. pOltl1 - 37
RUI Joio Plnto - 5

Moló stiae dos rIOS e coração
o TONlCARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, 08 rlns, aA uefr!te�. areias, cólícas renats, aumenta 6S
urinas. Tira as Inchações dor, pés e rosto, bídropelas, falta de
ar, palpitações, dõres do coração, asma, bronquite asmática
artêrto-eseteruse.

'

Remédio das senhoras
E' (.> tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue li saúde

perdida pela anemia, patidez, magreza, Iastlo, Iíôres brancas.
regulador das vísltas, das doenças do útero ovsrtos, evita
8.S hemorrsgtas, antes c depols do parto; coutl'á todas $,6 enfer
midades das eenhoras de qualquer idade.

Le�Õe8 do eoraeão B aBU.Hi.
Use li CACTUSGENOL especifico

contra hldropslas, pés ínchados, blta de ar, palpitações, abatí
msnto das vetas e artéríaa, bronqutte asmática,

lesões, cansaço, urtnas escaasas "dôres no coração, pontadas
Doa rlns e Inchações.

Aos f["aC08 e convalescentes
Devem usar o STE.�OLINO, Que faz engordar. aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas peso
eoas anêmtcas Evita a tuberculose, etcatrlza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, peruas Iruca«,
lí{lgUf� Bula. Para a neurastenia, o deE!ânlm,) e a dispepsia. a
convalescença é I'aplda.

RífHh� - Reumatismo
SPIRonHETINA é usada nas moléstias do sangue. BumS,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, fí"tulas; purgações feri
das, Cllucros, eRcrófulas, reumatismo.

Único depurativo que I!mpa o corpo, tourflca e engorda.
DepOSitarias: todas 8,S drogarias de tiao Paulo II Rio.

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teira diploIDllda) Atende 08
Casa de Saúde S. S6bastião,
das' 10 às 12 e das 15 às

171�horas

Vendem-se
um dormitório. uma sala de
jantar, uma cama para crian
ca, uma cama de solteiro
um guarda-comida, e dois
carrinhos de criança. Ver e

tratar à rua Joinvil1e 52
18 5V8.- 4

AS SENHORAS D-EVF�l\J U8i\R
I
i
L__,.,.,..,."._....., ..��I

Em SUll túih:He intima somente o fv'lEIGYPAN, de
grande podor higí�nlo{). contra moiés'ifi8 c� n�-1giú:'l{;\!i

imspeif1Sl.�. irrltaçÕf'€l cGl'rimi!ütoll, molê3
Hae uíew·v·ôginais. metdtos e tcdi'l �í)[ie de dOeI.H)IlB
locais e grande pres€l"'ljtlvu. Drogôrlr; Pfich�co. Rio.

CASA MISCELANEA. distribui
dora dos Rádios R. C. A. ViCtor,
VávulR!l e Discol. - Rua Traja-
no, la. __ i

'...,1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

o ESTADO-Sexta .. 'eh'a, 29 de Janeiro de 1943 7

Chefe Nazista Hol!lllde'"s resnonsabiUza I (emevsl, mas de
t t.e�;:;o

dei_IU l'

I
guerra, com restnçoes ...

os alema-es Rio, 29 (E.) -- Um vesper
......

I
tino entrevistou o chefe de

Londres, - (Da Agência « Aneta- para InteraJiado) O policia sôbre o Carnaval.
chefe do Partido Nazista Holandês Anton Musser t declarou pe- O coronel Alcidés Etche
10 rádio que havia empenhado a sua Iealdade a Hitler e Mus- goyen respondeu que.o Car
solini, mas se queixou de que era injusto que o povo holandês naval e um ccon t e c imen to
o censurasse pelos "desagradáveis acontecimentos" causados na democrático e os fol çruedos
Holanda pelos alemães. Mais adiante afirmou que a despeito realizaclos pelo povo soo

,

da sua designs ção para chefe do povo holandês, conforme de- ;.spontâneo�. Acresce�to�;
ereto de Hit'er, não tinha poderes suficientes para salvar os

I
Penso p.OlS, quo: nao h�

inúmeros holandeses condenados à morte pelas cortes de justiça, nenh';lr:' incon��me:'Lte A

em
�

por atos de sabotagfm. p er.rn it
í

r c r-e c l iz o çâo , este
ano, dc s L 19uedüs corno

I.@J�4.�@@,,_:,.&h.êl••••• e.��f�� C8!i ;:�:�co::�r:::��;�o�!n��!e i:'• -

,� � p o de guerra, ccrn algumas 1:-
.. .�� :$ restr:ções . .1'3,.ssim, é conveni .

