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os estaleiros
ESTOCOLMO, 30 (U. P.) ..- INFORMAÇõES EXTRA-OFICIAIS CHEGADAS DA DINAMARCA DIZEM .,-.QUE, OS ESTALEIROS
BUMEISTER AND WINS; ONDE SÃO CONSTRUIDOS OS SUBMARINOS EQUIPADOS COM MOTORES HIESL, FORAM COM·
PLETAMENTE DESTRUIDOS PELAS BOMBAS BRITÂNICAS, DURANTE A INCURSÃO AÉREA LEVADA A EFEITO PElA

No A. F. CONTRA A CAPITAL DINAMARQUESA.

I Florianópolis-Sábado 30 de Janeiro de 1943 I
HITLER DEIXOU O COMANDO DA "WERMACHT"

XXVIII H. 8735

I Baluarte itaBiano O(U

paGo pelos fra!i'iceseS
Argel, 30 (U. P.) - O quartel-ge

neral dos franceses combatentes
distribuiu o seguinte comunicado:
"O dia, ontem, foi calmo no con

junto da nossa frente. No Saara
Orienlal, nossas tropas reocuparam
Forsin, no dia 26, e avançaram so

bre Gadamês, evacuada pelos ita
lianos, ocupando-a, conjuntamente
com fôrças francesas vindas do
Tchad".

A colônia israelita e a
campanha de a\1ia�ão
Maceió, 30 (A. N.) - A colônia.

Israelita desta capital ofereceu ao
Aéro Clube de Alagoas, por inter
médio do interventor Ismar Gols
::\'Ionteiro, um cheque de 1.200 cru

zeiros, destinando-se essa quantia
ii formação de um piloto pobre, in
dicado nela chefe do govêrno ala
goano, O interventor já remeteu ()

cheque àquela instituição, tendo re

solvido que o candidato fosse o

aluno elo Colégio Alagoano melhor
classificado no ano de 1942.

Acrescentou. o rádio, porém, que
nos círculos militares, conhecedo
res do assunto, se reputava a me

dida como muito tardia paira po
der -ter efeito no desenvolvimento
da situação.

Retiram-se
estratégicamente

Nova Iorque, 30 (U. P.) - O Al
to Comando alemão anuncia, pelo
rádio de Berlim, que as fôrças ale
mãs a oeste de Voronezh, antiga
"âncora" da sua, linha no rio Don,
estão-se retirando para nova e mais
curta linha de combate. O cornuní
cado se refere ao que parece ser'
uma nova e importante ofensiva
russa, ainda não anunciada pai"
Moscou, - estensão de grande ofen
siva no sul, que até agora estava
limitada aos setores ao sul de Voro
nezh.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
ALTINO FLORESProprietário e Diretor-gerente

Nova Iorque, 30 (U. P.)-
H os exércitos eixistas se retirarão diz um rádio de Marrocos, em
itler resolveu entregar tempera- d
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não veio para cá; Piora a situação do "eixo" nos Balc'ãs
I I

-. " Londres, 30 (U. P.) - Com as mesma nnc i ounl idade Iovam pres-

OU ros Ug I ra In notícias do �radual .incre.menlC das sos em Budapeste por l1J.d!1ifestarofensivas aereas aliadas sobre o abertamente que a Hungria nada
oéste da Europa e das ações lerres- tinha a ganhar na guerra". Por ou

tres na Europa or-iental chegam a tra parte, despachos procedentes de
esta capital informações prnccd en- Augora dizem que as autor-Idades
Ies de localidades dissemnadas na búlgaras detiveram o cônsul rume
zona balcânica, que iud ira a cres- no em Sofia, o qual se dedicava ao
cente oposição ao domínio gerrnâ- contrabando de armas e intentava
nico em todos os estados dos B:l1- enriquecer-se à custa de um movi
cas e na Checoslováquia. Uma das mento contra o governo búlgaro.
referidas informações revelo\I que Segundo informações de fonte í'ide
o general Pogarachy, ex -couiundan- digna, o "Eixo" está retirando tro
te do exército húngaro na frente de pas da Jugoslávia e Checoslováquia
Voronezh e mais ele mi: of ici n is 11.1 em um esforço desesperado por

salvar a situacão na Rússia.
De acordo com despachos proce

dentes de Istambul, isso não faz se
não piorar a situação do Eixo nos
Balcãs e, por outra parte, o chefe
do governo títere da Sérvia, gene
ral Miran Nedi tch, protestou ante
o Eixo pelo fato de estar sendo
deixado sem proteção contra os
ataques iminentes do exército do
general Mikha ilovitch. Neditch te-·
me que o chefe dos guerrilheiros
sérvios desfeche o ataque assim
que forem retiradas as forcas de
ocupação do Eixo.

•

.. ' Moscou, 30 (U. P.) - Os russos ya-Gl ina mais 66 caminhões, diversos
continuam sua exterminação desapie- vagões ferroviários carregados de car
dada das reduzidas forças nazistas ga diversa, e que na área de Novo
'Cercadas na área em frente a Esta- mente chamados, entre os quais :�OO
lingrado. Ao mesmo tempo, vão fa- caminhões, 230 motociclos, 2 vagões
zendo milhares de prisioneiros e eles- rossisk, muitos troféos foram igual,
truíndo quantidades enormes ele ma- cheios ele fusis e cartuchos, dois ou
tcríal bélico do inimigo. Diversos tros cheios de granadas, quatro loco
l)I'isioneiros, feitos nessa frente, de- motivas, etc.
clararam, no interrogatório usual a Na frente de Voronezh, prossegui
que foram submetidos: "Hitler e seus ram as operações de ofensiva. Os ale
oficiais são uns covardes.· Um não mães tentaram deter o avanço mos
veio para cá e os outros fugiram e covíta, mas nada conseguiram. Após
nos deixaram na situação em que feroz luta, os alemães foram obr íga
nos encontramos". dos a recuar. Em um setor, foram
Tambem na área do Cáucaso, as feitos prisioneiros 540 oficiais e sol-

operações prosseguem ininterrupta. dados nazistas.e capturados 8 ca- Moscou, 30 (U. P.) Noticias da, acelerando-se o ritmo do avan- Mais 1.400 alemães foram mor

mente no diapasão de ofensiva. Mais nhões, 22 metralhadoras, 57 camí- recebidas da frente revelaram que ço russo em todas as frentes. lOS e 2.500 feitos prisioneiros. Pro
duas importantes cidades foram nhões. mais dá metade dos alemães sobre- Foi ocupada a importante cidade seguiu a atividade nas frentes Cf

ocupadas !l.IJ:1 o'· __�"'V ""LJ�v J - No 11OI'te do Cáucaso mais algu- viventes em Estalingrado foram de Nef'Iegorsk, um dos mais novos tral e setentrional, enquanto po .

. - ., ;"e o elos depósitos petroltre- mas pequenas ro"..:..,"",.,,�� vul1arâm ·lIJdc'Lo_� MJ anJ,:.i."J0\!1ados nas últi- I centros petrolíferos da Rússia, fun- rosas colunas rUSS8,S estão avan-
TOS de Malkop. ' - d Ias maos dos russos. Uma unidade de ma,s .oze roras, ao avança,ê'JüA". dado em 1939 e produzindo mais da çando a nordeste de Veliki-Luki.

�erto de Estalingrado, sessenta tanques invadiu um forte ponto de exerci tos r.ussos em direção ao tej'ç::r-;,,'�,l'P. do volume dos campos Segundo os despachos da frente, os
aviadores alemães foram capturados. defesa do inimigo e matou mais de Caucaso OCIdental, pela primeira I

petrolíferos 'uJVlaikop. Noticia-se marechais Voroshilov e Zuukov es-
Esses aviadores estavam tentando ar- 900 f" v d d d f Ib

� o ícíaís e soldados, fazendo tarn- ez es e o começo a o ensiva, a rendição de duas grâjl,;'.'L}f!.rcaS I tão concentrando suas fôrças n
r'e anhar tambores de gasolina e pro- be.n.1 grande destruição de material encontrando-se a uns 94 quilôrnc- aJe.mãs, uma de dois mil homens,
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e reabastece

curando encher os tanques de seus b I tros d R t A
v - --

Ih
e lCO. ,

. e. os o�o. penas cerca d.e nos arredores de Estalingrado, e do a cI'-dade clue--'"'''' cr
apare os, quando os russos captura- seis mil ale f t

� t
, maes, armn os, SeI111- outra de cinco mil homens a sudo- reservas esgotadas .�' ... , __
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1'am o ultimo aeródromo de que os JO_ - _ _._ _ _ _.. enregelados se111 ânimo, continuam este de Voronezh.
'

ses de sitio
ajJ��'�e

alemães dispunham naquela área. sustentando as posições nazistas
. \

�a�nbem a perda de 48 tanques nas DR. VITOR GUTTIERREZ nos suburbios de Estalingrado sen-ú

ltímas doze horas, enfraqueceu 8 visa que reassumiu sua do êsse numero o que resta apenasgl'andemente os alemães que ainda se cllnlca, à rua FeJipeSch- de uma fôrça que chegou a ser
acham perto da cidade-matar do Vol- midt:n0. 34, das 14 às 17 constituida de 250.000 soldados.
ga. Um dos pilotos alemães captura- horas. A maior parte . do exército ale-dos

. cont�u que "êle e seus cornpa- mão da Praça do Volga foi elimina-1111elros tinham chegado, muito recen
temente, da Sicília".

�or fim, como uma das notícia!"
IDa1S destacadas das últimas 48 ho
.ras, veio a da "irrupção de nova lu
"ta encarniçada no Cáucaso ocidental,
com a captura das cidades de Apshs
}'onskaya e Neftegorsk". A luta geral
1:eu!o-russa prosseg.�te nas mesmas di
l'eç�es anteriormente" qi}unciadas, is
to e: sudoeste e sul, nOlrte do Caueá
"SO, �oronezlI, Volkhov e Leningrado.
�a al'ea de Estalingrado, "'as opera
ç�es, com a denota alemã, arrefecem
dia a. dia. Entre as notas dispersa;;,
que flgUl'aram no comunicado do alto
eomando, i1'l'adiado pela emissora lo.
cal no meio,·dia, figurou a de que os
l'ussos capturaram na área de Biela-

A UNS 94 QUlLOMETROS DE RG�STOVO

Marcharam para os seus navios
as bandeiras desfraldadas

INSTITUTO BRASli-ESTADOS UNIDOS
Projeção de filmes

" =: convidados os srs, Sócios dêste Instituto a as-
sietirem a projeção dos filmes abaixo mencionados queserão exibidos, ho ie, às 14-, 1�" 19,30 horas, em' nosso
salão de les tas,'

1
2
3
4

((As duas Américas e o Alumínio"
((Cadetes norte americanos"
((A batalha do aço"
((Tanques" " ,. - c! �-_ _- "
((Al,iões de he-m.�io" O,....� -, -" �
((Fazendas iluminadas"

Dacar, África O c i d e n t a I
Francesa, 30 (U. P.) - O pri
meiro grande comboio de sol
dados senegaleses da França
- os mais ferozes de todos os
combatentes nativos da África
- partiu de Dacar para reforço
das tropas aliadas no Marrocos,
na Al'g'élia e na Tunísia. Essas
tro).1' coloniais mal'charam

,

.'É possivel--dizem esses viajantes
- que a Bulgária possa ser forcada
a contribuir com algumas div{,ões
para ?S Exércitos de Hitler, mas

�creclJta-se que os alemães se ve
Jam em difículdades se insistirem
em. Usar os büsaros na Rússia. Há
mUIto os búlgarcs consideraram os

russos com seus irmãos eslavos e - ameaca com a evacuacão dos
seus melhores' amigos e não podem búlgaros· da Macedônia e' ela Trá'sequer imaginar que se lhes peça cia, como castigo pela sua re@usa
que peguem em armas contra o po- de au .lliar o esforço de guerra ale
vo que lhes deu a independência. mão, mas o rei �oris não se deixou
em 1877.

-

intimidar.
Os viajantes dizem que os búl- Os circulos diplomáticos alemães

garos talvez se deixassem levar a de Istambul teriam dito - provacombater a Turquia ou a oferecer velmente para que as suas palavrasresistência a uma invasão aliada cáiam nos ouvidos dos aliados _

nos Balcãs, mas a atitude básica q�l� Hitler pediu à Bulgária 20 didos búlgaros é a de manter o Exér- Vlsoes para combater na Rússiacito no país, para a defesa dos seus no verão. Um viajante recentemen�t�rritórios na Macedônia e na Trá- te chegado da Bulgária diz queCla, qlWn�?< .qu�; que se dê o co- aquele país parece sentir, menos
lapso_ do EIXO,' O alto comando" elo que os demais países do sudoesjllemao - contll1uam os viajantes I te da Europa, o,s efeitos ela guerra.

