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LONDRES9 5 (R.) ACREDITA�SE NESTA CAPITAL QUE HITLER FARÁ EM BREVE NOVA TENTATIVA DE PAZ, POR IN&<
TERMÉDIO DA ESPANHA OU DA SUECIA, OU DE AMBAS SIMULTANEAMENTE. ESTRANHOS ACONTECIMENTOS TER-SE
lAM DADO EM BER�IM, FORÇANDO O FUEHRER A PROCURAR OBTER A PAZ, SEM EMBARGO DOS DESMENTIDOS DA

EMBAIXADA ALEMÃ EM BUENOS AIRES.
M(n/5me�to para cer

(ar os amemih�$
Moscou, 5 (R.) - A ameaca a

Hostovo está crescendo ú medida
que os tussos compr-imem o vasto
anel que estabeleceram cm torno
(la cidade. Cerca de 200 mil ale
mães cercados em Cubã estão pro
curando conservar aberta uma li
nha ferroviária - Crasnodar.Ros.
tovo - pela qual esperam poder
escapar. A parte da fcrrovia que
sê une à pr+nripal ferrovia 'I'icho- Proprietário e Direlor-gerente - ALTINO FLORES
retsc-Rostov, � 80 qurlômetr-os ao1-------------sul, desta última cidade constitue Ia única estrada ;10 disp�r dos ale- XXVIii Florianópolis - Sexta-feira 5 de Fevereiro de 1943
Jnães., �sse ram?]. é insuficn[e pa
ra o tl'afego eXIgIdo pura unia rá-

-

p ida evacuação ele milhares de ho-

O /, '" G

d /,ruens com o SCH aparelhamento. �

BUlOl . a Il
.Mesmo que os alemães consigam i
retirar o grosso das suas forcas IIserão ohrigados a abandonar aI;'an�
de quantidade de material.

'"

( A f' I

Um grupo de alemães que tentou! Moscou,5 (U. P.) - A afluen- U d'" d M bl' P i i b
-

d \ Em outra fotogra Ia aparecem
rornp er o" cerco . " fI·.J· h- , .

d m rano e oscou pu ica von auius, com a cora oraçao e d b t� Ill�SO, camou an- ela ne camm oes e automoveiso. . "' passean o so re a neve os enen·
-do-se como urna coluna de prisio- ,.

.

A " • uma, fotografia em que aparecem um intérprete russo. Os quatro .

D' I S hlriei r-os de guerr-a, seguiu na dírecão exercito estabeleceu o transito In- h I V I � t d t tes-generais von ame s, c em-
de Calach onde espet-ava en

o

t I d E t li O marec a oronev, um repre- nomens aparecem sen a os an e
mer e Ringsdo, o major-general•

"

<.'.' con- enso em a gumas ruas e s a 10- do alto ce d ., .

h bi
- I-

1:. : ur-s� .com as prtncipars forças d O b d 'I" I I
sentante O a to ceman o soviêti- uma mesa, em uma a itação pe- von Drebber e o brigadeiro-gene-germal1lcas. O grupo foi, no eritan- gra o. s mem ros a mureta vo -

I I R k V Paulus dâ10 reconhpcido pelos russos t t di
.. co e o corone -genera o OS- I quena. on au us a a impres- ral rumeno Dimitriu, este último.1e�iativa 11;alogrou. ,e sua ara� �os seus pos os para mgir sovsk interrogando o marechal i são de se achar abatido.

o transito. 1
' I em trajes civís,

Má!IuillilS de calcular e
quinas ue escrever

Para antrena imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

Flor.ianópolis

Má·
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'Mobilizacão na
Boêmia e Morávia

Londres, 5 (Reuters) -' A
mobilízação do potencial huma
no, decretada a semana passa
da na Alemanha, foi tornada
extensiva à Boêmia e Morávia;
A rádio de Praga, anunciando
essa decisão, diz que todos os

homens entre 16 e 65 anos de
idade, bem como as mulheres

I entre 17 e 45, foram chamados,

I
a se registarem.

Paulus

Novas resinas para a
goma de mascar
Baía, 5 (A. N.) - No seu re

gresso do Amazonas, o botâni
co Ricardo Lemos Fróes fez in
teressantes declarações, adean
tando à imprensa resultados
das experiências que realizou
em Conquista, Itambé, Itabuna
e Una, apurando virtudes apre
ciaveis de madeiras como o Ce
dro, Angico, Maçaranduba, Pe
roba e Ardeira. Igualmente di
vulgou o técnico brasileiro a

excelência de resinas extraídas,
dessas arvores e industrializa
veis como gomas de mascar.

Mussolini pessimista

����:�1��;�;a�;�::;��urt�gt�E Próxima uma ação decisiva contra o· «eixo»
Mussolini, o que contrasta com Londres, 5 (R.) - As impor- no "Sunday Express", o conheci- í xima ofensiva e com ela" o fim

��a��da; �f�����ç�es antent'ores, tantes conferências dos chefes do comentador Carvin, que acres- do militarismo". Êsse jornal escre-" 1 e se n10S rava I' dos conti
.

"Q d I t' t
.

cheio de confiança na vitória I
a Ia os continuam a suscitar co- centa: ve : uan o a uta iver ermi-

<l� ."eixo" . Destaca -se a pro- mentârios de que está próxima "Os exércitos aliados invadi- nado, a Alemanha, o Japão e ou

posíto, que o chefe do governo uma ação decisiva contra o rão a Europa em vários pontos. A tros países deverão ficar impossi-
italiano, depois de prometer a "eixo", luta contra o hitlerismo terá en- hilitados de provocar novo con-
seu povo um grande império "t\... d I' d

.

"d lmi fI' A di
_.

di Ilimita-se agora a dizer qU� \,!ua."1 o os a ia os consegui- tão atmgl o seu ponto cu man- ItO. ren içao mcon (Clona e o

'Seus legionários não desejam rem o completo domínio do Me- te. Mas essa dura necessidade de- desarmamento dos países inimigos
outro privilégio que o de" con- diterrâneo, o plano de ataque ao verá ser, encarada antes da proxi- constituem as duas condições que
tinuar combatendo, enquanto "eixo" entrará em sua' terceira ma primavera, I-ternarão efetiva n6sséP\Titória"qtle
possam suster as armas na fase, isto é, a invasão do conti- Igualmente, outro jornalista, no; será ao mesmo tempo, o fim do
mão. Acrescenta-se que o" du- " d I I "Sunday Times", prevê uma pro' - "I militarismo",

'

ce ", na verdade, nada mais
nente - ee ara, por exemp o, ....

d
----------------------------�----- Cabelos brancos 1 LOÇÃ()po eria dizer depois dos dis-

Des ent-do do O e o -a oneAs «Guerra. e Paz» ltIÃRAVILHOSA 1cursos sombrios de seus amos m I O V rn J P M 5 (R t) O
alemães. ,

'

posi���OSérgio ;�����ie�term��l��� Conselho Nadonal
. . _..

a composição da ópera "Guerra e

; Sídnei, 5 (R.) - O Japao desmentiu categortcamente os l Paz ", cujos temas principais foram de Desportos
rumores de que o ministro do Chile em Tóquio esteja sendo tomados do famoso romance de Rio, 5 (Estado) - O Presiden-,
maltratado. O governo chileno foi mal informado a respeito Tolstoi, que exalta a luta do povo te da República assinou, na pasta;

russo em face da invasão

napOleo_,
da Educação, decreto nomeando G<

..

do verdadeiro tratamento que está sendo dispensado ao minis- nica. Uma adaptação teatral da capitão de fragata Valdemar de-
tI'O do Chile no Japão - declarou numa entrevista coletiva o "Guerra e Paz" foi levada à cena Araujo Mota para exercer a função
sr. Tomocasu Hori, do Departamento de informações de Tó- no ano passado, com grande su- de membro do Conselho Nacional'
quio. Cesso. de Desportos.

Além disso, depois de declarar que ignorava os motivos
ESTÁ NO RIO O PRESIDENTE DA em que se baseou o Chile para adotar as medidas que adotou,PARKER PEN COMPANY o porta-voz do Departamento de Informações acrescentou:Rio, 5 (E.) - :É-nos grato verifi
car que o futuro do Brasil inspira É lamentavel que o governo chileno adote medidas tão precí-
toda a confiança aos mais represen- pitadas sem procurar obter confirmação da verdadeira situa
tativos industriais estrangeiros ape- ção ".sal' da época anormal que atraves. '- _

samos. Incontestavelmente Q Brasil
será o país dos grandes e{npreendi
mentos e das grand'es oportunida
des, quer comerciaiE, quer indus
triais. Assim o afirmaram os chefes
de importantes missões técnicas e
industriais americanas que ultima
mente nos têm visitado. :Figura de
relevo, na indústria norte.america
na, cujo nome se tornou mundial.
mente conhecido, o sr. Kenneth Par
ker, presidente da Parker Pen Com
pany acaba de chegar ao Rio de Ja
neiro. O sr. Parker, que viajou em
aTião da Panair, proveniente da Co
lombia, pretende demorar-se algum
t'empo entre nós, e vem 'colher pes
soalmente todos os elementos ne
cessários para o estudo das futuras
atividades e desenvolvimento da
Parker Pen Company no Brasil.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Os ingleses e a «segunda frente»
Londres, 5 (Reuters) - Informa-se que Lord Beaverbrook

chamará a atenção do governo ainda este mês, na Câmara dos
Lords, para a "necessidade urgente da abertura da segunda
frente na Europa".