@ $$ ente que as peasô as que se I
G � entl'eç,U2m CIOS fo�g:.:e:Ics con Mib

DE Pr=....SSOAS rr-I\/i � duz o rn a sua caderneta de iV ... II, - identidade para qualquer �fi ® eventualidaàe 6, tombem, �.. USADO COM 801'.1 RE. � deverão abster se de condu- �� �! z i r consigo crianças". i!l

fi SULTADO O POPU. �# I
lIiII_aH__WIiG'_ilflIi-iM/!Bi-;a* I _

fi � I JUIZO DE DIREITO DA 1 a VARA

• LA,R DEPURA TIVO � DA CO:\,[ARCA DE FLORIANóPOLIS

A � 1 tiauai de cou rocação ele '"'ácioni:ttas
'6' DO "ANGUE � o Doutor Usnliinclo Wande1'ley da

• '-J
ee

fi 'Xúbrey(l, Jut: de Direüo da la Va-

• MARCA REGISTRADA
� ra ela Co m arca de Florianópolis,

__ I';::;a III.,'J,,"'�_� I :W'i'."I,,.�4,.! � ;;�;(!:�� l��, Zl(�:,l/(t Catarina, na 101'-

..... ......,. 41!!11.. ..AI Il! .: a Faz saber aos que o presente edital
llI1? virem, cu dêle conhecimento t íverem

• A SIFILlS ATACA TODÓ O ORGANISMO $ que. de acôrdo com o artv 148, do

• iJ!j; decreto-lei n. 2.67, de 26 de setembro
, U Ffgad(" () Baço, O coração o Estômago, os � de 1940, nos autos de Liquidação da
• Pulmões fi Péle. Produz Dôr e s de Cabeça, Dôr es � Comparih ia Porto de São Francisco do

• nos OSSOFl, Reurnaüsmo, Ct-gueirll, Queria fio CIl- S sni, déste Estado, desi�nou, nova as-

..m. belo, Anemfa, Abortos e faz (lS indívldlos ídíotas. sembléia geral para o d ia oito (8) de

.. � fevereiro próximo vindouro (segunda
• Inofensivo 80 organismo. Agradável como Jicôr. ti feira), às 14 horas, na �a�a c;as audí-

O ELIXiR 914 está aprovado pelo D. N, S. P. I êucias do Juizo, no Palácio ua Just i-
• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- " ca, a qual deverá del.ibera r, príucí-
.. mattsmo da DlPsmR ortcem. _ e palmente, sobre o seguinte: - "a)

I:" " um ped ido de prorrogação de prazo
• VALIOSAS OPINIOES @ para apresentar o balanço; b) uma

.. O ELIXIR «91ft». dada 'a sua Atesto Que apliquei muitas fi proposta de solução amigável, .que
base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «9H» obtendo contém plano de partilha dos bens en-

• tamenta da Sífilis prlncípelmen- sempre os melhores resultados � tre os credores e acionistas". E, para
• te ncs casos em que a via bn- no trrtamente da Sífilis. II que chegue ao conhecimento ele todos

cal é a ú'1ica possivel.
'

mandou expedir o presente edital que
e I a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. HaJael Bartolelii � será afixado no legar do costume e

1t •••••••••••••••�.. ,", � G•• publicada pela imprensa, na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade ele
Florianópolis, aos vinte dois dias elo
mês de Janeiro elo ano de mil nove

centos e quarenta e três, Eu, Hygino
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi.
(Assinado) _ Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito da P Vara,

Está confo.rme
O ESCTivâo

Hygino Luiz Gonzaga

iiI.