BúlgarosOs preços são 30 % mais baixos do
que na Turquia e o pão branco e
a farinha de trigo estão à vConda ao
contrário da Turquia, onde' ate
mesmo o pão preto está racionado
mas há dias sem carne na Bul u;í�
ria, enquanto a Turquia tem cal�ne
toelos os dias. A coisa mais notá.
vel da Bulgária - disse esse via-

os

mais poderosa de todas fi
mas militares - o amarg
duradouro ódio ao Inh
Distinguidos por bravur
França tanto em 1914-.1-_
quanto em 1940 estes senegal.
ses são conhecidos como sok'
dos incapazes de perdoal� ou (j
esquecer. Não se esquecem da:
perdas sofrida!' em batalhas a n.
h'riores nem (los máus tratos
recebidos quando prislolH;.;·Il"
nem perdoam a exploração c

Alemanlla, quando esta contro
lava grande parte da África,
homem que os comanda é o g
neral Pierre Tristani. Est� PI
meiro comboio constitue aJl
nas a vang'uarda de uma r

..,e'l"Va de mais de 60.000 dêss'
combatentes naturais. ll'Iuii
deles estiveram estutlionac
no Se-neg'al durante mese!l
tros se espalharam por o
colônias das que form
África Ocidental Franf'�Q'

5
6

para 1.>._ seus navios com as
bandeiras desfraldadas, ao som
de bandas de música. Sorriam,
contentes por entrar em acão
depois de meses e meses de pI'e
pal'ativos. Levam consig'o a

Os Alemães
1 vs- 1

Ancara (Retardado) - (U. P.) _

VIaJantes che�ados da Bulgária in
formam que Int�a'nquilídade geral
- e mesmo motllls - se verifica
ram naquele país, depois qu'e a Ale
m_anha fez n.o,:as exigências ao<;

.b!lIgaros, no Il1Icio deste ano, prin
c!palmente ele auxilio contra a Rús
SIa.

querem ver se "usam"

Caspa I, LOÇÃO MAR
jante - é a construção ele eslrael,ls LHOSA!
de roelagem por toda parte, pelo ,

tr�balho _compul�ório. Poucos ale- As anedotas e piadas r �irL
n:laes estao estacIOnados na Bulgú- temente ingênuas são granilna, mas, pelas estradas de fei'ro e _

de. de rodagem, nota-se contínuo I �rmas de desagre.gaçao mv

fI.mI' de tropa� �lemãs, para a Gré- Jadas pela "qumta-coIUJ
Cla e a Jugoslavla. (L. D. N.).

l
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Franklin Delano Roosevelt
Franklin Dçlano Roosevcli nasccu em Hijd e Park, Estado de

Noua Iorque, a 30 de janeiro de 1882, filho 'de James e Sara Dela-
110 Roosevelt. Sua. progenitora era aparentada com a [omilia As
tal' - das mais ricas e importantes dos Estados Unidos - sendo
considerada em sua mocidade como uma das mais belas iopens
que [requentauom os círculos sociais tioua-iorquinos, Seu pai go
zava de inituência nas alias esieras [erroui árias,

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

Na Capital: eAno Cr$ 70,00 ,?

Semestre Cr$ 40,00 I:
Trimestre Cr$ 20,00

I'

Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
.An o Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I hlicados, não serão devolvi-
dos,

,
.'

I
A direção não se responsa-
hiliza pelos conceitos emiti-
elos nos artigos assinados

lo ESTADO
Diário Vespertino

Roedação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS

TÓPICOS & COMENTARIOS
OS BELGAS

Quanrl.! os aTemães lançaram a
'�a fulminante "blitzkrieg" na Eu
ropa, os belgas souberam resistir
galhardamente, tornando-se dignos
da epopéia da primeira grande guer
ra, onde a sua pátria ganhou nos
campos de batalha a glória do mar
tírio e da bravura.
Hitler lançara as suas hordas nu

ma ofensiva arrazadora, que colheu
os aliados em situação de absoluta
inferioridade de máquinas, causa
primordial das v itó rias que então o
"fuehrer" conquistou.
A Bélgica lutou heroicamente, ma" '

o seu "êxército não poude conter
por muito tempo o inimigo pode
TOSO. E o rei Leopoldo mandou que
os seus soldados cessassem fogo,
entregando-se o soberano com pri
sioneiros do,; nazistas.

O mundo a princípio, recebeu
c sm indigna _ão a desistência dos
belgas. Na França, por exemplo,
essa atitude mereceu os mais fortes
comentários. O rei Leopoldo foi
acusado rudemente como se fosse
um vulgar desertor.

O tempo, porém, encarregou-se de
mostrar ao mundo que a Bélgica,
enquanto ponde combater, fez o

possível para barrar os invasores.
Deixou as armas quando as possibi
Iidades de triunfo haviam desapa
recido por completo. A derrota es
nantosa da França !JemD:istrou ela-
m""fA .�'Ile os belgas com forças
to inferiores às do general Wey
d, não poderiam, de forma algu

, oferecer longa resistência à
.itzkrfeg " alemã.
.!; o monarca da Bélgica, em cujasias corre o sangue daquele bravo
magnifico rei Alberto, obteve no
aments a confiança e a admiração
'o mundo livre.
Hoje, a heróica nação ainda está

pagando o seu tributo de guerra,
com a fome batendo às suas portas
com o fuzilamento de muitos do�
seus filhos e com a manutenção ma
babesca do exército de ocupação.Não está longe, porém, o dia em
que a Bélgica voltará a ser livre
para reencetar a sua marcha embusca das conquistas sadias da cíví
'lização,
Cabelos braDCOS' LOÇÃOMAltAVILHOSA !

o Mucus da
Asma Dissolvido
RopidámenfeOs ataques desesperadores e violentos da
ls,ma e bronquite envenenam o organismo,!1�I!lam a energIa, arl'uinam a saúde e de�llhtlilll ° coração. Em 3 minutos Mandaco
ova fórmula médica, começa' a circula;
z,J�� ""ue, domi.nando rapidamente os ata·

("� !sde �. ":�:!ü.Ç!ro cTir.. ct)mc�·.a a desu.
cvc. a dIfIculdade em respirar e votu
'no r�parado,.. 'l'udo o que se laz ne-
"',0. ';l tomar. 2 pastilhas de Manda""
mçoes e fIcará completamente livre

.. na aLI bronquite. A ação é muito.:: 'lua mesmo que se trate de casos rebelo
�e e antigos. Mendaco tem tido tanto

,

ex .•o que .se oferece com a garantia de
, d�r ao pacl€nte respiração livre e faci! ra·
1'�lldamente e completo alivio do sofrimentoda. usma em poucos dias. Peca Nl�i1dacc.IloJe mes!ll0' em qualqu0!' farmiicia. A IlOSSiÍgarantia e a sua maior proteção., �,

� ,.i C'J;I, � R Acaba__:,om

'f'

O jovem Franklin passou Ja infância 11(1 grande propriedade
paterna, em Nova Iorque, e recebeu dos próprios pais e de pre
ceptores as suas primeiras iIOÇÕr,S de instrução. Com 14, anos, foi
matriculado na afamada escola .Groton para rapazes, em Groion,
Massacluisseis, Cinco anos mais tarde, ali qrtiduou-s e com distin
ção. Passou o verão seguinte viajando pela Alemanha, onde ad
quiriu sobre a mentalidade germânica muitos conhecimentos que
mais tarde, como estadista, lhe seriam de qratule utilidade.

Com a eleição de Wilson para a presidência, Daiiiels foi no
meado secretário da Marinha, e escolheu para assistente de secre
tário Franklin Roosevelt, que permanecei» naquele importante
cargo durante Ias anos da primeira gueI'I'a mundial.

Em 1919 foi á França para cooperar ll'a solução dos proble
mas navais de aptis-querra. De volta aos Estados Unidos no mes
mo ano, ddicou-se de corpo e alma à tareia de obter um apoio
mais decisivo do seu país' à Liga das Nações.

No ano seguinte, o Partido Democruiico indicou Roosevelt
para a vice-presidência dos Estados Unidos. me imediatamente
iniciou uma excursão de propaganda por todo o país, tendo pro
nunciado cuca de oitocentos discursos. A despeito de sua infati
gavel energia durante 'a campanha, Rooseoelt e 05, d�!'!aCi';:'�C�
perâerom .a eleição, sendo esc(jl!:fdo \Varren G. Hardinq .para a
presidência.

Roosetiel! continuou com a sua banca de advocacia até 1924.
}\Tr; oerão désse ano contraiú uma terrioel enfermidade - a paralisia intantii - que o deixou sem movimentos da cintura para baixo.
Os médicos foram de opinião que ele nunca mais poderia cami
Ilhar.

a futuro cheje dos Estados Unidos respondeu ao pronunciamento dos médicos com o seu característico e desabusado otimis
mo. Ao ver que o tratamento hospitalar nada adiantava, encomen
dou [iuros sobre a sua doença e dentro de pouco tempo entendia
tanto dela quanto os médicos, Sabendo dos eleitos curativos das
áglI_'l1s de Warm Sprituj, na Georaia, Roosevelt para lá se dirigiua-fim-de se tra�al'. p_ouco a pouco começou a melhorar, e finalmente cotiseçuui gwar autotnooel e caminhar com o auxilio de
muletas.

Em 1922, Roosevelt atendeu, embora com relutância, ás soli
citações do seu Partido para voltar á atiuidade \ política, sendo
eleito governador do Estado, de Nova Iorque.

Em 1930 foi reeleito por grande maioria, ensejando assim a
su.a indicação para candidato á presidência JW Conoencão Demo-
crata.

.

Em novembro de 1932 o povo dos Estados Unidos' elegeuFranklin Delano Roosevelt presidente da nação, e' ele assumiu o
posto aos 4 de março de 1933).

Nos dez anos seguintes, como chefe da tuicão americana con
quistou Q respeito e, a admiraçiio não somente do seu próprio 'povocomo de todo o rnundo civilizado. O presidente baseou sua 'políti�ca interna no "Neui Deal" - a luta para dar ao povo o que 'elechamava "uma oida mais abundante".

No set:!r das relações exteriores,. o presidente refletiu a vontade da naçao transformando em realidade a Política de Boa Vizi
nhança e tomando iposiçõo firme contra os agressores do "Eixo".

q primeiro termo de Roosevelt na presidência [oi assimiladopela znauo.llrflçao de .um. uasto programa de obra� ,públic'as e reforl1?as economzc,as padzcazs'. Em 1936 ele foz reelezto por uma maio
na de onze mzlhoes de votos - a mais retumbante vitória eleitol'al
na história dos Est,ados Unidos.

A atenção, do ,gov�rno, a partir daí, foi-se voltando progressivamente para as nuvens de guerra 'Ctlda vez mais ameaçadoras que se
acumulavam sobre a Ellropa. Roosevelt tomou uma série de medid'as destinadas !1 l�1Clnter O país afastado da guerra. Com u apoiodas. '0.u�m� repz�b?zcas ame,l'lcq.na.s, protesta repetidamente çontra,as zmcz�tlVas beLLcas das polenczas do Eixo. Em 1936 foi ao Riode Janezro, onde inaugurou a Conferência Inter-Americana· daPaz. �las não tiverwIl .eco os apelos ,americanos em faval' da paz.Co.n�zmzaram as mzdacLOsas agressões do Eixo. O presidente, vendoreJeztadas toelas as propostas pacíficas dos Estados Unidos loi finalmente lorçado q. insistir junto à nação a que se p,repara;se para
qu,.a?quer ,ev.enll!a!zdacje. No ano de 1940 foi decretado o serviçom!lztar o�l'lgatol'lo, tez-se llm aumento sllbstancial rLaS constrUI
çoes navais e tomaram-se Olltras medidas defensivas.Como a sombra da guerra se estendesse sobre a América Roo
s�velt mHl�cioll ,que se apr�sentt(J,ri'[l candidato a llm tercei;o pe
l'LO�? preszdenczal. ,!,'a,s "eleIções do onton?, tornou-se. ele 10 pri
Tn!,,? homem� na hzslorlCl dos Estados Umdos a ocupar Ia presidencza por tres termos consecutivos,

_ .
Um ano e popco.mais tarde, entrtll"am em guerra os Estados"1dos com o trazçoezro ataque a PeaI'1 Barbour. O Congresso de-

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
CURSO DE INGLÊS

Para conhecimento dos interessados torno público."
que já se acha aberto a matrícuia do Curso de Inglês.
para c ano letivo de 1943. a iniciar·se a 5 de fevereiro.
p. vindouro.