Alistamento de poloneses no ParaniÍ'
Curitiba, :) (A.N.) :_ O consulado geral da Polônia nesta

capital está convocando o alistamento de voluntários polone
ses até 38 anos de idade, para servirem no exército respectivo"
estabelecendo pensões às esposas e filhos, enquanto durar tt,

incorporação.

I M. 8740

Von

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
CONVITE

São convidados os alunos matriculados no Curso
de Inglês, a comparecerem hOJe, ou amanhã, das 17 às
19 horas, na séde do Instituto, afim de serem organizadas
as respectivas turmas, para o início das aulas.
80

'
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A epopéia ãe EstalingvaãOfLondres, 4 (R.) - A gigantesca! (I russos iniciaram a sua contra- à guisa de saudação. Então, come- lançada em direção à cidade. 'I'ra-»
batalha pela posse de Esta lingrado ] «fensiva em dezembro. Os alemães çou a luta épica pela posse de cada balhadores, homens � mulheres,
- cidade do aço de Stalin. chegou" atingiram primeiramente as ruas da rua e de cada casa. deixaram as suas casas e fábricas
ao seu término, após 142 dias do cidade a 12 lle setembro do ano O maior problema para os rus- para lutar ao lado dos soldados
mais terrivel e sangrento cerco de passado, após tremendas investidas sos era obter suprimentos através russos, Os alemães lançaram did
toda guerra, por três lados. Estendidas ao longo do Volga, sob o fogo das peças e sões após divisões na batalha. Na

O último remanescente das for- da ampla margem do Volga, parecia dos bombaràeadores em mergulho segunda semana de novembro, a
ças do "eixo" de posse das ruínas que a cid ad e deveria cair, do mesmo do inimigo. Embarcações artilhadas maré começou a virar. Dois cor
da fábrica de tratores ao norte da modo porque caiu Sebasto pol. Du- c barcos a remo foram reunidos pos do exército russo, vindo em
cidade entregou-se. Seu comaudan- rante {lias e noites a "Luftwaffe" para prestar socorro e a pequena auxílio dos locais, apertaram as te
te, o general Streicher, encontra-se fez chover bombas sobre a cidade frota naval russa de barcos arti- nazes sobre a cidade, pelo norte e
entre os prisioneiros. Com êle "0 mesmo tempo em que as armas lhados conservou o domínio do pelo sul, vindo gradualmente cer··
encontravam-se mais sete generais. em ação no tremendo sítio pulver i- rio. Todavia, com o tempo. o peso car os alemães.
Vão agora juntar-se ao marechal de zavam rua após rua. do número fez com que progredis- A 25 de novembro

ú

lti rn o circulava
campo von Pau!us e a mais 16 ge- Q:Jal1do a cidade estava, como sem os alemães até que, pejo menos pejo mundo inteiro a notícia de que
nerais alemães e rumeuos que cai- julgavam os alemães, suficiente- três quartos da cidade, cairam em o exército de socorro russo se havia
ram em poder dos russos quando mente preparada foram arrojadas seu poder. juntado à guarnição defensora da
as forças em luta no centro da ci, ma ssas avassa lad o ras de tanques e A 30 de setembro Hitler de ela- cidade, O cerco fora rompido. Em
dade se entregaram, no último do- infantaria sobre as ruinas em cha- ro u, em discurso: "Estalingr ad o se- Ulll mês a situação estava cornple-
n.ingo. mas, r

á tomada. Podeis estar certos tamente transformada e Q exército
Com a liquidação dessa última Mas, com enorme surpresa, os disso". do marechal v on Paulus. outrora

"bolsa" de resistência os alemães alemães verificaram que os homens A essa altura do per-igo uma di- orgulhoso, caira prisioneiro da ar

perderam um total de 330 mil h o- do exército russo iam ao seu en- visão de tropas soviéticas, sob o madilha que lhe armaram os
n-cns, isolados nessa zona, quando contro com uma barragem de fogo comando do general Rorlintsev, foi I russes.

E.'edação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-:-Cx. postal 139

ASSINATURAS
JYa Capital:

Ano c-s 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
l\Iês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvi

d6S.

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

�•••••••••• fj .�lJroC i?l.1 *'$ <i'� )Íl�,�é.. Sociedade Cooperativa de Respcnscblltdcdes." .. Limitada

: : Banco de Crédito Popular e Agrícol·ac:
: DE PESSOAS TEM : de Santa (atarlna
• • Rua TraJano n.O 16 - Séde próprIa
• USADO COM BOM RE- • Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertlfieadc»
» 11 n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

SULT D Endereço telegráfico: BANCREPOLA• A O O POP U· e Códipos usados: MASCOTTE ta. e' 2a. edição•
LA R • FLORIANOPOLIS

• DEPURAT1VO" EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
" DO SANGUE " Emprestimos - Descontos - Cobranças
• • e ordens de pagamento.
• • Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
I) • Representante da Caixa Economíca Federal para a vendes

• • das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.• • Paga todos os ceunens das apólices Federais e dos Estados>• • de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

• " Mantem carteira especial para administração de prédtos.,
• • Recebe dinheiro em depósito pelas
• • melhores taxas :

" • CIC à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%" • C/C A't'iso Prévio 6%., " C/C Pl'aEO Fixo 7%" e Aceita procuração para receber vencimentos em

• Atesto que apliquei muitas (fi tla8 88 Bepartícões Federais. Estaduais e Muníctnals. -01

• vezes o ELIXIR «9a» obtendo �
sempre os melhores resultados 'r<l<

• DO trrtamanta da Sífilis. •
., Ca) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Raiael Bilrloletii •
• ê.� $••�••• Cortou o submarino em dois f'

Londres,4 (U. P.) - O Almirantado revelou que um com- _

boio que chegava à Grã-Bretanha em princípios de janeiro for
salvo por dois destróieres que afundaram o único submarino

I atacante avistado, Êsse submarino foi avistado pelo "H. ll'I. S.
Canessa" que o obrigou a imergir por meio de bombas de pro
fundidade. Nesse momento o "H. li. S. Herperus" abriu fogo
ao que o submarino retrucou sendo então atacado pelo "H. M.
S. Yanessa",

O submarino tentou escapar no lusco-fusco, sendo porém
atacado pelo "H. M. S. Hesperus" que investiu sobre êle, cor ....
tando-o em dois.

E M P R E S A .r.r R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO � 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 Es
trada de ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2

Telt1fone 1.677

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
O TERRORISMO NAZISTA

Os atos de terrorismo nazista. tais
como a execução de 25 homens na

Bretanha, na França, e de 14 outros
na Checoslováquia .n o dia de Natal,
"superam tudo quanto se conhece
desde os tempos pre-históricos" -

afirmou recentemente o senador
Claude Pepper, membro destacado
da Comissão de Relações Exteriores
do Senado Americano.
E continuou êle: "Há um provér

bio alemão que diz: - "Se tu não
queres ser meu irmão, eu esmagarei
o teu crâneo". Hitler certamente faz
o possível para seguir êsse sangren
to e cruel conselho.
"Mas o crâneo dos povos amantes

da liberdade é muito duro e as ex
periências de Hitler em vários paí
ses europeus já lhe terão dito quehá poucas esperancas de se conse
guirem melhores resultados com ês
ses métodos brutais.
"O cérebro dos alemães funcio

na de maneira muito curiosa. O
terror chegou a tal ponto que um
crescente número de pessoas prefe
rem a morte à opressão contínua.
Quando as condições de vida se tor
narem intoleráveis, o terror perderá
sua autoridade.
"Não obstante, a ignorância ale

mã a respeito da psicologia dos ou
tros povos faz com que os nazistas
procurem dominar essa resistência
com novas ondas de terror. I"As crueldades I;) barbaridades de
Hitler têm servido apenas para au
mentar o espírito de oposição. A
Europa ocupada parece estar cada
vez mais imbuida daquele espírito
que dominava nos Estados-Unidos
antes da independência - a liberda
de ou a morte".

Comprai na CASA 'MISCEL.ÂNEA é saber economizar'

Para troca de diplomatas entre
o Chile e a Alemanha e Italla
Santiago do Chile, 4 (D. P.) -

O embaixador da Espanha, mar
quês de Luca de Tena, visitou o
sub-secretáeio das Relações Exte
riores, sr. Gaiardo, com quem con
ferenciou sobre a possibilidade de
que um navio espanhol trouxesse
os diplomatas chilenos e conduzis
se ao seu país os alemães e italia
nos,
Informou o marquês Luca de

Tena que recebeu telegramas de
Berlim e de Roma, nos quais lhe
são enviados agradecimentos pelafórma como estão sendo tratados
aqui os diplomatas do eixo e acres
centa-se que os do Chile são alvo
do mesmo tratamento de respeito.

Banco de' Crédito Popular e

Agrícola de �anta Catarina
_

ASSEMBLEIA GERAL
São convidados os srs_ Acionistas para uma As

sembléia Geral Extraordinária, a realizar,se na séde do.
Banco, no dia 11 de Fevereiro p. v. às 5 horas da tarde,..
para se resolver: ,

lo ) Sôbre o pedido de demissão de 2 membros do Con
selho Administrativo e dos atos do mesmo Conselho,
e Conselho Fiscal, em conjunto em sua reunião de-
26 dêste, que providenciaram sobre o coso, dê ocôrdo
com os Estatutos do Banco. em seu Al't 31, letras J Bc
K.