Crédtto Mútuo Predial
Propiietários: J, Moreira & Cia,

S de Janeiro
Foi entregue ao sr. Ervino Hoeller, na presença de
testemuha s, o ;Jrêmio em mr.r cadortas, que coube a
filhl:l, de menor idade, Aldinha Roeller, possuidora
da caderneta D. 7.812, contemplada no sor.eío de 5
de [snetro de 19'13, com o uremío maior, em merca-

dortns , no valor de Crs. $6.250,00.
A feiizarda rnside em João Pessoa (Estreito)

4 de Fevereiro
Mais um formidável SOrteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia J 8 de Janeírc (2 s.Ielra),
0n!U prêmios no valor de

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

r1\'lOllrO Preto n° 13.
______���am__----EDmm� ��--......

Consultas médicas gratis
Contribuição mensal apenas Cr. $2,00

I

,Um
• •

COmlCIO de mulheres

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Irelano 0.° 16 - SMe própria

Registrado DI) Ministério da Agricultura pelo Certificada
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiJ!os usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
Ej1PRESTA. ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Ernprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem corresnondente em todos os Municípios do Estado
Represeutante da Caixa Economíca Federa! para a venda

das A púllce« do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Melo e Novembro.

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

Mantem Cf' rteira egpecia]- para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
c/c à digposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5O/n
C/C A'fiso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo' 1%

Aceita procurac#io para receber vencimentos em to-
1as as Reparticões Federais. Est!lnuais e Munlctoehi.

Quem sonegar informações à Es· Não procures conhecer o que
tatísti�a �I!Iit.ar, trabalha em pró] I são segredos dificeis de guarde paIs lmmlgo. Et nesse caso, f fi i i •

será julgado, militarmente, como S6 pensa nas es eras o c a s J

inimigo do Brasil (D. E. M.). I '('N '([ ''}) '.IUp

Londres, - (Interaliado) - Recentemente, cento e sessenta
mulheres fizeram um comício, em protesto contra a tome em Er
quelinnes, Bélgica. Dez das manifestantes foram detidas e con·
denadas à prisão pelos alemães. Entre as' mulheres encarceradas
havi� uma que contava mais de 70 anos de idade. Uma outra foi
presa juntamente com um fJ!hinho de alguns meses de idade.

o (( Times» liliputiano
VerdaDeira novidade e prova

da atividade jornalística da Ingla
terra em plena conflagração mun

dial é o novo formato em miniatura
que acaba de lançar "The Times
Weekl'y Edition", chamado "edi
ção de correio aéreo", reproDução
em papel de arrOl!:, e de 20 c(c:nti
metros por 11,25, da edição sema

nal do "Times", .de Londres.

Hospital de Hamônia
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - CUnica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia cHnics (raios X), Laboratorio completo de

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

calmo e confortavel
Médicos: DR. CES.8.R AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre,
DR. ARTUR PEREIRA E OLlVEIRA - For
mado pela faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado;

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por .carta à
gerência do mesmo estabeleCImento

L E I A ISTO
--------�-----------------------------------------

I

Baía»CDmpan�ia
Fundada em 1810 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais dE c $ M Ooo.Ooo,OC'J
Responsabilidades assu Il'lidas; c $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34,198834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos • $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prédiOS e terrenos) c $ 23.742.657,44

c Aliança
.

�a
Borracha «dandelion»

- o dr. V. ·R. Gardner, dire
tor de um Posto AgricoIa Experi
mental, em Michigan, Estados Uni
dos acaba de apresentar um rela
tório sobre os resultados obtidos
com a plantação do "danDelion",
planta russa produtora de borra-

I cha. Na opinião do dr. Gardner, o

futuro da referida planta afigura
se promissor. A produção conse

guida no Posto Experimental de
East Lansing, Michigan, foi a maior
dos vinte postos agrícolas aos quais
o governo norte-americano enviou
sementes de "dandelion". Planta
dos em terreno úmido, o,s "dande
Hons" produziram, por acre, cer
ca de 5.000 libras-peso de raizes
contendo "latex". As raizes apre
sentam uma porcentagem de d,o'is a

quatro p-Ol' cento (l-e borracha. As
instruções para o cultivo do "dan
delion" e as sementes vieram da
Rússia. A Rússia depende da bor
racha produzida pelo "dandelion"
em 90% cio seu consumo.

Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. i

Francisco de Sá e Anísio Massorra

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

cipais cidades da América. Europa e África.
Aqente em Florianópo!i sCAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, n' 39

Caixa Posta) D. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA»

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

DIRETORES:

I
I

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

Novidades-Jóias-Yidros-Crislais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assistido pelo presidente Roosevelt um ataque da aviaçao alemã
LONDRES, 29 (U. P.) •• A RÁDIO·EMISSORA DO MARROCOS INFORMA QUE o PRESIDENTE ROOSEVELT VISITOU o {

CEMITÉRIO DE PORTO LYAUTEY. NO MOMENTO DE SUA VISITA� AVIõES INIMIGOS VOARAM SOBRE A· ZONA, TRA ..

VANDO-SE, ENTÃO, RENHIDO COMBATE ENTRE OS INCURSORES E ESQUADRILHAS DE CAÇA ANGLO·NORTE.AME ..

RICANAS. AS BATERIAS ANTI·AÉREAS ABRIRAM FOGO, AUXILIANDO OS AVIõES ALIADOS A AFUGENTAR OS
ATACANTES.

Sensacional comunicado te, realizaram poderosa ofensiva,
MOSCO 29 (havendo ocupado Pétsamo. AtéU. R.) - O alto agora, porém, não houve confir

comando soviético deu pu macão oficiaL
blicidade a um corrurníco-] N. R. - Pétsarno e um porto
do revelando que foram finlandês no Oceano Glacial Árti-If d co, onde a entrada, apesar da la-mortos e erj os, nestes titude, é franca em todo o inverno. I
últimos meses, 700.000 sol-

·Q····u··a···n·_·d···O·
......

"'ioI'I'·a·-·.-h
....

a·
.......

....."0......,........,,. Jdados nazWas. Essas perdas
sobrepassam as sofridas d S b Tpelas tropas do Exército de

c r. a e udo» •••

Londres, 29 (Reuters) - A rádioNapoleão. de Calais, controlada pelos alemães..

divulgou o seguinte: "O primeir�DEBATE NA CÂMARA •.ministro Churchill que, ao que se
Londres, 29 (R.) - O sr. Eden, sa�e! encontra-se em Washington,na Câmara dos Comuns, disse que foi mfon_nad.o. das novas exigên- Não tenhas dúvida em de. termediário.

os debates sobre a recente confe- t t t 15 vs 6eras errr errais nor e-americanas, nunciar um' "quinta.coluna", 39 .- "

rêncía de Casablanca, entre Roo- no tocante à Jamaica e à Trinidad. :..: _

sevelt e Churchill e entre De Gaul- Depois de I
.

t por mais que pareça teu amí-
-

conc urr as presen es ne- -
:I(

i O ,..,.. d I
ral além de dependências do De--�e e Giraud, seria iniciada dentro gociações, em Washington Chur- go; nao merece tua est ma um novo ewl leio O par:ta,nlento Federal de Compras e'em breve, "tão cedo fôsse mate- chill dirigir-se-á a Moscou';, traidor d P 't' (L D N)rialmen�e possível". a a ria, • • •• Minsstério da Fazenda de outros serviços. No nono pavi- _

N RIO, 29 ("ESTADO") - O sr. ment_o .fica�ão instala�os o gabin��-·
I STITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS Sousa Cosia fez demorada visita ao te Il1lm�tenal e o s_alao nobre. �o,'.

-
novo edifício do Ministério da Fa- l�o pavlllle�to. o ,salao de <:or;fere.n-c-

CURSO DE INGLÊS zenda na Esplanada dó Castelo. A Clas.e a �Ibllotec�. do �I_msterxo ..