As inscnçoes poderão ser feitas na Secretaria' do-:
Instituto, em todos os dias. uteis, dos 14 às 17 horas.
até 30 do corrente.

Pede-se aos que
culos nos Cursos do
fevereiro p. vindouro,
cIlasses.

Florianópolis, 22
Jáu Gue Ie s do

44

ainda não renovaram suas matrí·
Instituto, o fazê�lo até o dia 3 de'
afim de serem organizados novas"

de janeiro de 1943.
Fonseca - Diretor de Cursos
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I) A SIFILR ATACA TODO o ORGAN�SMO
• U Flgadc , o Baço, o corucão o Estômago, 08

I; Puimões s Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dô res
I! n08 OSS03, Reumatismo, Cegueira, Queda do Oa
S belo, Anemia, Abortos e faz 08 in dividios idiotas.
.Iiif.I.I Inofensivo ao organismo .. -vgr adével como licôr.
: O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
� como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
\I metíamo da mesma origem. _

e VALIOSAS OPINIOES
• o ELIXIR €91�». dada il sua

base, li ótimo auxiliar do trae lamento da Sífilis principalmen
e te DOS casos em que a via bo

cai é a única possivel.S (a) Dr. Benedito Talos!. (a) Dr. l1i1!fael Bartoletii "
� •••••ê••Ge.ê•••�GO$�•••

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM REg
SULTADO O POPU"

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «9111» obtendo
sempre os melhores resultados
no trctamente da Sífilis.

I Crédito Mútuo PredialT,

f2r'õp�ietál'ios: 'J "M�'�'e��� Bt �(i8.·, I
6 de Janeiro

Foi cntregue ao sr, Ervino HoeJler, na presença de
testetnuhas, o prêmio em mer-cadorias, que coube a
filha, de menor idade, Aldinha Hoeller, possuldora
da caderneta n. 7.812, contemplada no soreío de 5
de janeiro de 1943, com o premlo maior, em merca-

dorias, no valor de Crs. $6.250,O().
A felizarda reside em João Pessoa (Estreito)

4 de Fevereiro
Mais um formidável SOrteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia J8 de Janeírr (2i.feira).
com prêmios no valor de

/ Cr. $6.250,00Não vacile. Adquira já a sua caderneta Da séde da
Crédito Mútuo Predial à rue Visconde

de Ouro Preto n" 13.
..........��......�......��..........�..........

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

ii

Oficina Técnica
«ROYAL»

/

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

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Machad() & eia
p Alt.3ã
....................................................p
clarou guerra no dia seguinte e concedeu ao presidente os. mais
aml[Jlos poderes jámais confiados a 'U111 chefe nOl'te-aJl�e,rwano;Á frente da nacão combatente que ,são os Esvados Unzdos esta;
llm combatente _. um homem que dedicou sua vid'c( a lutar não
contra vizinhos ftacos, mas por llm mundo melhor para todas as

nacões e todos 03 povos: Franklin Delano Roosevelt.
.

Salldemos Roosevelt !

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:o es1no do nosso idioma nas
escolas uruguaias

o ESTADO Sábado, 30 de Janeiro de 1943
•.mt�3J:4MM ]' "" -rnttmt're CRliBll' ftltit'M • "'i""Y!III ii1 ;;.I�

� ur �n� �
"

U�rri � a
"

!
,
\

••• t!
Rio, 29 (A. N.) -- O mi

pstro da Educação recebeu
"'0 seu colega das Relaçõe3

· aviso comunicando que o

Conselho de Estado do U

1

Londres, 30 (U. P.) - Falandu

I
total se converteu em uma

realida-j
talingrado. Estamos presenciando \

retaguarda, declarou: "Agora d

pelo rád�o, o func.ionário.do gover- de. Só devemos olhar _os campos de a explosão dos per!go� acumulados veremos viv�r d,e ac?rd,o (_COnl_
no alemão Joachim Sclueferdeker batalha na frente or-iental. Vemos que sacodem a propno continente e"-"-'� frente or.ieutal! a l!,,,rs

previu a adoção de novas medidas que na RÚssia existem novas erier- europeu. Não olhamos sómente , �c:eve converter-se em um grande
radicais na Alemanha para fazer gias, que se fazem sentir em uma Rússia, observamos tam�éll1 a In- tepósito em que as forças da Iren

:ruguai aprovou, no dia 10 frente ao que classificou de e111e1'- escala que [ámais teriam os [ulgado glaterra e os Estados Uni dos. Com- l� possam obter tudo quanto ne

de dezembro ú l tímo , o pro. gência atual. O referido funcioná- possivel. Na Alemanha, a expres- preendemos que se estão concen- cessilam. Se forem necessários ho-

i eto de decreto lei rela tivo à rio citou um decreto militar ale- são "guerra total" é para multos trando energias nesses países". mens na frente, teremos que mobi

,obrigatoriedade da ir c lusão mão de 1689, que diz: "Quem aban- milhões um lema sem sign if'icaçâo Recordou que, na Inglalerra, as lizá-los Se houver necessidade de

donar
.

as �ileiras será enfo�cado profunda. Não temos sentido
o

�s ll1ulher�s substituíram �s homens armas,. nossas fábricas l�rão qu�
da língua por tuquesc nos sem p i erl ad e, e quem, no meio da provaçoes da guerra no propno em muitas tarefas, e aCI.escentou: entrega-las. No futuro nao deyen1

·

programas do ensino secun batalha, começar a retirar-se, será território da pátria. Devemos estar "Roosevelt está econollllsando a existir privilégios de nenhuma

dário daquele país amigo. O executado sem picdade". Declarou agradecidos pelo período durante borracha, racionando víveres, con- classe. Não haverá direitos espe

"'Oviso foi acompanhado de que essas são as ordens da guerra o qual nos foi possivel conservar traindo dívidas e cancelando todas clais para certas profissões ou p es

total. "Essas ordens _ acresceu- as aparências de paz em tempos ele as liberdades democráticas. Tudo I soas de certa idade ou do outro se

cópia do carta que o sr tou __ dominarão em a nova 1110- guerra. Tudo isso, porém, elesapa- isso prova a scri erlad e de suas

I
xo. Todos deverão sentir as ,0fi

.-Ciro Giabruno, ministro da billzação de torlas as energias na rcceu agora. Os comunicados do ameaçns. Nossos inimigos, porém, culdades atuais e o implacável.
Instrução Pública do Urll' reta�uarda. Essa mobilização .será qunr lel-gencr-al �aJam 1I111� lifolglla- não devem pensar qUCyl estamos! rigo russo. Os h.omens e as IIlll

<guai autor da in' icrt i r�alIzacla de acordo com o prlJ1c�- gem sO�llb�'!�. Ninguém pode Igl!,0' esgotados. All1cl� �la,? nti l isamos to- !'es de l<;ldas a� Idades devem p .

. . '." .

lCl ivo , pIO de que quem abandonar as f i- rar a srgrun caçao do nome de Jê;s- do o nosso p odér io . . rar serviços. Todos devem pari

d.lrlglU a embalxa�a do Bra-Ileiras pagar:'! com a vida. A guerra rar a significação do .nom e de Es- Heferindo-se à viela cômoda na par desta guerra total".
:1:;11 em Montevideu sobre o.

------

assunto, do projeto e res- Banco de Crédito POI�ular e C "ES O DI 1-
peccrvo exposição de moti W & - !Ir
vos. �egund,o com'-�nicou a A�r:icola de Santa Catarina """"'_'_��cncooooc=><lO.JOO"""==-�m>o'=�CDO<>:lOCQX)"""""",,,�=»
ernbo ixcd o 00 Br oail , a Sl;C- . �.- _

. HOJE SARADO HO�1i:
�9ão de I n:f o r ma ç ã o e! ASSEMBLEIA GERAL looooooco===��=��-�--_"a;<O"""""""",��
Ensino da Divisêio de A· r Sã.o convidados os srs. Acionistas para uma As I

,....._Q._

--

--0- \gr�n?mia. .informo� �ue, .11.0 sBembléia Ge�al �xtrao_;diná�ia, a re;--lizar s� na séde do C IN F= ODE 0],\1 1 íY[PE R 1 j\ �L
proxrrno ano, s'}ró. inclu

í

do onco , no d io 11 ele f eve rei ro p. \1. as S horas da tarde,
_ -rmu: 1602 :_

J
-- FIH{!(15S1 -

o curso de Português nos para se resolver:
_programas da aludida Di- lo ) Sôbre o pedido de demissão de 2 membros do Co n- A's 5 e 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas

visão, I úelho Admini.strativo e dos atos do mesmo Conselho CONHECERAM-SE MA ARGENTINA DEMONlOS SOBRE RODAS
--0-

I
e Conselho Fiscal, em conjunto em sua reunião de Com James Ellison e Maureen Com John Payne, Ann Sheridan

,Ao criador do 26 dêste, que p i-oví d sn c io rc rn sobre o caso, de ocôr do O'Hara

j
e Pat Q'Brien

ensino profissional. com os Estatu tos do Banco, em seu Art 31, letras J a A PUM.I� DE TUCSOM
R. (N) D

E':. Com Evelyn Young Complemento Nacional (D.F.B.)
!o, 30 A. .

- A i visão 2°) Outros assuntos de interêsse do Banco, Ide Ensino Industrial e os di- Florianópolis, 26 di! Janeiro de 1943. O ARQUEIRO VERDE A marcha para Oeste
retores das Escolas Industriais A DIRF.fTlOR!".� j_ � � Com Victor Jorv
e das Escolas Técnicas, presta- 6 v, alto - I Preços Cr. $2,40 -1,20- 1,00 Preços: Cr. $2,00 e 1,20
ram, dia 22, significativa horne- Imp. até 10 anos Livre de Censura

· nagem à memoria do saudoso
estadista Nilo Peçanha, que foi o n".".N· !··.r...•••.O& ·=·I._ IIIl!;II""

••• IIDI!I u

�.·IIIIiDn• =rtl!'C"Gf'I;UXIIOII.I)III••!!I=II•••� IU!s.II•••••�H
ii IIlJiIII •••cli�I!I!Jlu ... l.a!!"iI!lIi:llll=.I!I lI ISS!::!

criador do nosso ensino pro- :=�IIIiI==id=:==L.U:==IW=U im:===:===ma =:I==.IUJU=_MdH:==::===:===�. !f E!wl

Fissiona l, A essa h agi: . Im
� omenagern. Q:tlU ==11-

Ee��:,'�:��, ���::::!�o����� I TENH A J U I ZO I
sentes, além do sr. Francisco ��� ==== A possibilidade de maior

desenvol-,
to!' 'F.e_deral e o Dr. Ataliba Paz,'

p =
Monteiros, diretor da Divisão ••:1 =e� vimento do linho em Santa Catarina ín tertertram através ,1p )P,·(>,·

d E
11= TEM SI'FILIS OU REU. ··'1 cada dia mais se evidencia, principal- invulgar, graças a � - ue

e nsino Industrial, que re. IH! m
::1

••• mente se considerarmos que, como espiritos e a amplitude de suas i Il{r
presf'ntou o ministro Gustavo!tn iii! primeiros fautores, eomo elementos ligencias para os destinos da cult)v
p . ..J' d' 3!U lIiI&.I· I I'

- . ..t
...

,Aj)?a"2� ,UC!� ....,:_efer.ld?s 1'15= _ II de extraordinários valôres são os de· e mc ustria lzaçao do lmho, in'-

retores, em numero de Ig _g- -::�l'''''' �=:: cretos-leis: nr. 286, de 24-1-1939, dês" mindo-lhes um2. nova feição, pa I
.

1\T'l p. ..1 I·" te Estado, que institue a fiscalização prosperidade e a grandeza dês' .

VlUva �'J1 o eçanha e outros i=:: DR IGEM? PU'· _ leii do Comércio de Seméntes, e o Fede- daço previlegiado do Sul do ,�.
parente�. Nessa ocaSlao, usou !!: .. USE O ..

-

'n. 6529, de 20-11-1940, que aprova A par do consideravel imp,J .

<Ia pa j avra o prof. Paulo de !Eii b.;-'/<!> '-osr:ificações e tabelas para a desenvolvimento dessa Cll' ra •

_ -aujo, que talou em nome dos 11.= PULAR PREPARADO iii:
�f ..-:' Q-"-_e fil'.calização da expor- ação renovaelora do DI'. .)81

.:u I!!! •• cla�slflcaça" �
-

(v. 'u."i.êal'\_do Fromm Blum' se fez sentir de moch·

p. motores da cerimonia. -.':..=$
--

taçao la s leite d I -_

•
==== " c .en. 1

_

e lllp.;. 9P.0�tU'_0 quanelo diretor Comercial elr
f_ coroa, que era de flores nr- ii e::: a sua paclIol1lzaçao. _.-1 y\\_ ---- [:"1I(�'� n inspirador ele

turais, tinha os se2'uintes dize

a'
==== �eleva acentuar que, quanel_o. .,e .