Dr. Vitor Gutierrez
Cirurgião Parteiro

Com 2 anos de prática nos principais Hospitais da Europa.
Chefe do serviço Pre-natal do Depart. de Saúde Pública.

Moléstias de senhoras, Endocrinologia.
Odnsultõtío, Rua Felípe Schmidt, 34

Consultas das 2 1/2 às 5 horas da. tarde
Resldéucla: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

2°) Outros assuntos de interêsse do Banco.
Florianópolis, 26 de Janeiro de 1943.

A DIRE'1'ORIA
6 v. alto .4-

A CAr.. &..
Tem em {<stock» os mais. recentes artigos

\
\ ...._\.�� para crianças, ternos de fiDa confecção para

homens, calçados, chapéUS, easeslras e li
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etco 4. Fábrica DISTINTA está con-

feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos.
Visitem as novas e modernas instalações de A CAPITAL, ii rua Vonselheiro �lalra, 80
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o ESTADO - Sexta ..feira, 5 de Fevereiro de 1943 3

raRa f A lER AIS NEGOCIOS
Renove agora seus sortimentos com a variedade insu

perável dos TAPETES, PASSADEIRAS, TECIDOS
Pelucia, Veludos, 6obeHns, Da!nasco, Etamines, Volles,

Setins, Madrãs, etc. em tipos e desenbos exclusivos
�------------------------------------------------

,Iâ
, I
I

�

�A maior e melhor organizav;ão do BreuU ! 1
6S-RUA DA CARIOCA ..51 Rio de Jôraeiro I! /1Mostruário em poder do viajante Snr. Joaquim de Sousa Lemos "'" Hotel (entrai (Ex- IHotel Mõcedo) ou para mais informações com o sr. laerth M. Mello _. Rua Conselheiro I---------------------""::-!��Maria, n: 11, (sob.) -. Ieletone n: 1070 --- FioriªnóDolis. Nes�a data os srs, Parucker I P Alt.33

s Seller deixam de ser nossos agentes na prãça de Florian6pdiís, ficando,

II
----------------------

porém, ii cargo dos mesmos as praças de Blumensu e Joil1ville \ r=;���� �;;;�;;;;�
,�T��O��:"Ie":��n��n:: :::::e5 �;via';;'1 MARI:°:1LL�:ORIA 1-:;-1 AL:I�:!:�:lRA I
Hospital de Hcmônie I rei����SI�:�: ii i ��:::,�:�R::,A��S ! TErMO i porti:;�:R:o, po- I

HAMONIA I Nova Iorque, 4 (U. P.) - A rá-l j :��;��t� d�ig�:sa� I noivos i ������t� ;emi��:a� !
Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínlca mé-

d io-ernissora de Dacar inf?rn�ou
I

8 Fpolis.,

;.
1 f· i\, q�le o quartel general ele iVI!�aIlo- mento de sua fi· s 30/1/43

mento oe seu 1-

dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição

I
vi eh expediu comunicado inf'or- lha ADI com o Sr. I

lho TELMO com a

Radiologia clínica (raios X). Laboratorlo completo de mando que os alemães enviar�111 : Dr. TELMO VIEI _ �""""""",g Srta. ADI GA- 8
análises clinicas. Eletricidade médica mais reforços para a Jugoslavia, g RA RIBEIRO 8 ROFALLIS II

em consequência ela ocunacâo da

� I�·
8

Curas dietéticas e de repouso em ambiente cidade ele Piatch, pelas torças de Fpolis., 30/1/43 Lajes, 30/1/43 �
calmo e confortavel Mihai Iovich. Acrescenta que a li- g

nh a férr ea li e T rieste a Zagreb foi """"""'" lIXX!DO!>'JO<lOQOCDO_DDCDDODa coooaoooOOOCXXXlO """"""'" XXXlDOOCI_

�;i�n ;i�::�tos I Moléstias dos rins e coraçãoA rua Tiradentes. n° 171 O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

alugam-se quartos e uma bexiga, 08 rins, as nefrite., areias, CÓUC88 renaís, aumenta ss

sala. -- Tratar no mesmo! urinas. Tira as ínchaçõea dos pés e rosto, bídropsías, falta de
local. ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmátíea,
74 5 v - 2

arterlo-escíerose.

Remédio
Morto em a�ão um
filho de Lorde HaUfax

ARTlijOS para ARMADORl:S E ESTOfADORES

I

Médicos: DR. CESAR 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-Clrurgião do Sanatório Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - 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;

ESCOLA INDUSTRIAL
A Diretoria da Escola Industrial de Florianópolis, (an-

tigo Liceu Industriai), avisa que as inscrições para os exames

I
vestibulares aos curses Industriais e de Mestria, que se deve-ria
encerrar a 31 de Janeiro findo, toram prorrogadas até o dia 10

. do corrente, devendo os interessados à matrícula apresentar-se
na Secretaria daquele Estabelecimento nos dias úteis, das 9 às

fi
12 e das 14 às 17 horas, munidos dos respectivos documentes.

Os candidaeos maiores de 16 anos serão inscritos na

Escola de Instrução Militar, anexa, para obtenção do certifica
do de reservista.
72 3vs-l

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

Nlacl1.ado Cia

Londres, 4 (U. P.) - Informa
se que o sr. Hughes Peter Wood
morreu em ação nos campos de ba
talha da Africa rio Norte.
Trata-se do filho mais 1110CO de

lorde Halifax, atual embaixador da
Grã-Bretanha nos Estados Unidos.
Peter Wood é o segundo dos três

As autoridades responsáveis pela filhos de lorde Halifax que d esa
Iiel execução das Estatísticas Mili· parece na lula contra as potênciastares podem exigir, sempre que hon- do "eixo".

.

ver dúvida. quanto à veracidade de ----- _

qualquer info rmação, que cada In- O a�ente am�ri(anoformante prove o que declarou. A =

má-fé constitue crime contra a se. desapareceu
gurança nacional. (D. E. M.). Washington, 4 (Hcuters j-c-Anun-

cia o Departamento da Guerra que

Iestá desaparecido em ação o agen-
te comprador geral para o teatro
ele operações curopeu, coronel C.

".Douglas Mackcschic. �

�I�s�o��P�{T _d-s-�-a-l�-nt-:!:�u Ia seguinte mensagem ÚS forcas

Vi-I'toriosas da região de Estalingrado :
"Ao marechal de campo de artilha

I ria Voronov e ao coronel-general� Hoc ossovsc, comandante das for- II ças do Don, que concluiram a n. �� quidação (las .!rop�s ipim�gas cer-

p cadas na rcgiao (te Estalingrado :

I� agradeço aos chefes das tropas e

� I ao� comissári os pclí tic os pela ma-

r I nerra com que rcalizarum a imen- ,
I \ sa tarefa que lhes foi confiada na
,

i região do Don". . -=-- --=

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

A Estatística. Militar, destinada 11

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

brasileiros lhe prestem cooperação.
.Subtraír-Ihe apóio é trabalhar con
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

f i\R/\Al\CIA ESPERi\NÇAdo Formcrceutíco NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

llarante-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642

&

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

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

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hldropsías, pés Inchados, íalta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérias, bronquite asmática;

lesões; cansaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas
n08 rins e inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos ti dos nervos. Fortalece' o sangue nas pes
soaa anêmíeas. Evita a tuberculose, elcatríza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas traeas,
língua suja. Para a neurastenia, o desânímo o a dispepsia, a
coavaleseença é rapída.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slf1ll8,

eczemas, tumores, darthros, espínhas, Iístulae, purgações feri
das; 0110C1'08, escróíulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo; tonttíca e engorda.
Depositarias: todas as drogarias de SEio Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em sua toílette intima somente o MEIGYPAN, de

grande podar hlglenlco. contra molésnas ccntagtosas
euspenss, irritações corrimentos, molés

Usa utero-veginaía, metrltes e toda sorte de doenças
locais e grande presernUl'o, Drogeríe Pacheco, Río.

Lavando-se com o sabão'

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
1 C1 A. w]�rrZEL .I N Dusrnr A]�-JoINVlljLE (Marca' regist.)

e(_�ononliza-se tempo e dinheiro

I
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FUNDADA A "ESTADOS UNIDOS"
CÜ}IPANHIA DE SEGUBOS INICIADA A VE�DA DIRETA DE <iEHEROS AO POVO Instituto de Aposentadoria

Pensões dos Indusfriários
Delegacia de Santa CatarIna

(O�M::!Jrso para <3dtnissão da «éuJxHiarlt
.... EDITAl.".

e
Rio, 4 (E,) - Realizou-se dia 30

nesta capital a Assembléia Geral de
const.ituicâo da "Estados Unidos"
COl1lpaJ1l1�ia de Seguros, com o ca

pital de Cr;$ 3,000,000,00, para ope
rar nos ramos elementares. Presen
te grande número de acionistas,
às 10 horas, na sede social, sob a

presidência do sr, Fernando de
Melo Viana, foi aclamada a mesa,
composta deste e mais dos srs. 1 - Levo ao conhecimento dos candi.datos ins-
João de Freitas Lima, Clemenceau critos no co nc u rs o para AUXILIAR dê s t e Instituto, que.
de Azevedo Marques, Waldyr de as provas serão realizadas nos dias 6 e 7 do corrente
Castro Manso e sr. Mauro Fontainha
de Araujo, mês (sábado e domingo), no edifício do Instituto de
Procedeu-se à leitura do proje- Educação da Capital, à Rua Saldanha Marinho.