P construção do grandioso edifício A� diretorias se dístrtbuírão pelos-
ara conhecimento dos interessados torno público está em fase. de conclusão e com- diferentes andar�s, ocupando, �.

que já se acha aberta a matrícula do Curso de Inglês preende o conjunto de cinco cor .. DASP alguns rpavm�entos, q 'I'ríbu
para o ano letivo de 1943, a iniciar'se a 5 de fevereiro' pos, sem contar com o sub-solo c nal de C.o�tas, C0I11.111st�laçoes.para

EM DUSSELDORF p. vindouro.
• pavimento térreo, que cobrem todo cada ministro, .flcara localizado-

L d 9 (R) o quarteirão, sendo o -total da área nos 12� � 13° pavimentos.
da �1;,e�u; com 'se� b��l1C��,�te�� As inscrições poderão ser' feitas na Secretaria do construída superior a 100 mil me- O m.ll1Is.tro SO:lsa Costa resoI,v,:u
ros "Lancaster" e "Halifax" ata- In�tituto. em todos os dias u teis , das 14 às 17 horas. tros quadrados. que a mauguraçao do novo Palacl.(}··
caram a Renânia, ontem, relatam ate 30 -do corrente. No sub-solo ficarão instalados os da, F.azenda se faça a. 19 �e. abrí!

Pede-se aos que
.

d arquivos do Tesouro, da Recebe- prox.ullo, data, d.o amversano da',
que o principal objetivo, que foi cnn a não renovaram suas matrí C'

P d t G t I VDusseldorf, recebeu toneladas de cuIas nos Cursos do I doria e do Tribunal de Contas. No resi en e e u 10 argas.
I·

. nstituto, a fazê-lo até o dia 3 de andar tér-reo serão Ioculízadas asexp OSIVOS durante 20 minutos. f
. .

d
'-

* evereuo p. vm ouro, afim de serem organizadas novas repartições ou serviços que; peJa
OCUPADA PETSAMO? classes. sua natureza, exigem maior conta-

Estocolmo, 29 (R.) - Noticia- Florianópolis, 22 de janeiro de 1943. cto com o público, como sejam; re-
se que os TUSSOS, no extremo nor- Jáu Guedes da Fonse D' t d C cehedoria, Pagadoria do Tesouro É mtA. DOENÇA

O GENERal WEYGftND PRISioNEeIRÕ' NiPo"aii'" iNHA
.

�PE�L d 29 (U P) BATEL-A COM O011 re S9 •• - o ge. . . ....,..""""'y..,_......,_.,.,......."....
. IN'

'

deelar . II verfficou o desembarque dos mIll'ítJlía'[llitljijl'T.Inem ogues ec arou ao COI'· �:r::di ao .e.s�apar da

fortale-l coso �llIinhas. l'elaçõe.s �om os aliados na África do Norte, co- UMUIl!iil U§ lilJrespondente do "DaiIy ll'Iail" oeníngsten, alemaes - dísse - lImItavam. I meeaí a remessa de tropas em
em Casa Blanca, que o

generail utCl'esce�tou o general

�0·1
se a? terreno of.icial e.o menosll

seu auxílio. l\iandei 15 mil sol- Osó;:gãos 'd;-:-&tatística MÚit;;
íWeyo'and's fi h

g ,s qu� .ez, todo o possível possível, Oculteí a maior parte dados para lutar na Tunísia o produtor e o vendedor a mostra!'
b

l' e:rc a preso na IDes- para resísth- as tentativas ale- do armamento moderno, os com armamento completo d�1 têm apôío legal, quando intima�ma cera deixada pelo general mas de penetração no 'llIal'l'o- tanaues e canhões Quando I
_ .., I' o que possuem em seus estabelee ...

.

�. se can lOes e tanques. mentes. (D. �. M.), i __ •. 1 .,-,_L . .r..LU.

tOJO NA IETA
Washington, 29 (R.) - A imprensa analisa a abertura da

Dieta japonesa e o discurso do primeiro ministro Niki Tojo.
Este pediu amplos poderes afim de mobilizar todas as reservas'
do Japão. Aconselhou o povo a viver uma vida simples, com

pátível com a gravidade do momento. Lembrou que todas as

limitações nos gastos era de suma conveniência. Disse que
1943 era o ano das batalhas decisivas e que o povo japonês de
veria aguardar momentos desagradaveis. Acidentalmente,
elogiou a Argentina por ter-se mantido neutra.