- "'qj�. :1'0 m:,
o !i!! I ::1- �:� I ,...,...

1
I :::: agltou neste Estaelo a POsslblhelade tudo llue Ov -

- ".1,'_'

res: "A Nilo Peçanha, criador aiii _ !,..; .. 51!i de ser cultivado o linho em maior ximo, o trabalhador pe ... '�v --

do Ensino Profissional, home. ::::
=_� .........._ .. =.lIa� EEiE escala, o Sr. Dr. Fausto Luz, Chefe fatigável, o inspetor de todos os

nagem da Divisão de Ensino niS A SlF ••Eiii elos Serviços ele Fomento Agricola preendimentos e fábricas, o assü

lnd t' 1 im � 1LI8 ATACA TODO O ORGANISMO == desta circunscrição, com toela auto- te e, quantas vezes, o principal fa'
, us fia ».

= O Fi&:_ado, O Baço, o Coração, o Estômago, oS lUa l'idade, manelou elistribuir, por inter- elos prinCipais assuntos que se op

L E I A 1ST O me PUlmoes, a. Pele. P_rúduz Dôres. de Cabeça, Dôres iii� médio elas Prefeituras, Agentes FIo, vam nessa COlupallhia.
I I��� nOR OSS08,. Reumatismo, CegueIra, Queda do Ca.-

•••i restais e Chefes dos Campos ele Se· A estimativa da produção ele li:

;!! belo A Ab� � • mentes, toneladas de sementes de li- no ano de 1942, neste Estado, é

!leI ", nernlll,.' ortos e lflZ 08 indivíduos idiotas. er'd Ilho, soluciona.ndo por êsse meio o de· cerca de 500 toneladas de fibras �

.çog InofenSIVO ao organismo. Agradaver .!!lI; sideratum elos catal'inenses para aten· toneladas ele estopas e 1.000 tO�le
••'�.'.!

••••
1

.

t" d d t
.�Q; como um licôr 5;5; ler aos Impera IVOS mais prementes as e semen es ele linho, que rep1

�EH O E.L.lXlR 9 i 4 està aprovado pelo D.N.S.P. como ii!1 dos lavradores na expansão atual e sentam em Cr$ 8.000.000,00.

!�.Ii 1 t ��:: no seu futuro. Calculando ainda a prOdução c.

:::;
aUXI lar no ratamento da Sífilis e Reumatismo Eia! As Companhias Linhobraz, Dalvy Estado do Paraná, que deve regula

gEi� da mesma origem =m Cia. e Young fizeram, por uma vez, com a produção do nosso Estado, ti

==!E FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS iii:, distribuir em larga escala dezenas remos cerca de Cr$ 16.000.000,00.
•••• Sobre o preJ!larado ELIXIR A composiçl1o e o sabor 8- nl de milhares de cruzeiros em semeu- Expressamos, pois, as nossas home

ilii «914. devo dlzer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re- =::� tes dessa útil planta fibrosa aos agri- nagens a êsses profissionais de tanta

�H! que o tenho �mt?regado, em comendam-no como arma de !m,!: cultores, vestindo-os de melhores es- interferência e ele tanto valôr na con

'�.I 08. C�80S d� mdwaçâo apro- facll manejo para o público _ peranças para esperai' esta cena gran- quista de realização da cultura elo

I!b prJ!\da (slfllla!3m variaa Ile no combate á slfliifJ quallda- I==� diosa que hoje presenciamos com a linho em Santa Catarina.

i��� suas manifestaço"ll) on r�a 1 d f
' :�l� aprovação do Sr. Presidente da Re·

",'!ii.!;. A' "''' ""cU, e3 que raquentemente a· IHa pública, ela resoluça-o do Conselllo Fe.
• tados �em sido satisfatorios, proveito no Ambulatorio da 191

i5iii pole sao rapldos e <lm·aveis. Maternidade de Santa Maria. iHI deral de Comércio Exterior, sobre a

ii Dr. WaShington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. 555= ��lt�::�s�l. a industrialização do linho

� �

l�! . i;= Os que mais se distincruiram nesta
••••DU�nI== '"'1"z�'iIlIl.!!!!_im ••••:=I'" 8

.RI campanha foram: no Rio, os Drs.
iii51i!w:.I!i!!ilill==iillmuuiiiE5=iilsllliJlilliiUIIIUlili IIII iHI TOl'l'es Filho e José Maria Fel'nall�

des; no Paraná, o Exmo. Sr. Dr. ln·
terventor Federal, Dr. Angelo Lopes,
Dr. Manoel Carneiro e Dr. Sandoval;
em Santa Catarina, Exmo. Sr. Dr.
Interventor Federal, Dr. Fausto Luz
e Dl'. ApolôniO Bouret; no Rio Grall"
de do Sul, o EXl11o. Sr. Dr. Interven-

t.1.ao

Pavimentação longitudinal
- Em Ohio, que conta '::0111

maior número de rodovias pavi
mentadas com lages à feicão de la
drilhos d o que qualquer '0 ulro Es
la�o da União norte-amecit:all<l,
t;xlste uma estrada cujos ladrilhos
foram colocados longitudinalmen
te, em vez de o ser segundo o mé
todo transversal, ou cruza,do, qne
se emprega sempre. Parece que
com esse processo se tem obiido
,uma pavimentação mais silenci!lsa.
A.ss�gural11 os engenheiros que di ri
giram a obra que até agora foram
1�lUito poucas as lagcs que �e par
hraJ�l em consequência do grall!le
mOVImento da rodovia. Os ladrilhos
'{:olocados 10ngitudinalmen1c tfm
sobre os condutores de automóvei'
o efeito curiosíssimo de fazer-lhe�
pareüer mais estreita a estrada
exatamente o meslho que acontec�
com o homem magro que usando
um te�-no de listas verticiis, pare
ce 111alS magro do que realmente é.

Sabolagem�La Paz, 30 (U. P.) -- Um íncên
di.o .destruiu parte das 'oficinas e de"'j
pOS1t005 do velho edifício do jornal
"L:;, Razon", o principal lideI' da
campanha anti-nazista na. imprensa
boliviana.

O sr. Guilhermo Gutierrez diretor
do. jornal, calcula os pre.iu'izos em
dOIS e meio milhões de pesos boli
vianos.

9u�m so��gar informações à Es·

r
Não procures conhecer o quetatJstIca Militar, trabalha em pró) � •• •

de paí::: inimigo. .�, nesse caso,
sao segredos dIflCels de guar-

sera Julgado, mlhtarmente como se pensa nas esferas oficiais;
Lnimigo do Brasil (D. E. 1\'1.): I dar. (L. D. N.).

Lavando-se com o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
erA. W}�TZJ3JIj IN1)U�TRI i"l JOINVILLE.L"'-., - d . A- (Marca regist.),\') \.

economiza-se tempo e dinheiro
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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{OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVITARÁ DORES

Alivia as Cólicas Uterinas

,iospiial de Homônio
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedía - Parto - Clíni Cl! rn é
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Laboratorto completo de

análtses clinicas. Eletrlctdade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e conlortavel
Médicos: DR. CES1\R AV1LA - Formado pela. Facul

dade de Medicina do Rio de Janetro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medic.na de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E 0L1VElRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo no Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex- chefe do
Laboratórío Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Iníorma ções sobre tratamentos e reserva de acomo
dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento t

'_' � �_,_� ��_�J

o IOrnof o

contribue par \iminon-• _I. dodo. e

\e 0"..,:0 espinhOS.pe '- se.moncl\O \ irnto-do o pe e
sosuo"i"Londo SASÃO RUS�

Usedo. líquida.sólido OU
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Mal acabava de invadi_: a Polônia, I'
material �e_finitiva. �oi, pois, uma mo e pa ra acalma r a opinião inte;

Hitler fez uma d eclaraçâo tendente derrota rrri lita r estrepItosa, que mo- na, o nazismo recorre à mesma his
a explicar ao mundo, que êle preten- tiv o u o levante da população e a t

é

ria de que o Exército germânico
dia dominar, as razões que tinha a revolta da esquadra. estava forte e capaz de vencer quan
Alemanha para "recomeçar" a guer- O desastre das armas foi um êxi- do. _. perdeu. E perdeu, não por
ra, diz o "Correio da Manhã" em to do poder aliado, mas também causa dos principios wilsonianos.
editorial e continua: Então disse êle uma consequência do d epaupera- sim porque o "front" interno se

que em 1918 o seu país não fôra mento da máquina de guerra do encheu de pavor.
vencido militarmente. O p resi d ente Ivaiser, cujos canhões já não tinham Goebbels lembrou isto ao povo.
Woodrow "Vilson "propusera", co- precisão de tiro e faziam cair as depois de transformar em êxitos os.

mo condição para o restabelecimen- granadas no meio da própria tropa insucessos das forcas hitleristas enr
to da paz, aqueles "quatorze yrin- �lem�. �,� revol�a não foi obra do toda a parte. Mas' o povo está in
ópios", proclamados na mansao do ludibrio de 'VIlson, mas o reco- tranquilo, vai levantar-se - já mui
iWount Vernon, e a Alemanha "dei- 11 hecimento pelo povo de que o lu- to tarde ... - e começa a dar mos

xando-se " iludir, os aceitára, sendo dibriára de fato o militarismo [a- tras de descontentamento, porque:
enganada pelo grande ideólogo n o r- tancioso. ! mais uma vez a mentira militar se

te-americano. Agora, a mesma situação está em
I
tornou visível, sendo a mentira de

Era preciso se inventasse um Hi- véspera de repetir-se. Por isto mes- agora mais descabelada.
tler para que tamanha contorção da
verda d c histórica sobre fatos que H 4De ....
ainda pertencem à presente geração
pudesse encontrar quem tivesse a

precisa dose do cínismo e descara
mento para ach incalhá-Ia. E Hitler
se inventou a si mesmo.
Mas vejamos antes o que houve

de real. Os "quatorze princípios"
não foram uma proposição ao kai
serismo. Fo ram a condensação de
uma resposta afirmativa a Benedi
to XV s obr e suas sugestões de apa
ziguamento. 'Vi lson fixou os pontos
em GU� se poderia fundar qualquer
entendimento para f'azer retornai" a

tranqu i ii da de , perturbada pelo pan
germanismo, ii face do planeta.

O govêrn o alemão não concor ..

dou, porque lhe era exigida pelos
a iiad os li rendição incondicional.
Não concordou e prosseguiu lia lu-
ta, para tentar mais. uma oportuni: ""�

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

d ad e. Essa o po rtunldad e, que fo i

IIa sezuuda "batalha do Marne", ia
lh()u'� As tropas alemãs foram lan
çadas outra vez, tendo Paris como �
objetivo, mas sofreram o fragoroso fidesastre do saco Soissons-Rheims,

Ionde foram aprisionados mais de
400.000 homens, com uma perda de �

DÔR de ESTiHU\GO?
•

AZIA - MA DIGESTÃO

�I&BANRET'sl
CONSELHOS úTEIS _7_58 vs-3�_
PARA TIR�!!.�-;\���S�P"l nv

- I

IP
. .sso basta pôr sobre a parte

��igi-da um pouco de sal e em se

guida molhá-la com água fervendo.
UMA ROSA ENCARNADA

Submetida a vapores de enxofre
torna-se branca. Para que recobre I
a cô r natural é suficiente colocá-la
na água.
CONSERVACAO DE BISCOITOS
Conservam-se por mais tempo

perfeitos, quando guardados em re

ciuiente de barro que féche bem.•

CAMISAS DE SEDA
Nunca se deve lavar camisas c

outras roupas de seda, esfregando
as. É necessário deixá-las durante

Icerto tempo n a água com sabão que
não contenha substâncias corrosi
vas e, em seguida, torce-las de leve.

I Os elementos colhidos pela Esta-
____ tística Militar são absolutament

�u�m s0!l�gar informações à E�-

[
Não procures eonheeer o que secretos, e servem sómente a fino

istr�a ��ht.ar, trabalha em prol são segredos difiéeis de euar- militares. Negar-se a fornecê-los ou I
pais mnmgo, E, nesse caso, _ • "'. mentir no ministrá-los constitue I

�á. julgado, !Rilitarmente, como se pensa nas esferas ofleíaís] crime rigorosamente punido pCla&!
IlmlgO do BraSIl (D. E. M.). I dar. (L. D. N.). leis do Páís, (D. E. M.). I

------�.,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�.......................••�..•.......