10 de estatutos, apresentado pejos 2 -- O horário das provas será oportunamente
incorporadores, sendo aprovado marcc.do.
cm todos os seus artigos, Real izada
a eleição para a diretoria e conse-

3 - Os candidatos deverõo retirar nesta Delegacia
lho fiscal, foram eleitos os seguiu- os respectivos cartões de insor içd o , sern os quais nã.o
tes acionistas: Presidente, sr, Fer- será permitido o ingresso no recinto.
nando de Melo Viana; diretores, 4 - Sendo facultado aos c o ri d id o tos o uso de.
Francisco Goncalves Valéria e Lin- R'
doIfo Otávio Xavier, Membros ele- 10, do Correspondente Espe- cimento dr' [jeneros ulimeniicios máquina de escrever própria na prova de dactilografia,dai Amorini Paraa (uia aérea) ao PU'IO O [laqrrmt.o "olo"/'(I"'Z'co d

- "

f A
-

d 1 1 ftivos elo conselho fiscal: SI', Geral- v ,- ", ,,". 'J everao, os que cíesej c rem oaê-Lo , ec arar ta ato no
- Em presença do sr, Jeito A./- acima é I/IH aspecto do ato ituut-<lo Ildefonso Mascarenhas da Sil- b cr!o, Coord enador dr,' Xlobili- " I' ato da retirada do cartã.o de inscrição.," '. 911]'1/1, neie nenr o-se, ae escuro,

va, Vitor George Hime e Edward zaçiio Econômica e de outras no primeiro piano, o sr, João 5 - A entrega destes cartões será feita até às
Nogueira. Suplentes: C1emenceau autoridades, iniuuiurou-se nesta lI' , x: " 11 horas do d

í

o 6I A I 1I.f B I' F 'J " .' ,UCi'lU, r.innerosos (lesses pos-(e zevec o Marques, enec i to er- capitel, IlO bairro dr' (;01)(11'0/)(1- los se rúo inntulad os em ludo o Frei ra Soares e Alberto Eduardo C01- lorianópolis, 3 de fevereiro de 1943.
na, o primeiro posto de abaste- pui»Iier. Por proposta dos acionislas

.. " ITAGIBA CAMPOS Delegado
presentes, foram aprovados votos de N' 67 3 vs - 2:

������!��1Çg��11��SL��1���1i���S.T��'!� Dr" Edgard Pinto de Souza Op,§,·
Y·

do., .. h
. "

ti",Tavares Guerra, Francisco Goncal- !l11SSela cO �im� Se" nr� �UIS ra �anaves Valéria, sr. Melo Viana e pro- ii b!ll U ii U ti UI! �
fessor Lindolf'o Otávio Xavier, p e- Médico - clruraíãa da Cas(\ de Saúde São Sebastião. Formado na

'

lo trabalho realizado na i n co rp o- Faculdade de Medicina da Universidade de Sio Paulo. onde foi assistente I ]-lio, 1 (E,) - Informa-se elo Pc- James Whyte, até que Iornm avis

ração da Companhia como seus efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida palo Prof, Edmund) Vas- c if'c que s e .r-ncontrn ali a so nhor» tnrlos por um navio, próximo à

principais organizadores, conceles. Ex - asslsiente do PiO!. Benedito [VIolll:Jne;;N,- !:iJm-�ráti�a de Mal'gal'd Gurd on, salva pOI' UIlI na- costa brus ilciru. () navio ostenta-
_______ ._ mais de 1 anos na Clínica Cirúi';tlci! de PfGt-AiiJ]Ía Correia Nettl. Com vi o brasileiro, após pavorosa 11'<1- \'3 a ban dc iru do Brasil. Os tripu-

,�
-"'= - --.o:;;�, :i�'My:e :!ô ",��:;t;iH�à�llõ nf Hósplta! Charité de lhriim (Serviço do Prof. géd j,l no Oceano, A S;':1, Margaret Jantes sobreviventes foram salvos

_, •...,,._"6
"'-'

,I
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs, Honietznu, de Hamburgo, e schmíeden, dcix áru a Índia cm companhia de e conduzidos à terra. A senhora.

M. h d- & C· �e Frankforl: Cir�r.gia da Ti!'ói�e. e:stõma�o. íntestlne delgado e gr�sso, S�ll esposo, Ofi,C. ia] do

eXércilo.
hr i- i"brifa�'et r��atoLl aos

.ior.n_ais
a sua

�c a o ia. ligado e vias bmal"lls. seres. utern. ovértes, nns, nrostate e beXiga. l àn i co, rumo a Iuglaterru. Austra- tragédia, af'irmando desejar retor-.

hérnias. hídrecele. varícocele e varizes. Cirurgia dos ossos e artlculaeêes. l ian a, ia ;,('}' aprcscrua d a aos pais nar à Austrália, Finalmente, afir
t encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa de de SCLI C\j)()SI), numa cidade inglc- mou que todos os austral iancs têm.

Agências e

I
SiU)de São Sehastião. leI. 1.153 Das is às 18 da tarda. à Rua Fernando s.u,

O

na,.
'j(),

no.
entanto, f(.li 10.!'pe- absoiuta certeza da vitória.

R.epresentccões Machado 6, iel. 1.l95. Residelli:ía: Rua Duarte Schutel n° 2. Te1. 1259 d cad o p o r um submari n o nazista,
- ""y r as proximidades da costa af'r ica- A�ôrclo secreto

- na, .lu nl amcntc com lU membros "t fi h·C.in pOli.1 - 37 Auxiliar de EscrítériO da tripulação cio paquete, perrnu- i a o .. ungaro
RUI João Pinto - 5

I
. ! i & neCt'LI 51 dia:; eJll pleno Oceano, as-

Sistil.H!O, diariamente, à morte dos Angora, 4 (R) - Notídas pro-
F lO R 1 A N Ó P O li S Precisa se de um, maior de ] 8 anos, com alguma prá, seu:, cOJllpanheiros, no pequeno bo- cedentes de Genebra informam que'

tica e telldo conhecimentos de dactilografia. Boa colocação. Car- te salva-vidas, Viu o bole em CJue se a Itália e '" Hungria assinaram llln

Sub-.gent"', no. "',·Inc,:p·i. � fcchava o �;ell marido ser tragado aeOl'c1o scereto, segllndo o qual a
.. ... .. ,tas, índicando referências, para: «Auxiliar de Escritório», nesta

mundpio. do Estado. t
,pelo mar, num redemoinho, Final- Itália prestaria todo o auxílio pos-

17P Redação. I mente, restaram no barco apenas sivel à Hungria no caso de uma

____
.

. 63 5 v . 5 ela e o terceiro oficial de bordo, agressão rumena,

Começou a sensacional e fuhuinante queima de tecidos da CASa OIURA
qne aC'lba de receber um maravilho&o soríimc>.nto de Fedas lisas e e6t�mpudas, tecidos finos àe algodl(l, em cores e padrõei- moderníssimos

proprios plir3 fi pre.'e[Jte e8ttn;ãll, e que estamos vendendo e.sh mês li preçofi ÍnfimOS.

f'omprar na flasa Daura signiflc::l, comp 'ar urtig;).S seillpr,e e modernos peln.s p.l'eços mais baratos da
.
praça. Eis li re}ação de 81·(:

" U , '. guns artigos que estamos liqUidando pelos preços abaIXO:

SEDAS T"ci,;o p/c Ilehão, ldrg, 0,65 a») 2,8r) I G1l81'llição p/jantar 140 X 180 'l)

Seda laqué em toàas as côres mt Cr. $ 4,00 ['ecido r/colchão, llug. 0,80 »» 5,00 I Guarnição p/j :lntar 140 X 230
lO

Seda Lumiére, largo 0,90 ,.» 13 o Tec do p/colchão Iarg. 1,40 »)' 6,51) Ji)gos de renda p/quartos
Seda Lingel"ie liRR .. * 7,5 I CrepoD p/l<irnbDg lO • 4,5" (7 reças) um"
Seàa Lingerie estampada »» 8,00 I Toalhas p!ro.,to de 2,00-2,5)-3,50 e • 5,00 A RMA Rl�HOS E ARTIGOS P/HOMEM:
Fustão de sedi liso 11» 8,50 Toalhas Uom Dia uma ,. 4,50 Leite de ()nlonia uma.. 6,00
OrgaDza lisa » » 8,00, Toalhas lisa p/banho »,. 7,5:> Liga de b \rracha uma» 2 00
Gabardine de seda, art, pesado, Toalhas Alr.goana p/banho li. 10,00 Lamina GIlete Azul 1/2 dezena» 4,50

as t;)da3 cores ,,» 13.00 Toaltlas grandes p/banho t> lt 18,00 Baton Michél um » 3,00
Seda granité ,. » 7,"0 Tosl!:ias em CO!'t'S p/banbos .. ,. 12,00 B"i(on Zande })>> 3,00
Tafetá Moirê li lo 00 �rim ALuI marir.ho lO» 3 �h Tnlco Hoss »» 3,bo
Tafetá X 'idrez, 8rt. bom II» 7,00 Granité dl:l a!gl)dãO, largo 16o ,. • 12,0:; Sabonete Gesl'y c:lixtl.. 450
Laqué lavrado » lO 8,00 Tdpetes de velurlo r/quarto lO. 2",00 Calça de b(}rracha, art. bom uma ,. 6,50
Sed"! estampada, des. novos ») »10,00 CAMA E MESA Jogo f�e couro r/l:lOmem,
Seda eiltampadü, art. fino, largo 0,90 » » 16,()() olc'la fu�tão p/easlil uma Cr.S 22,00 (Reclum!') um