AMERICANOS NA 't'UNÍSIA
Cairo, 29 (R.) - As tropas norte-americanas que operam

na Tunisia chegaram a um porto a 150 kms. a nordeste da
Linha Mareth ("Maginot do Deserto"). Supõe-se que o seu

objetivo seja ou um assalto à cidade-porto de Gabes, ou cortar
o caminho as tropas de Von Rommel, que vão perseguidas pe-
10 8° Exército Britanico. .

*

EVACUARAM O PORTO DE ZUARA
Cairo, 29 (R.) - Foi recebida a notícia de que as últimas

fôrças do marechal Von Rommel evacuaram o porto de Zuara
a oeste de Trípoli.

'

LÁ SE UAI O ESPIÃO
Buenos Aires, 29 (R.) - Deve regressar hoje ao seu país

o comandante Dietrich Niebuhr, ex-adido naval à embaixáda
alemã nesta capital. Segue êle num vapor que não tocará em

portos brasileiros nem sulcará águas. terrrítoriaís dêsse país.

PARTIU DE B. AIRES
Buenos Aires, 29 (R.) - Partiu

ontem para o Rio de Janeiro o sr.
Otávio de Abreu Botelho, adido co

mercial à embaixada brasileira nes
ta capital.

morro do Antão, uma grande
cruz de ferro, e até onde, p rí-
mitivamente, aos domingos,

f

iam romeiros, vencendo o tri
lho aspérrrimo, fazer suas

preces e deixar escrito o no

me no rotundo e possante suo

pedâneo de cimento.
Depois, não mais essas ro

magens se fizeram; nunca

mais. A Cruz lá ficou, no al
candorado cimo" negra e pa
ciente, de braços abertos ní
tidamente recortados no azul,
em mudo e sagrado êxtase,
pedindo a bênção de Deus pa
ra a cidade que a seus pés
se estira, voluptuosa, irreve
rente e ingrata.
Lá em cima, batida das tor

mentas de todos os quadran
tes, através dêstes quarenta-e
tantos anos, foi sofrendo as

injúrias do tempo e o quase
esquecimento dos homens.
Segundo nos informam, já são
grandes os estragos do mo

numento, fazendo-se necessá
rio consertá-lo o mais cedo
possível, antes que por terra
tombe.
Várias agremiações católi

cas existem nesta capital, que
poderiam desde já averiguar
a procedência dessa informa-
çâo, e, caso fôsse exata, pro.
mover a restauração da Cruz
do Século, - que o Sol, me-
nos inconstante e menos co

modista que os homens, é, to.
dos os dias, o primeiro e o

último a reverenciar com o
seu grande beijo de, luz.

Moscou, 29 (U. P.) - O marechal
Simeon Timoshenko foi nomeada
comandante em chefe de todas as

forcas russas na <frente noroeste, a
qual se estende desde o norte de.
Kalinin até o sul de Leningrado.

Brasil-Estados Unidos
Entrevistam,.,se em Natal os presidentes�,

Vargas e Roosevelt
o Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil",.

no. Rio de Janeiro, deu publicidade a sensacional revela�ãof
anunciando que os presidentes Getúlio Vargas e Franklin ·D.._
Roosevelt estiveram conferenciando em Natal, a estratégica base
do norte do Brasil. O presidente Vargas partiu ante-ontem

para a cidade nordestina e alí, até ontem, esteve em confe
rência com o chefe da grande Nação Americana.

A conferência dos dois governantes coincidiu, em rara i

circunstância, com o transcurso do l' aniversário do rcmplmente- _�

das' relaçies do Brasil com o «eixo».
Os informes, que estão sendo divulgados a respeito,'

dêsse memorável encontro, referem que o presidente Roosevelt"
certamente, já não deve estar em terras brasileiras.

O tema da conferência, segundo se pensa, devo ter ver- .

sado sobre a guerra das Nações Unidas contra os agressores.
nazi·fascistas. .

A conferência dos dois ilustres governantes há de estrei
tar mais os laços de amizade que unem os povos brasileira,,·
e americano.

Francisco Duarte Silva, Rua Germanc.'
Wendhausen, 12, precisa comprar uma"
peq_uena casa. Negócio direto. sem in·CASA

·1
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