SE1)AS !e
•
�
XlOO

•
81
•
�

RUA FELIPE SCHMiDT, 54 .. FONE 1514 •
•

)•• !;'�••••••��.o••••••••••••••••••••• l-

Aplique um Gasogênio -Sully» no seu caminhão e ganhe ii diferença.
::ficiência e garantia absoluta -- Tipo especial para: ONIBUS·

Distribuidores: C� RAlVIOS & Cía�- .....Rua João Pinto, 9 _s_ Florianópolis
OfiCINA DE t40NTAGEM E ASSISTENCIA wwwawnzwz ___

pedrões moravílhosos. finíssimo acabamento dos melhores
fábricas do país. são encontradas nos ha:kãaf{ da

Oasa S4NTA BD
novidaaes

Dr, Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formada Da

Faculdade de Medicina da Unlvarsldade de S ío Paule. cnda foi assistente
efetivo da Cadeira da Tecnica Cirúrgica re�id:1 pJlJ Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - asslstenta do p,.,,!. Beuadito Mmlenegfo. Com prática di!
mais de 'l anos na Clínica ,cirúl'qi{:il do Prc! Ali?!a Correia Neto. Com
estágio de eSildcializil�iio na HHilílal Charilá de Berllm (servlce do Prol
Sauerbruehl e nas clínicas dos Profs. KonielZny. de Hamburg;). e Schmieden.
de Prankíer; �irunia da Tldids. eslôllliil0. íntestíno d2lgado e grosso.
ligado e vias bllrares. seios, útero. ovários. rins, !H"oslata e bexiga.
hérnias. hídroeele. varleceele e varizes. Cirurgia d03 !mQS e articulações.
É encnntrsdn díarínmente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa da
Saúde São Sebastião. fel. 1.153 Das 15 às 18 da tarda. à Rua Fernando.
r.,ràcitado 6. tel. lJ95. Hesídencla: Rua Duarle Schutel n° 2. Tel. 1259

«Relo joorío Royal» I
Rua: Trajano n' 3

Anexa _. Oficina mecânica sob
a direção de

TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras, vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotogníncos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEiTO E GARAHTlDO

IL

Farmacia EsperançaA suA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 FiHl& U]'i�

Entre�a III domicilio.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.rS·ERIAMENTE ENFERMO O SR. BENITO MUSSOLINl
';FRO�JTEIRll ITALIANA, 30 (8.) - De acordo eool iniormavões divulgadas em circnlos di.plom�Uco

o sr, Mussolini, chefe do governo italiano, encontra-se seríaeeate enfermo, há vários dias.
Não foram dados outros pormenores. -.:8 • _

,

!O fSTADO (s�ortivo
-----

JUIZO DE DIREITO DA

COMAR-I'
CA DE TI.JUCAS

Edital de Praça, com o prazo de
vinte (20) dias

O doutor Maur illo da Costa Coim

bra, Juiz d.e Direi lo da Comarca de ITiiucas, Estado de Santa Catarina,
na forma ds, lei etc, ;FAZ saber aos que o presente

edi-/tal de praça, com o prazo de vin le

(20) dias, virem, ou dele conheci."

Os homens de esporte podem ser divididos em dilas cateqorias mento tiverem, que no dia dezeno-
.

"e (19) cio Ii1L'S de fevereiro do COl"-

"principais: a dos que lruballiam e a dos que nua traoolham, Geral-
. ..

rente ano, às 10 horas da manhã,
mente, o que trabalha perseque um ideal, quer uer 'o esporte slesenool- (\ Oficial de Justlça, servindo de

.uer-se, adquiritido força e prestígio. Não olha racrijicios e 'procura, I porteiro dos auditórios deste Juizo,

através de conselhos oportunos, euilar tudo quanlo possa enlraoar o no Edi�ício. da Pl'efeilL�ra Munici-

I f" 1 tal I" I'
- paI desta cida dc, levara em hasta

pl'o{/I'ess_o mora OL: tecnico OI espor e. ", �omells (e�se 1/)0 sao os pública, por quem I11ni.� dér ou

uerdadeiros esporiistas, porque pregam a ética esporiiua pelos aios maior lance oferecer, os hens per

que praticam. Os que não trabalham, em milito maio!' nlÍmero, devo- tcncentes ao inventário do finado

iam tempo >{1 politiquire, aos "golpes", às "manobors" ma- DOl\ITNGOS PIM";lZER, que v,10 o

C praça a requerimento elo inventa-

quiouélicas. Cada clube ieui pelo menos lNll desses exemplares ... hu- riante Ernesto Pianizer, para paga

Illmn (1 isso "Lrab alluu: pelo eSPOI'te"." Esses homens, reqcu geral, menta de impostos, custas e mais

não se apeçuni I�l cscrúpulos tolos, ri questões de ética. Nunca vêem os despesr.s do inven tátio, os quais

interesses do esporte, mas apenas os interesses momcnluueos do clube são os seguintes: Urn terr-eno sito
a linha Hibcirâo do Aiféres, mu

que deiendem. O que para eles pode ser imoral lioie, será perjeita- nicipio ele Nova-Trento, com .

mente decente anuuiliã ... Tudo depende da ocasião.: (220.000 I11s2.), Iazcndo frentes na

JOSÉ BRIGIDO estrada municinal e fundos em

terras ele propr-ietár-ios do Morro (la
Onça, extrcmaudo ao Norte cm ler
r as de Carlos Marques e a Sul em

ditns de Albino Cipt-inr-i. no valor de
mil e CC111 cruzeiros (CI''1 1.100,00).
L'ma casa edificada n o mesmo ler-I
rena ilO '1<1101' dr l rcxcntos cruzci-] Cirurgião Parteiro
1'0S (Cr8 300,(0). E para que chegue i

C., ri D. rática nos principais Hospítals da Furor
ao conhecimento de Iodos, mandei 10m", anos .. e -

�

expedir o presente edital que será Chefe do serviço Pre-na!al do Deriart. de Saúde Públír

afixado no lugar do costume e pu- Molé,<,tias de senhoras, Eudocrtnclozía.
blicado pela Imprenso. Dado e Consultório: Rua Felipe Schmidt, 34
passado nesta cidade de Tijucas, Consultas das 2 1/2 às 5 horas da tarde
aos 16.dias de janeiro de lf143. Eu,
Ilodolfo Luiz Buchcle que o dact i- Rasidência: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

lografei e o subscrevo. (Ass.) Mau
rillo da Costa Coímbre, Selos afinal.
Está conforme. O Escrivão.

Rodolfo Luiz Buchele

fARMACIA ESPERANÇA
do Farmaceutico NILO LAUS

Hoje e amanha será ª $Yª preferída
Drogas nacionais e estrangeiras.- ...Homeopatias.

Perfumarias.--Artigo, d� borrAchd.
Garante·se a e-xata observância na receituário médico

PREÇOS MÓDiCOS
R. Canso Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado)

FONE 1.642

HOMENS D.O ESPORTE

DO

Um nome! Um símbolo! Uma garantia!

R.ADIOLUX
Rua Conselheiro Mo fra, 7 (Edif. La Porta)

End. Teleg. "Radiolux" - Florianópo lis
Emnório de Louças, vidros e artigos elétricos em geral.

•
r , A d TIIPS

.,.-

Depositario das Iârnp q- as PHl 1 "para iru rrrrnraçcio ,

Onstalações de LUZ & FORÇA, em Florianópolis e interior.

780

INGO Dra Vitor GutierrezRio, 20 (E.) - O novo contrato de Domingos, o excelente zaguei
TO brasileiro, com o Flamengo, foi impugnado ao dar entrada na secre

taria da Federação Metropolitana ele Futebol.

O documento foi devolvido ao clube cm virtude ele não estar de

-acordo com as atuais leis so�re a referência ao imposto de renda. Sem

corrigir essa omissão, o conL 'ato não poderá obter regislro na F. lVL F.

Domingos receberá 30.000 cruzeiros de luvas e um ordenado de
�

Cr$ 800,00 por mais um ano de serviços ao seu antigo clube.

Também consta do contralo uma cláusula especial, na qual está

fixado o preço que o Flamengo exige pela cessão do jogador para 01',

Iro clube. A quantia estabelecida é de 100000 cruzeiros. Não deixa de S.A.N.T.!.
ser interessante esse detalhe, uma vez que dois grandes clubes bandei

.rantes estão cobiçando o nosso melhor zagueiro no momento. Comunica ao público florianopolitano a mudançr
de seu escritório, da rua Felipe Schmidt, 39, para a rI

Deodoro, 26 - Fone. 1603. - Expediente: Das. 8 às 1

horas e das 14 às 17 horas.
N' 59

INTERESSA AO AMÉRICA ção o sr. Schmidt Junior, vice-pre-
Rio, 29 (E.) - O Conselho de sicl.cnlc do al vi-negro.

Revisão do América F. C. resolveu,
após uma exposição do presidente LEôNIDAS MACHUCADO

Antônio Avelar, não atender ao pe- Rio, 29 (E.) - A ausencia de

dido do jogfldor Osní que desejava Leónidas na pxibi";;,, 'li) São P�1I1n

comprar rr seu I1'fu't!-"ii'@]� i'�1l1.0r- 1"'11i.:: ,.',1'. "-�,,, ",1
iância de 8000 '

"

>., .....--- I
.. ", :'lg�llllO, deIXOU margL .. , ',,,�

C 'd'
cruzen os. se dissesse que êle fôra "barrad "

on�l .

erou aquele órgão serem entretanto a direção d 'o clu'oe af�,'
necessanos os servicos I I d' I

11-

profissionol sobre os u�io � LI 1(.0 ma esta]: () seu player contundido,
reitos asse<rL'raocJos peG le�s ��1p el!- c qUf 50 reaparecerá inteiramente
tivas.

" ' , , 01'- cur:vo,

�ão �oi. estudada naquela re- I_NTERESSA AO MADUREIRA
U1ua? l�lpo�ese da venda cio passe HIO., 29 (E,) _ O Madureira co-
uo ConntlllallS Paulista, mas, se- F
�gllnllo a]�urou a nossa reDorl a ((em

mUl1lcou a '. M. F., que se in teressa
a operaçao não será feita senão" nu� �:��/M�:i���o cio contrato do jo
ma base mínima de 30.000 cruzei
ros.

A Estatística Militar, destinada 8

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

-la Nação, exige que todos os

'-os lhe prestem cooperação.
b"

.

Q "nôio é trabalhar con-
1'1>,,_••,. CD E "'I)
Subtra' -Ih

. . 1f ••
Ir � _

.. ,

tra o Brasil em gu", .

As autoridades responsáveis p.
fiel execução das Estatísticas MÜ*
tares podem exigir, sempre que hou=
ver dúvida quanto à veracidade da,
qualquer informação, que cada in .

formante prove o que declarou. l. •

má-fé constitue crime contra a SE'

gurallça nacional. (D. E. M.).
JUIZO DE DIREITO DA P VAR}
DA COMARCA DE FLORIANóPOLIS
Edital elc convocaÇao ele acionistas

O S. CRISTOVÃO VIRÁ A FLO-
. RIANóPOLIS?

.RIO: 29 (E.) - O gremio da rua
FlgueU'a de Melo estú estudando
l!l11a prop�sta que lhe foi enviada
{I� Porto Alegre, para uma excur
sao a essa capital e ao Hio Grande
devendo tD.mbem realizar !1lguns en

cO�lros no Paraná e cm Santa Ca
tarma.

-_

CURSO PARTICULARBATIDO O· RECORDE
�o�to Aleg:re, 29 (E,) - Na com

p�tlcao naullca renlizada nesta ca-
1)ltal, a nadadora Eva HoelJer do
Gremio Náutica União, que vel�1 se

de?tacanclo nas provas de nado de
pe] to, consegll iu superar a marca
quc cles(}� 1936 pertencia ú campeã
Renata Ioemler, fazendo em 1,41,
o .l?crcurso de cem metros nado de
peIto.

'

QUATRO VOTOS DE SANTA CA
TARINA

Rio, 29 (E.) - Na assembléia de
ontem, na C. B, D. houvc um tolal de
�2 vo.tos, pa.ra a eleição ria nova di.
I etona, aSSlll1 distribuidos: Ama.

�<?ni',: 2 v�to;;: Pnrá � MaranlJão 1,
Ialll 1, Ceara 3, H 10 Grande do

Norte 1, Paraiba :!, Pernambuco 7
.I\lago,as 2, Sergipe 2, Baía 8. Espi�
l'l�o S�llto G, Estado do Hio 8 Di�.
tr,llo F,edcrol 9, São Paulo 9, 'Par:!.
�a 5, Sr,uj? Catarina 4, Rio Grande
ao Sul �, �'11l1as Gerais Ci, Mato Gros.
so 1 e GOIaZ 1.