S9da estampada des. gradoEl » »12,00 CoIeIa fll .. tl1lJ p/solteiro », 16,00 Jogo de couro r/rap3z »

Seda listada Plcllmisa ».. 9.r ° r;dcha veludo p/casal lt» 29,0,' °asta Eucalol uma

Linho e seda Plvestido »» 10,5) C(\lcha recl8me lO lO 8,00 Pasta LeveI' a

Veludo ChUfon » » 55,Il0 Coich:\ de seda p/casbl »'> 44,00 Pasta Alvidente »

TECIDOS DIVERSOS Cf<lcha hraDC", r/.;olteiro ... 10,00 Esma.lte ('utex um

Opila lisa mt Cr. $ 250 Cobt'rtorf'8 meia lã r/casal »t 55,00 Blui>lls �wing uma

Opala lisa, largo 0,60 »lO 3,80 C\)bert 'res d,..ze:1b.aóo, art. pesado Camisa Socega Leão p/homem »

Chitão » a 2,90 p/casRI um » �9,'10 Camlal\ Sncpg-l Leão p/rapaz lO

Chitão, larg� 0,80 » Jt 3,80 Cobertores xadrez r/casal .lO 30,410 Blusas Aviador, art. bom »

Luizi.ne » » 2,80 Cobertores xadrpz p/solle-iro " lt 24,l)n Blusss p/homem ».

Linon liso lO » 2,80 C!Jbertores xadrt'z r/casal »» 19,50 Blusas r/ilornem lO

Linon estampado » » 3,00 Cohertor(ls xadrez p/so}tt>iro a I 16,00 Capas felpuda .. p/crianças
Linon listado, art. moderno »» ;�,50 Cobertores dezentad08 p/cssal » • 22,00 Gasaquinlios p/ recem-nascido um

Fustão estampado, art. novo »» 5,0) Coberlores dezenh!\dos p/sol· Casaquinho3 felpudos
Z :lfir em diversos tipos )}» 2,80 teiro » » 18,00 Pasta d� couro p/colf'gillis de 14,00 e

Tricoline PI camisa de 4,êO e » 5,50 Cobertores xadrez p/bebê »)l 6,5') Maletas 'p/lrab'1lho de $6r 50,
Laize em todas as cores mt 5,00 Cobertores dt:,zenhados p/bebê $7,

.

50, $8, 50, $10,00 e

Tecido PI cortina » »2,ilo de 7,50 e lt • lo,oo Malas p/viageDs de $26, $')0 e

Tecido PI cortina, largo 0,80 7,50 ,. 8,50 Cobertores cinza um »8,00 Porta Nlkel de couro um

Tecido PI cortio8, 1,40 mt 12,50 Atoalhado branco e de cores, Sombrinha de seda p/senhora uma

Opala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 m�. .. 6,00 Sombrinha de tricoline, art,
Linhos estampados tipos novos • • 5,oú Cretoae branco largo 1,40 »,. 7,50 bom
Tobralcos estampados .» 6,00 Cretone de cores larg. 1,4) ,,. S,o Sombrinhl de tricoline r/cebo
Tecidos estampados de alg. defil. ('retone branco, largo 2 mt. lO >,', 9,50 comprido

modernos » • 7,00 Cretone branco largo 2,20 .. .. 10,00 Sombrioha de tlícoline PICO·
Merinó preto » :t 5,00 Guarnição pintada p/chá nma »35,00 legiais »» 14,00-
Crepa preto p/luto » » 5,50 Guarnição p/chá, 140 x 140,. » 20,00 Ui Linda, em todas as cores um » 1 ,SeJ:
RECEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LhME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS ..

ESTRELAS, COLARES DE ALjOFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PARA O CARNAVAL.)E 1943
E' de vosso interêsse comprai os artigos que necessite, na nossa la e já tradicional liqUidação semestral

Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos menores preços, porque compra
,

Vende só a dinheiro e compra diretamente €las fabricas. RUA FELIPE SCHMITD,

"

rI
25,00
35,00

3500

lO

12,00
10,00-
3,00
3,3')
2,40

»

..

»

..

lO 3,*0
10,00
5,5 l'..

»

5,00
24,00
18,00
13,50
15,00
3,S0:
7,50

1..$,00

»

..

»
» lO

»
12,00
34,o(}
3,"0-

35, f)o'

»

25,00
» 18.00>

'

só e dinheiro"
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CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas

A Tia de Varlito
Com Jack Benny

A fêzemia lia valho l'4ac
Donald (Desenho Colorido)
Preços c-. $3,00 -2,00- 1,00

Livre de Censura

�

IIVIPERT t\L
- FONE 1581 -

I O �édi��2 d1ãasvila
I Com Bill Ellictt
I Complemento Nacional (D,F.B.)'

I Belezas naturais do Brasil
I Preços: c-, $2,00 e 1,20

Imp. até 10 anos

o primeiro aniversário do rompimento
do Brasil com o «eixo»

o novo emba ixador
espanhol na ltaUa
Madri, 4 (U. P.) - O sr. Rai

mundo Cuesta, ex-secretário geral
do Partido Falangista e que até há
pouco foi embaixador da Espanha
no Hio de Janeiro, partiu de Madri,
ontem, para seu novo posto ele em

ha ixarlor em Roma,

. Esperam-se graves acontecimentos
Istamsul, 4 (R.) - Na Itália

o moral do povo continua a bai
xar rapieamente, declarou um via
jante rerentemente chegado da
península, que frisou que se espe
ram grares acontecimentos no

país. Disse mais o viajante, tex
tualmente: , "

".tal�aJ\os �Jt:\mente colocados pau .

criticam abertamente Ciano e os

dirigentes fascistas, aos quais
acusam de ter arrastado o pais a

uma aventura que custará caro

!lOS italianos. Todo o povo deseja
ardentemente a paz. Esperam-se
graves acontecimentos em todo o

COLHEDOR MECÂ!',IlCO DE
ALGODÃO

Haia»
Dados relativos ao

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

1911
9.000.000,00
59.000.000,00

S 4.748.338.249,78
c $ 34198834,9U
II $ 91.862.598,37
• $ 7.426.313,52

$ 23.742.657,44

ano de
Cr $
c $
c

DR. VITOR GUTTlERREZ
avísa que reIHl"1UIDIU sua

cttníca, à rua Feli peSch
.mldt n-, 34, das 14 às 17
horas.

Uaspa ! .LOÇÃO .llLlHAVI.
LHOSA!

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

Agências e SUB-agências em todo o território nacional.
Sucursal nc Uruguãi. Reguladores de avarias nas prin-

cipais cidades da América, Europa e África.

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para.
oolegials (artigo fnrte e

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

Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Ttradentes n" 3

I -Florianópolis-
30 w.-13 I

Crédito Mútuo Predi;i'l
Propdetários: J. Moreira & (ia.

6 de Janeiro
Foi cntregue ao sr, Ervlno Hoeller, na presença de
testemuhas, 9 ;>rêmio em mercadorias, que coube a
filha, de menor idade, Aldlnha Hoeller, poasurcora
da caderneta n. 7.8! 2, contem plada no sor.eío de 5
de janeiro de 1943, com o uremio maíor , em merca-

dorias, no valor de Ors, $6.250,00,
A felizarda fí\Riop. em João Pessoa (Estreito)

4 de Fevereiro
Mais um formidável sorteio reatíza eá a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia J 8 lie Janeírr (2I.feird),
com prêmios no valor de

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

tie Ouro Pretn n" 13.
--------��----�------�--------------......

Consultas médicas graus
Contribuição mensal apenas Cr. $2.00

Rio, do Correspondenle E'spe-I t tulcmles, com a porticipaciio du
cial Amorim Parça t uiti aérea) pouo, em propaganda :do "Bonus
- Constitnirom IIlll (lC�)nleci-1 de Guerra", bem como a itnpo
Jl�ento cxcepcional na _lJzdq_ ,�(( I/lente .�essí1o solene reolizad«
cidade, as come tnoraçoes (la pela Liga de Defesa Nacional,
primeiro aniucrsário do rompi- 110 Palácio Tiradentes, sob a
menta tle relucões do Brasil com presidência do Chanceler Os
os países do "Eixo", transc or- uittlclo Aranha. Na gravura aci
rido no dia 28 de janeiro lindo, ma, os estud.anles e .(1 massa po
tendo alcançado pleno êxito ri pular, em [rente ao Palácio da
passeata monstro lcoada a eiei- Guerra, onde se formou '[L gl'an
lo pela Unido Nacional dos Es- de manifeslação.