JO�ARÁ EM BELO HORIZONTE
RIO, 29. (E.) - Com destino a

>

Be,IO Horr:ollic, seguiu ontcm à
tal.de, a. nelegaçiío do Botafogo, que
yaI reah:ó<!J' Ila capital minei"a ('01'S
JOO' d ,. }

><, ' .

, o?s. c 1001.Jal, com as equipes rio
�o e Améric:". Chefia a delega-

Visite, sem compromisso, as novas insfalacões da RELOJOARIA ROYAL�
••. " , à, rua Jraja�o 3, no edificio onde fi1�cionou o Banco do Brasil.

���.aoeS-joias-Vldros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
- ,

.__- lo r-
"

I
I
I

i

I
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A morte do sabiá
o sabiá, admiravelmente ca

noro, é uma elas aves mais sim
páticas e populares elo Brasil.
O poeta já o glorificou mereci
demente. Não é apenas, noréru,
um passarinho cr.n tadot-: C,
tam bérn, um dos mais vorazes
destruidores de insetos que ala
cam ,,:; plantações. F(Jr tudo
isso, o suhi á deveria ser cncrgi
camentc protegido pejo poder
público c pelo próprio povo pa
ra isso devidamente educado.
Mas, desgraçrvlamentc, é o

contrúrio que acontece - COlllO
muil o bem diz o "Diário de No
tícias", do Rio. Essa preciosa
avczinha é cruelmente persegui
da, e até subrnetidá em certas
regiões do Brasil a uma impla
r-ave}, bárbara estúpida mortan
dadc. Assim é que, segundo o

depoimc n io de urna i lustre na
tur-alisl a brasileira, na ilha 110
Mar, em frente a Ignape, no "li
toral de S. Paulo, caca-se o S2.
b iá oe maneira lristemente cu
riosa: "abrem-se lia mata "car
reiras", no melo dos quais ar-
111111l1-Se redes; os sabiás vêm
fugi ndo da serra, acossados pelo
frio nos meses ele abril e maio;
vendo a cl ar e i ra na mata, e111-

brcnham-so nela, vindo eshar
rar nas redes, que se desarmam
e caem sobre eles; o caçador,
que espera as aves escondido
numa moil a, apanha-as e torce-
lhes o pcscocinho ; depois de
Iimnas e secas no sol, são amar-

i\r. AU-M(jUSTO D.E PAULA DJ�etOtar.diod�Id]OesP. id1eal I ��l;i�� ���11 fn�fr�: �11�1�i��igs�'el��II. merendo de Iguape, onde o sa-
.

dênci
, . Flananopohs hiá seco é reputado como deli- O

.

d GISl encia e Consultério: Rua Visconde de Ouro Preto 51 Casal procura alugar uma mi:mstro a uerracioso manjar". Assim, cada C::1,-
b(próximo ao Teatro), pequena cosa de moradia çador destrói quantidades consí- o ixou o seguinte aviso:

Cirurgia geral e Doenças de aenhorxs. dando fianço.. Informar na der aveis desses belos e úteis
'

Enquanto durar o esta-
'oterapta: Diatermia, infra-vermelho e Ullra-Vitlleta. cosa Santa Rosa. passarinhos, do de guerra ficam suspen-
ULTAS D· Hr.vcrá alentado mais covar- , , ,) : íaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas 43 3 v. - 4 sos os estagias ou pe raouosdr que êsse contra as coisas

Fone 1.644 .-------......,.".--_-...-,-...-_--.-_-_ realmente cncantadorus e pres- I de instrução para efeito de
.." 1

�--,------,.._.� .

"I'" I t irnosas ela natureza ? I promoção. previsto nos ar-

t ADVOGADO -,-----�.I-!i-n-.,.r tigos 11, 40 e 41, do R. C.
! Dr. Aldo Ávila da luz ,uá \ C. R".

i Horário: 9 às 1 � e 17 às 18 I
--------

'E Ed f 1 O mais prátí co e eficiente Comprai na CP SA MISCE
i scr , i icí o Ame ia LÂNEA é saber economizar'
I Neto, sala 2.

I
Gasogênio para carro de

Ros A R' B 181 passageiros. Distribuidores:

,
"'. V. 10 ronco, A hFi

' r Ii C. RAMOS & Cia. nova ora
.

omcnopo 1S.

RECIFE. 29 (A. N.) _ Du-
Ao tentar esquivar-se às determi- rante a última sessão da

nações dos órgãos de Estatística Mi-

I
Iitar, uma pessoa revela 6 que é: Secretaria de Agricultura,
inimigo do Brasil. E para os Inimí- foi apresentado para estu
gos do Brasil, a lei é inflexível dos, um oHcio do Conselho
� M.).,� Nacional do Petróleo, com

IR" 0-;;- . um porece:: -ª,o 0bs��'v ...ttÓrio
vOltlotariaoo":)I'\ r��'cio��í: sobre o adianta-

EDITAL mento de uma hora em

todos os relógios do nordes-
te,
A referida sugestão foi

apreEentada pela Comissão
de Controle do Consumo de
Combustível.

MEDICO Dr_ Lauro Daura
________________________________________� .....

'

Doenças de Senhoras-Vias

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS Ur��:����nto especializado
NARIZ, GARGANTA das afecções d(\, aparelho

g euítaí feminino (Utero, Ová
rios, 'I'r om pas, erc.}. Tra-Itam ento moder no , por pro
cessos elétricos da

G0NOR-1RÉA AGUDA E CRÔNICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sob centro

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialish em 113 eudnscópico (U R E-
T R O S C O P I A) e de labo-

DOENÇAS DOS OLHOS r������teraPia - Diatermia e
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática DO Rio de Janeíro Infra-Vermel ho.

'nnsultes Pela manhã: às terças. uuíntes e sabndos. das 10 ás 12 CONRULTAS: Das 10-12 e
. horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

I das s 5 .,� ltório: �u!1 J.o�o Pinto �. 7, 8obr8?O - Fono: 1467 CONS'ULTORIO: Rua Tira-Resld�ncla. Rua PreSidente Coutmbo. 23. ! dentes, 14 Fone: 1 fl6�. .

MARIO WENDHAUSEN _ (diplomado pela RESIDENCIA: RuaJoão Pmto
Faculdade Nac. 9. Fone 1607.

de Medicina d'a Universidade do Brasil) 760no do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Denartameuto de Saúde

CLINICA MÉDICA

"DICADOR II Ecos e Notící_as II J21SZ f'!liiittICt '2RIlo -= õIIIIID

1
I Hoje, às 20 horas, haverá
: ses s do c ou tr-in dz-io no Centro
E"pí ita "Amor e Humildade
'do Apóstolo"; amanhã, no

mesmo horário, haverá ses
são no Centro Espírita
"José de Nazaré".

•

-eclalista, assistente do Professor Sanson.
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: AI tarde, das 3 às 6

AUSENTE

A s ro . Antonieta Castro
Silva Barreto, eapôs o do dr.
João Bo r re to , pe.r te n cen te a

u rn u das mais tradicionais
farnílias do nordeste, ofe
receu, para o esforço de

\ guerra,
uma caneta de ouro

que pertencera a seu pai,
I Manoel Nascimento Castro
1 e Silva, e que servira para
i o nto da assinatura da
I co ns t itu içõ.o estadual do
,Rio Grande do Norte, quan
I do exercia as funções de go-
vernador d c qu e le Estado,
em 1891.

Estal'à amanhã de p l a rr
,tão a farmácia "StO Agosti·I

nho", à rua Conselheiro
Mo Frei.

'"

30v-27

('Il�fll\ 1
LIWSA!

LOÇ.ÃO MARAVI·

Prestlgia o Govêrno e as IMoléstias internas de adultos e crianças.Consultório: Rua Felipe Sehmídt n. 38 - 'I'el, 1426
.esldeucla: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 " Te). 1523
Horaria - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

classes nrmadas, - ou serás
um ·'quinta - colunista". (L.
D. N.).

v-4

Josephina
ME·DICA .Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1� às 1'1 horasHua F. Schmídt. 39 (sob.)
�---------------------

Ora. _Schweid§on

Dr. SAVAS LACERDA
terno do Serviço do Professar Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
8S. do dr. G�}'riel. de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo;
,_...ía do �ervlço de OftalmOlogia do Departamento

, • da Sdude e Hospital de Caridane
,1"l-l.8 médico·cirúrgica especializada de
.,LHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cons. Rua Felipe Schmidt, 8, FOGe 1259
'. Consultas: das 15.30 às 18 horas
,\.esidencia: Conselheiro Marra, 77-·.FLORIANOPOVr
"' .'6).-'""

Machado & Cia.
p Agêv da�J _� _

.,epresentações
I - Devendo funcionar, a partir

do dia 1°. de fevereiro do corrente
uno, anexo a este Batalhão, um CEN,
'rRO DE PREPARAÇ,:;"O lVIILITAR
(C. P. M.), ao qual poderão. ser ad

mitidos voluntarias que residem no

próprio local da sede deste quartel e

a uma distancia tal que possam rece,

bel' instrução sem acarretar perturb�
ção para seu trabalho normal. na VI'

ela civil, fica aberto nesta Umdade o

voluntariado para êsse fim, devendo
o candidato satisfazeI' ás seguintes
condições:
a) - ser brasileiro nato:

b) - ter bôa conduta atestada pe,
la autoridade policial da localidade em

que residir (êsse atestado deve decl�'
1'ar quanto tempo o candidato reSI

diu na zona de sua jurisdição) ou

por um oficial do C�rpo. ?U, final

mente, por informaçoes ldoneas co'

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

provada em inspeção ele saúele;
d) - estar entre 17 e. 25 anos de

idade devenelo apresentar no caso de
ser n�enor de 18 anos, conS"entimento
escrito de seu representante legal;
e) - ser solteiro ou viuvo sem fi

lhos e não ser arrimo de pe_ssôa aI,

guma:
f) - não seI' reservista de la ou

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

poração para o serviço do Exército ou

na Marinha de Guerra ou provar ter

sido isento da encorporação depois
da convocação de sua classe;
h) - sendo maior de 19 anos e 8

meses deverá apresentar certificadl!J
de alistamento militar espontaneo ou

certificado de alistamento à revelia
com o recibo do pagamento da multa
por infração de alistamento:
II - Os voluntários admitidos no

C. P. M. não serão aquarteladOS, não
receberão vencimentos, fardamento e

alimentação paI' conta do Estado, ll1RS

sómen1re instrução militar 3 vezes pOl'
semana, pela manhã das 7 às 10 ho·
ras ou à noite das 18,30 ás 21,30 ho
ras e aos domingos e feriados das 7
às 11 horas.
III - Data do encerramento: dia

31 de janeiro do corrente ano.

Quartel em João Pessôa (São Jo,

sé), em 18 de Janeiro de 1943.
Valdyr Loves ela O?'UZ
Teu. CeI. Comandante

I CelXl postal - 37.
Rua Joio Pinto - 5

�

t Sub'egl!ntes nOI principe"
I muncípioe do Estado.

11.7.:.;.P.__------_--

FLORIANÓPOLIS

_L�.

Antônio �jHi. ii U'fO OE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Oiaima Mozllmann
Formado pela Universidade de

. Genebra (Sulça)
Com préUca nOB hogpltals europeufi
Clínica médica em geral, pedlatrI8,
doença. do sistema nervoso, apare·

lbo genlto-urlnarlo do homem
e da mulher

Assis_�el1te Técnico

I Dr. Paula Tavares
Curso de Radiologia Clinlca com o
dr. Manoel de Aoreu Camoa.narlo

I
S!l.o Paulo). Especializado em RI·
!,!iene e Saúde Públ!ca, pela Unlver.
Ildade do Rio de Janslro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografi-a clínica

___,________ Metabolismo basal
Sondagem DLlodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Macbado,'

Telefone 1.195

fi! ORrANOPOL'�

Não tenhas dúvida em (le
nunciar um "quinta-coluna"!J
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um.

traidor da Pátria. (L. D. N.).

Aos Senhores Médicos que fi
zeram o (urso de Emergência

de Medicina Militar

CONVlrfE

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
.orax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

DIariamente das 15 às
H hora!'.

RESIDÊNClA:
Almirante Alvim. 36
Telefone 11. 751.

Camisas, Gravatas, Pijamel.
�íeH�� das melhores, pelo!! menores
preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITORlO: rua Deodoro. n� 23
Atende das 9 às 12 e das 2 as 5
RESIDENCiA: La Poria Hotel.

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

São convidados os Mé
dicos que fizerem nesta ci
da de () �urso de Emerg�n
cio. de Medicina Militar
para Médicos Civis, e que.
forem menores de 35 anos, a

compa.recer, com urgência.
a bem de seus interesses,
no Hospital Milit{lr, de '1
ao 1/2 dia.
Hospital Militar em FIo·

rianópolis, 26 de Janeil'o de-
1943.

Rn

- D,. Remigio ,

LEONOR DEUCHERCLlNICA -MEDICA
Molestlas internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

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

-

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Pl1one: 1392 -

Enfermeira obstét.rica (par·
teira diplom!lda) Atende ._na
Casa de Saude S. S6bastlao,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas A

Três casas à

lugam-se rua Cambo-
riú s/o; contando cada ,uma
dois padmentoB, tendo C!ida
casa 5 quartos, sala de Jan
tar sola de visita, garage,
qul�tal, galinheiro, 3 insta
tacões sanitárias, tanque de
l1ivar roupa, instalàçõe� de
radio e teIerone embutIdas.
etc. Tratar com o pro prie�
tárin, Dr. Agripa de Castro
Faria à Rua Vitor Meireles
n0 24, Consultório médico.
Telefone n° - 1405.
,52

3 v - Õ
DR. AGRIPA DE PARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

II
Mentais

Consultas diárias das 5 Ihoras elO diante

Vendem-se.
um dormitório, uma sala de

jantar uma cama·para crian
ca u'ma cama de solteifl:'.1
u� guarda-comida, e dois
carrinhos de criança. Ver e

tralar à rua Joinville 52
18 5vs.- 5

14
li

AGENTE NO INTERIOR
a mais monerna
elementos ativos
e adiantamento. CASA MISCELANEA, distribui-
com 100 modelos dora dos Rádios R. C. A. Vict�r,
Caixa Postal, 4249 Vávulas e Discol. - Rua Traja·

� no, 12.

Grande fábrica de folhinhas,
IrJ país, precisa em todas as cidades
e dispostos a ganhei r boa comissão
"\1:ostruário vistoso, único no gênero,
diferentes. Escrever para' 'FABRICA"
I São Paulo - Capita1.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE -- HOje e 31nanhã notável dupla caipira da Radio Mayrink V�
XerelD e Bentinho, os «ases» da gargalhadas Mesas á venda na Relojoaria Morl

NÃO SE DESCUIDEI I Sociedade Cooperativa de Rasponscbtlidcd
I Limitada

.

I Banco de Crédito Popular e Agrícola
I de Santa Catarina
II Registrado

As valiosas vitaminas do pu
ríssimo óleo de fígado de ba

calhau, contidas na EMUL
SÃO DE SCOTT, estabelecem

imunidade natural contra as

infeções do aparelho respi-
ratório. Em qualquer época

não há substitutos pâra a

RUiJ Irelano 11.0 16 - Séde própria
no Ministério da Agricultura pelo Certítíeade
n. t em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
r.ódi�í'J3 usaâos- MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Ernprestimos -- Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Repre@erHhnte da Caixa Economica Federal para ii venda

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

Paga todos os ccunens das apólices Federais e dos Est�dos
de São Paute, Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem CD rtelra �!' pecral para admlnlstração de préd.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
CIC à disposição (retirada livre) 2%
C/O Limitada 5�'('
C/C Aviso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em te
'l88 8S Beparncões Federais, Estaduais e Muntctnats.

UlSÃO

relativos ae ano de
Cr $
c $
I $
c $
c $
& $
, $

DE SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saude t

,EDlTAL DE PRIl\IELRA PHAÇA
! coxt O PRAZO DE VINTE DIAS

a i o Doutor Osmundo Wanderley
I , da ;..'(;bl'ega, Juiz de Direito da

1" Vl'(l da Comarca de Floria-

I
I népolis, Estado de Santa Caiari-

-

I tui, na fórma da lei etc.

�o,5[11.Ú. I
� lr�a

�

) � b �.� ��l
<r é>::} Faz saber aos que o presente edí-

,I �... II _l_ I.,.. �.� ��k_" f(hL l . IÍ.I tal tl.G primeira praça com o prazo
\..__..- I [ de vinte dias virem, ou dele conheci,

São Paulo - (C. E. C.) Os triunfos dos americanos na África UO I
menta tive:·e:ll que., no dia ,15 ele te

Norte em coordenação com as fôrças britânicas, tem dado a oportuni- I vereIl('o prox1lmfo, VIl)ld?Ulf·O. ats �4 hd�·I d
. .

n 1 lê � it 1 C d o <\ Iras, segunc a eira ,a ren e ao e I·
(a e para varras cer rauas pu errucas a resper O (O 1111 a guer ra. . f íct d P Iáci 1 J •. .

pmaior parte dos comentaristas estão de acôrdo que a guerra estará termi- pICIO. o Ol�
..�IO ua UStLI�a, aI raça

d t O • J' 1 a
• .

1 d
'. ereira ivetra, o por en-o (OS au-

na a nes e ano, urros pensam que e a se pro ongara ainr a por OIS ou Iíté 1- t J' trará rbl
í

mais anos, A superioridade militar atingida pelos ingleses, autoriza per-
(I 01'10S \es e �llZO, rara � P�I lC�feitamente aos espíritos precipitados e entusiasmados a julgar "prati- pregão c.e ven a e arrema açao
quem mais dér e maior lanço oferecer

camente terminada :1 guerra". Essas opiniões têm seus fundamentos em sobre a respectiva avaliação ele' ".,fatos passados. Por exemplo: a guerra passada, terminou inesperada- CrS 800,00 (oitocentos cruzeiros), o
mente quando o;; aliados estudavam os planos militares a serem empre- seguinte: N° 1 - Uma pequena casa
gados no futuro inverno. Esta não parece que findará da mesma. forma, de moraelia, coberta de telhas, assoa
o principal e mais prudente pensamento que seja abandonar essas dis- lhada, sob n? 278, e o seu respectivocllssões e nos entregar à luta �em tréguas, terreno, sito no Jogai' José Mendes,

com quatro metros e oitocentos cen
tímetros d� frente à estrada pública,
fundos ao mar, confrontanelo, pejo
norte com terras de quem ele direito
e pejo suJ com dita de Manoel Maria
da Silva, inclusive uma meia água
construida ele madeira, edificada no

� mesmo terreno acima, tudo avaliado

I por oitocentos cruzeiros, Êsse imo
<, veis são levaelos em hasta pública em

I virtude ele requerimento elo inventa

I riante com o qual concordaram todos

I
os interessados, no inventário que se DIRETORES.' Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.processa neste Juizo por falecimento
de M;!·i�'·:�\'eitas Cabral. E, para que Francisco de Sá e Anísio Massorra

� chegue aó'" conhecimento de todos

:...;,
.

.:
..

_.:;--::::.
..

.:�:::"_::.:::_======_::.:.:.:.=_='::_:":'==============-·'1
mandou ex.pedir o presente edital 'que Agências � _ sus-agências em todo o território nacional,
será afixado no '�,;�� t,�J �,,-:';-��Li"":.:'� "�. Sucursa!,>-�P Uruguái. Reguladores de avarias nas prin-

(' �.oR'�o sendo cacedos, tio �:-a�� em·
YL)uolicado na fôrma ela lei. Dado e

, CI}l ... o _,'<làps da América, Europa e Àfrica.L��"\:l.o -

...�Il..'!." _",
+usa . ""-0.1,- "ti "'" Iol'U i passado nesta cidade de FlorianÓPoliS.,aos vinte e três dias do mês de ja- Acrente _

\ ...�.;-.� Óp�lip...casa os nazistas neiro do aIJ_o de mil novecentos e

qua-I
-

, renta e três. Eu, Hyg ino Luiz Gon- CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe .sohmldt, n' tl9
.

1\ • zaga, Escrivão, o subscrevi. ·Selos [
. Caixa Posta) n. 19 - Telefone J .083Moscou, 29 (R.) - A emissora local irradiou o seguinte: "Violen- IA

t b final. (Assinaelo) Osmundo Wander- E d T 1 ALIANÇAos com ates estão sendo travados na parte central de Estalingrado. Os ley ela Nébrega. Juiz de Direito da
n •. e.egr. c •

remanescentes das fôrças inimigas vencidas estão sendo caçados de ca- 13 V

I
sa em casa, ao mesmo tempo que as tropas russas se aproximam de to·

. ara.

üontére SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJl\Í,-dos os lados. Os canhões alemães disparam apenas ocasionalmente e so- BLUMENAU BRU QUE LAGES E RIO DO �t I "J k O Escrivão " S • SUL.men e a guns un ers" de transporte podem ser vistos de quando em
quando. Hygino Luiz Gonzaga

----------------. ,

. . Na região do Don, as, nossas tropas prosseguiram na liquidação do
JDU11IgO cercado em Estalingrado, aniquilando por completo na luta o
66° regimento de infantaria do exército alemão. O 5340 regimento ren
-deu-se".

(]�)111()

------ a. .....

CDmpann ia «Aliança �8 Baía»
Fundada em 1810 '" Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
19H

9.000.000,00
59000.0oo,Otl

4.748.338.249,'--
34.198 83�
91.862.;).
7.426.313,.
23.742.657,44

! Produtos Farmaceuticos
Dados

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

Labora tório fabricante de Especialidades
fal'maceuticas, procura representante com excluo
sividade por conta pr6pria para todo o Estado de
Santa Catarina. Cartas com re:era!'r.ias e demais
informações para a Caixa Postal 4260 São
Paulo.

Cabelos braneos t
MARAVILHOSA 1

L�ÇÃO

I IE M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

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

Aceitamos cargas para redespacho junto à ESi
trada de Ferro em Rerval (Cruzeiro).
Agência em L&ges: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Tellilfone 1.677

I

.-_
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Na Grécia surge novo chefe patriotaUm grande chefe patrióta estaria As autoridades do "Eixo" pro�, Isurgindo na Grécia .. Trata-se do ge- exército rumen� na frente russa. �uram cOl?tl"a�alançal' as ati vlúades r
neral Napoleon Zarvas. Com a morte deste alto sacerdote nos guer r ilh eiros por mero de cxe- I

Segundo se soube, os alemães maometano surgiu a grave dúvida cucões em massa de referes c se

ofereceram cem milhões de drac- sobre se os alemães intentam des- gUI1Clo se informa de li a '2.7 d�� [a-
RUMORES E MAIS RUMORES mas, aproximadamente dois mi- truir sistematicamente os maorue- neíro foram executados 23 retens ,

Londres, 31 (R.) _ Alguns órgãos da imprensa, londrina rezístam lhões de dolares, de recompensa tanos. Esse temor se faz sentir espe- em Atenas, 2'0 em Saloriica c maior

os rumores de que a Alemanha tentaria uma nova proposta de �az e, pela sua _eaptura. Járnais foi of'ere- cialmente entre as minorias tl�l"�aS quantidade ainda em outras prtes

1 t I
-

f
' .

'

I ci d o semelhante. recompensa por que se encontram em terrrtórios execucões com ataques de maior

<II e a vez nao o aça por a Conferência de Casablanca ter de antemão i um patrióta. Zarvas tinha o posto da Bulaária Juzoslávla e Run;ânia. violência ainda e al"uma� rexíões

declarado que só se aceitará a rendição incondicional elo inimigo. Ao' de c?roneJ, e o governo extra-ter- Segnnclo Íl;f.oI·I�ações fornecidas do pais.
," t:>

laelo dêsses rumores, há também o de que o gral. Franco, ditador es- ritor ial grego o promoveu a gene- pelas autorielaeles gregas no Cairo, Os guerrilheiros respondem às

panhol esteve em Casablanca. I raI. o� guerrilheiros gregos destroem se encontram totalmente em podei'
, I Outro despacho procedente. ele diarí amente Loda classe ele comuni- dos patriótas. Não ousando o illjmi�-

JS,�aJ.llbLll ,eliss� que um comunicaelo caç�'e.s, (�epósitos ele muniçóes e
I go aproximar-se das re.feridas 1.0-

oficial expedido _

recen temente ex- for-tificações em Atenas, PIreu Sa-I nas, ele vez que os guerr-ilheiros au

pressa que o gra-"Mufti_:: ele Dor- lonica e Salamina, obrigando os

I
mentarn em número dia 1 dia. c se"

budJa morreu combatendo com o' alemães e reforçar suas guarnições. tornam cada vez mais audazes.