Clube r de Wiaio
Convite

De orcem da Diretoria,
convido aos sr s- Sócios pa
ra o Baile carnavalesco a

efetuar se dia 6, às 21 ho
ras, em nossa séde social,
nos Barreiros.
Altamiro Brinhosa - Se-

cretório
76 2v - 1

LE I A ISTO

O sr. Fowler McCormack, presi ..
dente da International Harvester
Company acaba de anunciar a fa
bricacão de um novo colhedor me
cânico de algodão, afirmando que
as experiências já realizadas prova
ram que essa máquina será capaz
de fazer o trabalho ele 50 a 80 pes
soas. A referida companhia não po
derú, porém, fabr-icar presentemen
te mais ele 12 dêsses colhedores de
vido a falta de materias primas, a
não ser que o governo elos Estados
Unidos autorize a fabricação de
maior número, tendo em vista a
economia da mão de obra na la
voura. O sr. MacComarck declara
que a sua companhia vem empre
gando colhedores mecânicos há 40
anos. Em sua opinião, o aperfeiçoa
mento cio novo aparelho constituiu
a tarefa mais dificil que se conhece
na história do maquinismo moder
no. As experiêricias foram realiza
das nos Estados de Mississipi e
Akansas e em algumas regiões cio
Texas e Arizona. Acrescentou o

presidente da International Har
vester Company que o citado colhe
dor poderá ser usado em qualquer
região onde a altura do algodoeiro
seja de dois a quatro e meio pés.

O V DA VITóRIA NUM OVO

De ordem da Diretoria convido aos srs. Sócios para a

sessão de Assembléia Geral, a efetuar-se dia 6 do corrente (sá
bado), a-fim-de ouvirem a leitura do Relatório da Sociedade, do
Balancete da Tesouraria e outros assuntos de interesse, na séde
provisória, à rua Pedro Ivo, 9.

BOAVENTURA ALVES, Secretário
7'J 4vs 4

- Várias vezes os jornais elo país

I----------------------------�I
e do estrangeiro têm anunciado a

imprevista descoberta da letra V,

ReI J-ooría Royal" símbolo da vitória das democra-
« O 1 II cias, na tenra epiderme de crian-

ças recemnascidas. Mas parece que
os animais domésticos estão tam
bem recebendo a influência dessa
espécie de sugestão da vontade hu
mana, manifestada assim simboli
camente. O caso é que no Canadá,
país de grande e adiantada galino
cultura e que está enviando a mé
dia ele 15 milhões de ovos à Ingla
terra, o avicultor E. C. Lattie, de
Hants Country, Nova Escossia, co
lheu na sua granja avícola um ovo
em cuja casca aparece nitidamente
desenhado o V da vitória. Pelos mo
dos, até às galinhas poedeiras "tor
cem" peja derrota do Eixo... O
ovo único foi exposto em Londres
e, naturalmente,.causou sensação.

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

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

aparelhas fotográficos, telefones. etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

758 vs-36
......"";x""=_=.._

Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
-à rua Trajano 3, no edílicío onde funcionou o Banco do Brasil.

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�DICADOR MEDICº Como fugiu da Alemanha o general Giraud
D ARAUJ

Londres, 4 (R.) - Em sua ed i- ximo da fronteira da Suíça. Mas a

r O o LHOS, OUVIDOS ção de ontem o "Daily Mail" pub li- seguida, p o r êle vendidos aos seus distância" .

e
-

NARIZ GARGANTA ca a primeira história autentica da carcerei -os alemães. Dessa forma, fronteira estava rigorosamente guar-
I fuga do general Giraud da f'ortale- o m ilito r gaulês conseguiu reunir dada. As sentinelas podiam ser eu-

za alemã em que se achava preso certa quantia em dinheiro. contradas de 100 em 100 metros e

em 1941. I Pouco delJOís, obtinha êle sua as patrulhas passavam constante-

Essa narrativa foi feita pelo pró-] carteira de identidade, dando-o co- mente. Ocultei-me num bosque pró
prio general Giraud ao cor respon-: mo viajante comercial especialista ximo e alí passei a noite, desper
dente do "Daily Mail", na Argel ia.] em seda artificial. Todos os prepa- tando cerca das seis horas da ma

G. 'Vard Price. A história tem seu! rat ivos para a fuga estavam quase nhã, Pelas palavras das sentinelas,
começo no romântico castelo rne.ll.erminados. Ocultando certa par ce- que me chegavam aos ouvidos, pude
d ieval de Koenigsberg, construido lia do jantar que os alemães lhe depreender que comentavam minha

O MADE�RA Nt=VES d I nas bordas de um abismo de

451
traziam, o general Giraud pôde reu- fuga. Alguns soldados alemães chc-

r. I, ,_
- mê fico espécie istlJ em metros de profundidade. n ir alimento suficiente para três gavam a dizer que talvez àquela

"Durante oito meses - relatou dias. Faltava agora o passo mais hora já fosse um cadáver. F'ina l-

DoeNçAS DOS OLHOS
o general Giraud ao cor resp onden-] arriscado, isto é, tentar a fuga". mente, quando me preparava para

"

_

i- ,,'
"

te d o "Daily Mail" - após minha I "Finalmente, chegou o dia - almoçar, ouvi urna das sentinelas

Curso de Anertetcoamento e Louca Prática no mo de Janeiro prisão pelos alemães, os ferimentos disse textualmente o general Gi- dizer: "Quem sabe se hoje à tarde

PI'" que recebera me incomodavam

bas·l
raud - e entretanto minha tenta- teremos melhor sorte - Já é tempo

Consultas e ii manhã: às terças. Quintas e sahndns, das 10 ás 12 tante, sendo obrigado a caminhar tíva tinha de ser efetuada à luz do de irmos almoçar".
horas: ii tarde. diariamente. das \5 às 18 horas apoiado em duas bengalas. sol pois não podia atingir o pátio Ainda não havia passado um

Consultório: Rua Joâo Pinto ü. 7, sobrado - Fono: 1467 Em janeiro, porém, comecei a da prisão à noite e chegar ao [ar- quarto de hora e já punha os pés
ReHid�nci8: HUH Pre8j(jf'nte Coutinho. 2R. planejar minha fuga. Por meses a d í

m, pois cada metro era guardado na Suiça. Quando eventualmente r-e-

fio, recolhi secretamente todos os por um alemão. Na manhã de mi- solvi partir para a França, soube

pela pedaços de tiras de fazenda que n ha fuga, durante meu passeio ha- que a "Gestapo" estava à minha

Nac. encontrava, afim de tecer uma cor- hitual, mostrava-me calmo e bem procura. Durante seis meses estive
da resistente. Trabalhando à noite disposto. Um guarda passou. Con- oculto. Mas, durante todo êsse tem

consegui fazer urna corda, com a t e i-Ih e urna anedota e êle se afastou po mantinha contacto com meus

espessura de dois dedos". sorrindo. No momento em que o amigos americanos. Finalmente, a

"Entretanto - explica Q corres" alemão desapareceu da minha vista, 2 de novembro, recebi urna comu

pondente do "Dailv Mail" a amarrei fortemente uma corda ao nicação secreta de que as forças
corda tecida pelo general Giraud parapeito da janela da prisão e co" auglo-amer icanas se preparavam

não era bastante forte para supor- m e c e i a descida, Em apenas quatro para desembarcar na África daí a 6

tar seu Ileso. muito embora as co- minutos cobri os 50 metros que me dias. Poderia fugir a bordo de um

munícações feitas [>OI' meio de cé- sepc ravam da liberdade. Apesar da submarino, afim de cooperar com

digo com os amigos do velho mí lítar g ravidade, do momento, não apre- os aliados. Meu desejo era realmen

gaulês, fóra da prisão, tivessem f'a- sentava o mínimo sinal de excita- te este, pois começariam para mim

cilitado a chegada de pedaços de I ção, Chegando ao solo, raspei o bi- novas aventuras. Minha decisão foi
arame para torná-Ia mais resisten- gode, coloquei oculos escuros e tra- rápida e juntamente com meu filho

te. Bsses pedaços de arame chega- jei roupas civis. Então, principiei a oe mais três oficiais rumei num pe

vam às mãos do general Giraud caminhar, por uma estrada que cor- que n o barco através de um mar agi
ocultos em latas de marmelada e ria próxima ao castelo. Dirigindo- tado, afim de encontrar-me com um

juntamente com tabletes de choco- me para l éste atinai um ponto pró.! submarino que me esperava a pou

late, enviados por sua mãe e, em

'b
co mais de quilômetro e meio de

UMA FôRÇA COMBATENTE DE 1918. Ia dura a luta contra o es-

MAIS DE 6'5.000.000 DE HO::VIENS trangeiro invasor, que investia
com o seu possante armamento

EM 1943 contra o coracão da Rússia, para
Os gigantescos planos de mobiliza- impôr as suas "convicções e favore
ção industrial militar dos Estados cer propósitos de desmembramen-

Unidos to do país, - diz o "Correio da
Washington, da (Inter-arnerica- Manhã", e acrescenta: O Volga,

na para O Estado, - Os Estados em seu cotovelo famoso, era o pon
Unidos esperam. utilizar, em fins to visado, pela sua importância es

de 1943, 65.000.000 de pessoas no tratégica. Alcançada e tomada a ci
prodigioso esforço total do país dade que aí se ergue - Tzaritzin
para a vitória contra o Eixo. estaria a Rússia cortada em duas,