A exma. sra. d. Nôemia Gou
lart , esposa do nosso prezada>
amigo sr. Pedro Goulart;
o sr. Demétrio Garoiallis;
o sr. cap. Honório de Castro;
o sr. Miguel Inácio Faraco;
a exma. sr a. d. Clotilde Pra-

, tes Faraco. esposa do sr. João
"IU11 COls_a� que nunca Faraco;
"V"".a. o menor Amaurí Ferreira

Ih,., -l_

pensavam existissem 1"'- �o-sr:"'lv.ranàéI··-M�;in��.
Estocolmo, 30 (U, P,') _

Ferreira ,

Um correSIJondente jornalisti- s�mo o o Entre as "acusacões"

�o sueco mandou ao seu Iomal c0ll.�Cl'etas !eitas pelos na;'istas VIaJantes.
mt t

a J.Uoscou fIg'Ul'am as seg
.

teressan e correspondência os russos m d
seaum es: Acompanhado de sua filha,

em que diz em resumo o seguín- constautem � aram e mudam Iracema. regressou a esta capi-
te: "A imprensa alemã está des d den e nome,s de eída- tal o sr, João Maria Ferreira)
tentando explicar a derrota de os �I

e �uo o que .mUItas ve;r,es da Silva.
seus exércitos, na frente russa m

emaes, segumdo-se pelos
aleg'ando que os I'USSOS I d"

apas, pensam estar indo para Clubes:
briaTam a Alemanha 'Au I- tum ponto e estão indo para ou- O "C.R. 12

I'
_

. . . ex- 1'0; tem constru'd d C
P Icaçao, que sobreleva em ori dad

I o novas ei- e apoeiras,
ginalidade, baseia-se na "acu: ficu�:' e�n seg're,do absoluto, di- �nimado saráu.

sação" de que os rus
an o os calculos nazistas

pre esconderam I
sos sem- parB; a estratég'ia; tem feito FalecImentos:

, ze osamente alinhar trilhos t 'Ih A t
seu verdadeiro poderio militar do •

e rIOS, ahriu- n e-ontem, nesta capital ...
sempre usaram e usam do 'd n;._esmo lIuportantes estra- ?correu o passamento do nosso--

curso da camuflag'em e rec�:: a;�u e ferr.o, sem dizer cousa jo�em conterrâneo sr. Oscar
rem a outras manhas" t

g ma a nmguem; e os nazis- Pelxoto, músico da «Amor ã",
acabaram orig'inand

,que as, que, desconhecendo a Uus- Arte».
o surpresas sia "in loco" pa t

-,

S t
para os alemães; mesmo agora o t

,u am-se ])t1ra eu en erramento realizou-se:
quando no segundo ano· d� d: a_aques pelos mapas de que ontem, no Cemitério Público",.
guerra era de esperar que spoe;:, por centenas de ve. s�ndo a aludida sociedade mu-

adversários já se conhe�e�S I
zes es arram em coisas que slcal representada, nos funerais

- nunca pensavam existir ... " por um de seus diretores,
" .

Ponto culminante. do plano de 43 Pa�:��ce�av:��e�o�;�: ;��m���
D o.ntem, a exma. sra. d. Fran-

EIS A "NOVA ORDEM"
-

_

O Q. G. Aliado do Norte da África 30 (U P) A
CIsca de Arruda Santana� geni�-.

�ondres, janeiro (S. B. 1.)':_:_ De maçao de um Alto Comando Aliado'"
'.

- for- tora do sr. Nuto Santana.

:ecordo COm um telegrama da Uni- com um punhado de tropas "aliad' ,�o para o Mediterrâneo",
� Press: de 21 de Outubro, os ale- França e a Itáll'a parece estar

as ameaçando a Grécia, a

I:��sese��oBé��?cea�ando novas exe- consequência da Conferênci dq�se prestes a s� co�stituir em
.

e esposa participam a seus ,....Noticia se q ,l reunida. Fazem arte des
a e ue;_rra. do Med.Iterraneo, aqui Lauro M'endes

men?bro de u���. o������aç��U�il��� militares britânic�s e nortSeaaConterencla os prmcipais chefes

I�estlI1a belga encarregada de
. O f

- mencanos
lIar os

.

d
aUXI- ato de tantos e tão d t d

.

lhos ab:t���so������:d�!isd�o�pare- t�rem-se reunido em solo af:��a �s ?hefes mili�ares aliados parentes e amigos o

nasci",�uiado; é êle o décimo 'pri�ll:��; rencia de Casablanca steá snd
. o;; ogo em segUIda a confe- men to d e seu filbo

e, ga �, ser executado no es a I se certo de que os AI� d � m erpretado como sinal qua- VILSON.
tres dIaS, sob a acusação d� ;;�v��1 râneo como um dos pIaonOtSo conslld�ram a ofensiva no Mediter- � Fpolis., 29-1-41.
"auxiliado o inimigo". i O ano de 1943 ,

s cu mmantes de seus planos para ...i_
62
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amversárlous

Percival (. Flores
Transcorre amanhã o aniver-

sário natalício do nesso estima
do companheiro de Redação,
Percival Callado Flores, desta
cado funcionário do Departa
mento de Educação.
Amavel, inteli gente, aliando>

a êsses dotes a retidão de ca

ráter, grangeou êle muitas re

lações, que lhe hão de tributar
amanhã as provas mais inequi-·
vacas de amizade.
]ubilosam<:>nte, "0 Estado ....

cumprimenta-o.

,
- .

1

/

FAZENDO BONS NEGóCIOS
Berna, 31 (R.) - Chegam noticias de que os proprietários de pré

dios nas vizinhanças do Vaticano estão vendendo-os a preços ultra

vantajosos. Supõe-se que os compradores, pagando tais preços, procu

rarn obter moradias na zona menos susceptivel ele ser ati ngida por

bombas, no caso de aviões aliados atacarem Roma. VARGAS E ROOSEVELT
A entrevista de r�atª1AGORA O REI BORIS ...

. Ista.mbul, 31 (.R:)
- �m apelo da Corôa. às classes produtoras, o I

rei Bons da Bulgária pediu que todos os recursos economicos do país I

sejam mobilizados o mais depressa possivel.

De sua viagem ao Nordeste, onde reaiizou Im

portante e memorável encontro com o presidente Fran
klin D. Roosevelt, regressou, ontem, às '16.20 l:oras, de
avião, ao Rio de Janeiro, o presiden te Getúlio D. Var

gas.
.

Partira êle num avião militar norte' americano,
na 4a feira, às 9 horas. para Natal, aonde à tarde che

gou, em companhia de várias personalidades brasileiras
e "yankees", figurando entre estas últimas o embaixa
dor Jefferson Caffery, velho e grande amigo do nosso

país, e os almirantes Beauregerd e Irigrem .

A principal entrevista sobre política internecio
nal realizou-se no dia seguinte, 50. feira, a bordo dum
vaso+de-guerre estadunidense. O pres, Roosevelt referiu
ao preso Vargas os assuntos discutidos na conferência
de Casablanca, e dos quais resultará a reorganização do

mundo, após a guerra, sobre bases que dignifiquem a

Humanidade, livre dêsses grandes criminosos internacio·

nais, cu ie ambição hereditária consiste em fazer do ezn

prêgo das armas uma criminosa indústria.
Os dois ilustres chefes de-Estado combinaram

ainda os planos de segurança mútua para os seus dois
países, afim de Ievarem a luta até a plena consecução
da vitória.

Não será de mais enaltecer o vulto dêsse ericorr

tro, que ficará na história do Panamericanismo como

um marco de ouro assinalando não só a amizade que
en trelige o Brasii e os Estados Unidos, como igualmente
a cooperação soberba das duas grandes nações dêste
hemisfério na reconstrução do Mundo.

O NAUTA SOLITÁRIO

SUBLEVAÇõES
Berna, 31 (R.) - Sabe-se que as tropas alemães localizadas nas ci

"ades francesas de Dijon e Bayonne se sublevaram quando receberam

ordens de se trasladarem para a frente russa.

embandeirarão as cidades do
Wellington, Nova Zelandia, 30 Reich. Goering fará um dis

(R.) - O navegador solitário ar- curso dirigido às torças arma.

gentino Vitor Dumas, que há dias das. Hitler não falará, mas

chegou aqui, em róta elireta desde Goebbels lerá uma proclama
o cabo ela Boa-Esperança, já rece- ção sua ao povo.
beu provisões de alimentos enlata-
dos para continuar sua extraordiná- "'�"_·"."W_-__.""'_-_·�_·"�.-.'V'

ria aventura. Está pronto para zar- Os denti�tas
par daqui com destino a Valparaiso
(Chile), esperando gastar 60 dias I convocados
nessa viagem.

I Rio, 30 CM.) - O professor Abe-
lardo de Brito, diretor da Facul-

ADVOGADOS RECUSAM
dade Na�ional ele Odontologia, ha-

" v�ndo reiterado ao sr. general Eu-
Santiago do Chile, 30 (R.) - Nu- rICO Gaspar Dutra pedido ácerca da

rnerosos advogados chilenos recusa-I s.ituação dos cirurgiões-dentistas
ram defender súditos do "eixo" convocados, recebeu do coronel

•

.

. .

"'
i Caldas, chefe do Gabinete do sr.

que o governo VaI enviar para a i ministro da Guerra o seguinte te-
zona entre Talca e Algol, por os' Iegrama: - "Referência vosso te

julgar perigosos. legrama de 23 do corrente mês se
nhor

.
ministro da guerra, de�lara

que dentro breves dias será solu
cionada

.

situação clrurgiões-dentís
tras convocados como reservistas.
(a.) CeI. C. Caldas, chefe Gab. M.
Guerra" .

CASA
Francisco Duarte Silva, Rua Germano
Wendhausen, 12, precisa comprar uma

pequena casa. Negócio direto, sem in-

GENERAIS E 0-
- - -

.4'"
- -_1."" J� v- D ) l o cerco ao

sul de Estalll1graâo .

_
, caíram nas

ll1aos dos russos 1 general 3. , coro-

ne,ls e 4 tenentes-coroneis alemães
�lel11. de outros oficiais de patente�mferlOres. No setor de V h. oronez
111alS 3 generais foram aprisionadospelos russos.

ATENTADO EM BRUXELAS
"stooolmo, 30 (R.) - O redator
'''--:,/' do jornal LE SOIR, ele

. xelas, foi ferido por um tiro de
J evólver, desfechado por um des
conhecido.

termediário.
39 15 vs.-7

NÃO SE CONFIRMOU
Londres, 30 (R.) - Não se confir

mou a tomada do porto finlandês
de Pétsamo pelos russos.

*

O dia de Hitfer
Londres, 30 (R) H' f10

.
-

Oje az
anos que Adolfo Hitler gal-

{{OU��o poder na Alemanha. Sa
qUf' rl"lsta vez, não se

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

filha Cre.s.fJi
''S!LVEIRA"

A AUSTRÁLIA EM PERIGO
�elburne, 30 (R.) - As altas au

tO�lda.des australianas declaram quepaIra sobre a Austrália o perigo de
nova tentativa japonesa de inv -

Há
.

d'
. asao.

lU ICIOS seguros de que
.

. . os 1lI-

})on:cos se preparam para essa operaçao antes que chegue o
.

•
Inverno.

A. Viagem do espiãoB. A�res, 30 (R.) - Adiou
para hOje ao meio dia a sua via
gem o vapor «Monte Alb t'
que d"

-
er Ja»,

- coo UZlra para a AInha d'
ema-

o ex-a ldo naval à emba'

��dta . ah'emã, nesta capital, s;-1e flC Niebuhr O .

'

... _
,

. navlO na.
.ég�ra ao iargo de toda
t b '1'

a cos-
a ;a.s1 elra e escalará nas ilhCannnas. as

Cheia do S. Francisco
�al,:ador, 30 (A. N.) - De Joa-

zeIr� ínformam que, em virtude das
cont�nuadas chuvas caídas nas ca-
heceíras dos seus afluentes .:

S F' , , o 110
.

. rancisco, Januaria e Rio Bran-
co J� fo�al11 invadidos pelas águase tres cld�des tiveram devastada;as plantaçoes, derrubadas casas e

Éeglstados alguns desastres pessoais< m certo� 1_Jontos do Estado, com�
�as prOXImIdades de Barra, situa-
a no coto_velo do Rio Gra.nde com

o S: FranCISco, as águas subiram jáa cmco metros do nivel normal No
caso de persistirem as chuvas,' Re
�anso, Casanova e Joazeiro serão
mundados.

•

Uruguai-Rússia
Lo�?�es, 30 (R) - Recebeuse nOll.:\la de que o Urugua'tou I -.

1 rea·
, �e açoes dlplomáticas com aRusslao

Falem anos Ilofei
A srita. Maria de Lurdes Ro

sa;
o jovem Moacir Solon da SiI�

veira;
o nosso prezado patrício dr •.

João de Araujo;
o inteligente menor Fem&n-

dino, filho do sr. Ftorisbelc
Silva, proprietário da concei
tuada alfaiataria "O Unico".

Fazem anos amanhã:

de Setembro·,,>.
realizará hoje"
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