O record a ser atingido em 1943 com o Cáucaso à mercê do agres
- aproximadamente a metade do SOl' e o norte sem recurso alírnen
total da população americana tal'. O rocem-organizado exército
será necessário para que haja ho- russo acudiu em defesa da cidade,
mens em quantidade suficiente para pronto a todos os sacrlfícíos, certo
os campos de batalha, para a fa- de que conservando-a manteria o

bricação de armas e munições e país em condições de resistir aos

para o incremento da produção de atacantes. E feriu-se a batalha de
alimentos destinados à população Tzaritzin.
civil e às fôrças armadas das Na- O embate foi brutal. De um lado
ções Unidas, numa escala jámais o invasor, disposto a esmagar o

registada na história da humanída- agredido. Do outro lado os russos,
de. empenhados numa luta de vida ou

De acordo com o sr. Paul Me- de morte. Combatêu-se com extre
Nutt, diretor da Comissão de Po- mado vigor, o estrangeiro lançan
tencial Humano dos Estados Uni- do mão da sua experiência militar,
dos, em fins de 1943 ou em prin- o bisonho russo pondo em ação to

cípios de 1944 teremos: da a sua coragem, todo o seu de-
9.700.000 cidadãos, ou mais, nas sespero.

fôrças armadas dos Estados Uni- Por fim o invasor foi derrotado. Enfermeira obstétrica (par-dos; Tzaritzin mantinha-se invulnera-
20.000.000 de pessoas na indús- vel, como invencivel baluarte da te ira diplomado) Atende Da

tria de guerra; sua pátria. O inimigo jazia aniqui- Casa de Saúde S. S6bastião,
19.000.000 de pessoas na indús- lado. Estava salva a nação, livre das 10 às 12 e das 15 às 17

tria civil; do perigo mortal que a ameaçava; horas
léstias Nervosas - Moléstias 7.900.000 de pessoas nos campos o Volga continuaria a sua missão

Mentais agrícolas; de regar o intel'ior da Rússia, de O derrotismo t} o pessimismo
Consultas dl·árl·as das 5 I 8,000.000 de homens e mulheres ser a grande artéria vivificadora -

I 1 d
-

d· sao armas da "quinta-coluna".
14 horas em diante empen la as em ocupaçoes lver- da nação.

w.�������������������e�'�'��__�"�����������������s:a�s.� �__�O�s�a�n�o�s__ �p:a:ss�a�r�a�nl�e�u�n�l__ �d�ia::�(�L�.�D�.�N�.)�.�__-
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Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

",-
If'"

" It,". Pela maD:hã, das 10 às 12
\"�n!iU 8S. ti' tarríe. ds s 3 às 6

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

MARIO WENDHAUSEN - (diplomado
.

Faculdade
de MedIcina da Universidade do Brasil)

!ix-foleroo do Serviço de ClinÍl�a Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA

Dr.

MOlé,st.ias internas de adultos e crianças.
Consultórto: Rua Feltpe Scbmidt n. 38 - Tel. 1426

Realdencís: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. t523
Rorario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dr. AU(iUSTO DE PAULA DJ�etc�a;i�a��SP�:1
R ldêncí C 1 ó

. Florianopolis
, eSI De16 e onsu t rIO: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Clrurgía geral e Doenças de senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 ti das 15 às 18 horas

FonB 1.644
--�-------------------------- w

Dra. Josephi:JiJ S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (scb.)
---------------------------- -----------------------------

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-Ü!terno do Serviç!l do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Senlçes do dr. Gabriel.de Andrade (Rio) e. dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço. de Oftalmologlil do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade

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

Cons. Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259
. .

Consultas: das 15.30 às 18 horas
ResldenCla: Conselheiro Mafra, 77-FLOR1ANÚPOLIS.

I I
I,.STITUTO DE OIAtiNOSTIOO

Dr. Antônio Moniz CLINICO
de Aragão Dr. Djalma Moellmlnn

ME"DICO
Formado pela Universidade de

Genebra (Sufça)
Cirurgia, e Ortopedia. Com. prAtica nos bospltals europeu.
Clinica e Cirurgia do Clfnlca médica em geral, pediatrIa
torax. Parfos e doenças doenças do sistema nervoso, apare:

de senhoras.
Ibo genlt�':{�n:!�fb:: bomem

CONSULTORIO: Assistente Técnico
Rua Trajano, 33. Dr. Paulo Tavares

DiarIamente das 15 à8 Curso de Radiologia Clfnfca com o

J
17 horas.

dr. Manool de Aoreu Uampanarlo

.

"

RESIDT!oNCIA·. I
Silo Paulo). Espeoializado em HI·

n glene e Saúde Pl1bllca, pela Uníver-
. Almirante Alvim. 36 _lldade do Rio· da Jauelror

Telefone n. 751. Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnica

p---,----,---_ Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise cliniea

Rua Fernando Macbado,'
Teleloue 1.195

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Oeral

ICONSULTORIO :

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

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

Pt ORlA NOPOllR

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vilor Meireles n' 26

Telefone n· 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo·

ESTALINGRADO
Os elementos colhidos pela Esta

tística Militar são absolutameus
secretos, f' servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los 01l

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do Paf3. (D. E. M.).

Tzarítzin, reorganizada, ampliada,
perde o seu nome monarquista e

torna-se Estalingrado.
Os anos continuaram a correr.

Mas eis - 1942 - que a terra des
sas paragens do Volga tornam a ser
abaladas pela fúria da luta susten
tada contra outro invasor. De no
vo se atira o agressor contra a ci
dade heróica e outra vez o solda
do russo acode, em homérica defe
sa, de vi-da ou de morte, da sua pá
tria.

E, como da outra feita, o inimi
go é aniquilado. O baluarte conser
vou-se firme, como expressão de
indomavel resistência. Algumas se
manas bastaram para o modesto
soldado moscovita abater o orgu
lhoso teuto no ponto que êste
considerava o lugar de honra na
frente que vai do Ártico as Mar
Negro.

De quantas semanas mais preci
sará o muiík para dar o tombo fi
nal no brutal e desastrado usurpa
dor?

LEONOR DEUCHER

Aplique um Gasogênio «Suliy» no seu caminhão e ganhe a diferença
Eficiência e garantia absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C_ RAIVJOS & Cia ... "'mRua João Pinto, 9 .aI. Florianópolis
_�A1JJ2Cjk ._ OfiCINA DE MONTAGEM E ASSISIENCIA m;zua__&WD ".MSWtmaU
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Atacarão a Turquia 1
Estocol mo, 5 (U.P.) -- Segundo se informa,

or dedcu {I todos os súditos italianos, residentes na

q ue abanc)'«nem o terr i torio turco.

a Itália
Turquia,

J'

Reduzido o pOderio do exército alemão
Londres, ii ru. P.) - As per-,

I
milhões de soldados. Acredita�

(1:1S sofl'ida� na Rússia e :na Lí- pelo menos um milhão de sol- se que em três anos e meio de
bla, .reduzIl'a�n o poderío do dados ou provavelmente mais, luta as perdas alemãs se ele
exérclt« alemão a menos de 6 talvez não poderão ser eonsíde-
milhões de homens, segundo rados aptos para a luta em vir. vam a uns

õ

milhões de comba

informações chegadas a círcu- tude de se encontrarem feridos tentes entre mortos, feridos e

los aliados desta capital. ou por outros motivos.
Aoredita-se que a Alemallhal Os peritos militares dizem

conta ainda com um exército que a "Wehrmacht", de Hitler
de 7 milhões de homens, porém atíngfa antes um efetivo de 9

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.).

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ
UM REMÉDIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão
importância e tratam a afecção ca
tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
ral.

Se V. S. padece de catarro, não se
descuide. Compre um frasco de
PAI;lMINT e tome-o de acordo com
as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

câcia em muitos casos, porque sua
ação se exerce diretamente sobre o
sangue e sobre as membranas mu
cosas.
A volta da respiração facil, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas
energias e a garganta livre de ca

t�rro - eis o que lhe proporciona-,
ra o tratamento com Parmint. Tor.
ne sua vida mais aprazível, maisalegre. Para seu próprio bem _

se sofre de catarro - comece, hoje,o tratamento com,Parmint.

Novas restricões na
Alemanha

Estocolmo, 4 (Reuters) - Novas
r_estl'içõ'es entrarão em vigor a par
tIr de 15 de fevereiro na Alema
nha.

.A aquisição de artigos da cerâ
]luca e de vidros, garrafas notada-
11l�l_ltê, além de móveis só �erâ per
ll: lli da medi anle antorização especIal.

prisioneiros, muito embora aI
guns claros 'verificados nas Ii
Ieíras sejam cobertas com no
vos recrutas.

Hiller procura cobrir OI:
claros de suas fileiras

Berna, 5 (U. P.) - Informa- da "Wehrmacht" pela ofensiva.
ções procedentes da Alemanha di- russa".
zem que Hitler criou, por decreto, Tamhem se noticia que o "Iueh-
117 novos generais "para preen- rer

" criou 17 novos almirantes e

cher os daros abertos na direção 25 generais de aviação.

Greve§.operáriS$ na/ÚLTIMA HORABelgica e Franca ,.

Zurique, 5 (Reuters) -

Eri1j I

-

•

consequência dos violentos c /J. luz do dls
sistemáticos ataques da RAF CAIRO, S (R.) - Bombar-

C��lt:'a as' -comunicações !erro-! deiros norte'?z:'eric,anos ata
viarras da Franca e da Bélalca I

coram com êxí to , a-luz do"'" b,
dios alemães foram obrigados a 10, os portos italianos de-

armar todos os trens de merca- Palermo e Messina.
dorias naqueles países.

•

Centenas e centenas de fer- Já estão em uso
roviários ausentaram-se dos ARGEL, 5 (R.) . A avia·--
serviços em consequência da çã.o aliada j á está usondo
decisão do ministro do Tráfego os aeródromos ex-Lto.Hemoas
alemão de pagar os emprega- de Trípoli.
dos com vales sobre os bancos
de economia especialmente
creados.
"TRABALHO E SEGURO SOCIAL"
Rio, 5 (A. N.) - Dentro ele pou

cos dias sairá à luz, sob a direçãodo sr. Silvestre Pér icles d e Góes
Monteiro, a revista de assuntos so
ciais "Trabalho e Seguro Social"
da empresa incorporada "A Noi:
te" .

ACACIO MOREIRA
ADVOCiADO

ESCRITORIO: rua Deodoro, n' 23
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É UMA. DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
P.ARÁ A FAMILIA.
E PARA A RAÇA
-

•

Ataque noturno
WASHINGTON, 5 (R.)

Informa-se que, a 2 do cor�

rente, os aviões japoneses,
pela primeira vez, realiza
ram um ataque noturno o.

unidades estadunidenses nce

zona das ilhas Salomão.
•

Tóquio diz ...
MELBOURNE, 5 (R.) - A

rádio de Tóquio informou
que na batalha aero·naval'
das ilhas Salomão, os norte
americanos estão empre
gando 10 por to-uvíões, 10
couraçados, 20 cruzadores,.
além de outros vasos; e que
as forças japonesas, "em
bora em número inferior,_
estão combatendo magni
ficamente".

O CUSTO DE UM ABANDONO O ESTADO Il
.

O juiz de. Meno�es, ouvido peja I mSpOrtleVnrmprensa, disse, ha pouco, que ha- U
via no Rio de Janeiro entre seis e

8.000 menores abandonados, sem CORINTHIANS X FIGUEIRENSE
família, sem nenhum responsável.
Parecerá talvez diminuto o alga

rismo, posto em confronto com o

da população. Equivocado estará
quem assim pensar.
Em primeiro lugar, não temos,

provavelmente, dados estatísticos se·

.guros. Mais certo é tratar-se de me

va estimativa.
Conseguintemente, o número de

menores abandonados pode até ser
inferior à cifra indicada, como'- po
de ser muito maior - e é o mais
provável.
Em segundo lugar, mais mil,

menos mH.- eis o que não influe
contra a significação do fato. O
que interessa é saber-se que na me

trópole do país alguns milhares de
crianças vegetam nas ruas, são va

gabundas, são viciosas.
Os estatísticos anglo-saxões cos

tumam dar valor monetário às vi·
das humanas. Alguns milhares de
vidas infantís e juvenís nas condi
ções apontadas quanto representam
em cruzeiros? Dificil avaliação.Nem
sequer valem como esperanças ti.)
futuro.
É possível, entretanto, conjeturar

sobre o que representarão amanhã
os males provenientes de sua des
gracada condição. Serão amanhã l.o
mens que não conheceram um li
vro, não praticaram um ofício ho
nesto, não trabaiharam para vi
ver, e que apenas f I ,'\ aram conheci
lnento com os vícios, os êrros, os
dcslíses, muitos dc.es com os cri-
11H'S.

'

Quanto custarão êsses brastlei ros
inúteis ". indesejávc.is ao Brasil
(perda pelos males deles der i 'lados
c perda pelo não aproveitament« do
seu valor humano?).

Ê ureciso pensar séria muito sé
riamente nesse cruel abandono, nes·
se desfalque moral do patrimônio
coletivo, nesse indisfarçável em

pobrecimento econômico-social do
llrndl - diz um nosso colega ca-
rinca.

'

Diante de Rostovo
Moscou, 5 (R.) - Segundo des

pachos recebidos ontem os ca
nhões do exército russo já estão
troando diante de Rostovo.
Elementos avancados sovieticos

investem sobre. essa praça, partinelo de pontos SItuados apenas a 48
quilômetros da linha f'erroviár-ia
que corre para o sul.
Moscou, 5 (D. P.) - Rostovo es

t� sendo canhoneada" peja ar-tilha
na pesada russa. Acredita-se nos
meios bem informados que as forEm aviso dirigido à secretaria ças russas, que atacam a referidageral, declarou o ministro da Guer- cidade pelo norte, léste e sul, podera o seguinte: "O afastamento tem- rao ocupa-la em menos de uma se

porário ou definitivo de oficiais e mana.
pracas do território da Região, de- =_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:.;;;;;:;;;;;;;;;;;:

Ferrovia cortada
penderâ de publicação em bole- � MOSCOU, 5 (R.)tim do comando das forcas e do I Iterritório, do ato que autoriza ou PROF. BARREIROS FILHO tropas soviéticas, ocupando:-
determina o afastamento, seguido (C I

novas posições em seu avan-,

I
- onsu tas de portu- b d 1da ordem (e execuçao correspon- ço , oca am e cortar a i-

dente da alcada dêsse comando. guês, aulas de língua nha férrea Kursk-Orel.
Tratando-se ode estabelecimento di- e letras vernáculos, cor-
retamente subordinado ao ministro reção de trabalhos es-
ou outras autoridades, mesmo as-

sim o afastamento e a apresentação cr.i tos)
de oficiais devem ser do conheci-
mento do comando do território,
principal responsavel pela disci
plina dentro da Região".

Os alemães sabem a verdade,
diz o líder nazista Gmbbels

Tudo o que temos para sacrifi
car, todo o nosso conforto deve
transformar-se em tanques e mais
tanques. Os sacrifícios começam
em casa e vão até à administracão
do Estado".

..

Referindo-se ao "perigo bolche
vista para a Europa", Goebbels de�
clara: "Se viesse a realizar-se a

possibilidade trâgica de que a for
ca armada da Alemanha não mais
pudesse deter a tempestade no les
te, nosso contineni.e se tornaria
presa do bolchevismo. Talvez haja
pessoas de espírito esclarecido em

Londres, que possam imaginar o

que isso significa para a Inglater
ra tamhem".

•

Isso diz Berlim ...

ZURIQUE, 5 (R.) Re·
produzindo uma notícia de
Estocolmo, a rádio de Ber
lim disse que, após sua
conferêricic em Casablanca:
(Africa) e Adana (Turquia);.
o sr. Churchill realizou cur
ta visita a Moscou.

•

Von Papen acusado de traição
ESTOCOLMO, 5 (U. P.) -

Noticia-se nesta capItal que
o embaixador nazista no'.

Turquia Von Papen e suo

esp�sa estão sendo acusados ..,

pela
" Gestapo", de terem.

tentado negociar a paz en-·

tre o Reich e os Estados.
Unidos. Adiantaram os infor·
mantes, que é provável (1

partida, em breve, de von::.

Papen para Berlim, onde
será "liquidado".-*

Sobre a Alemanha
Londres, 5 (R.) - A luz do.

dia, bombardeiros americanos
atacaram o noroeste da Alema�
nha.· A noite, a RAF efetuou
novo bombardeio a Hamburgo.

*

Chegam canadenses
Cairo, 5 (R; - Acaba de

chegar à Africa do Norte mais
um contingente canadense.

Seis generais
Angora, 5 (R.) - Noticia-se

aqui que a Itália perdeu 6 ge�
nerais, nos últimos mese�, na

frente russa.

•

O "Corinthians F.C." cumpriu,
ontem, o seu primeiro compro- Fazem anos liOje:misso, enfrentando o valoroso A exma. sr a, d. Laura Cal-
(Figueirense F.C.», havendo os lado Caldeira. viuva do nosso

elementos. do club� visitant: saudoso conterrâneo dr. Alei.
correspondido, perfeitamente, a C ld

.

.

-

no a eira;
espectatíva , por contarem com d A Gar-. , I 1 d

..
I a exma. sra. . ur ea

megave e e eva a -super ior ida- cia;de técnica. Por isso que, desde o sr. Henrique Loureiro Filho;
o início da partida, lapesar de M 1o sr , Danúbio e o;desenvolvida na primeira fase h

.

t fr i . , . o sr. engen elro Domingoscom cer a neza, a v it ór ia lhes T
.

d d .

t id T'
nn a e,

es ava garanti a.
_
odavia, o

I a menina Neusa Lopes de

1fonze» do e.squad.fdao de, aço Almeida;utou com íntrepí ez ate os a exma. d Hild D t
'1
..

I
. sra. . I c a u ra

u times Instantes da pe ej a, a- dos Anjos, destacado elemento
rneaçando, de quando em quan- do magistério carinense a espodo, os fiancos momentânea- sa do sr Manoel dos Anjos,mente desprotegidos. Houve o- pr oprietar io do 'Salão Miner
casiões , até, em que ambos os

contendores se viram na con.v__a_-_, _

tingencia de se vale, de todos
os recursos técnicos para prote
gerem -as redes.
Dino, a revelação do "soccer "

brasileira, obteve aplausos da
assistência do es tádio "Adolfo
Konder" pelas suas jogadas ele
trizantes, mostrando se, por isso,
o mais eficiente dos pelejadorer.
Graças a Servilio, Milani (2)

e Hércules, o marcador passou
por 4 modificações consecutivas
durante a P fase do jogo. No Ecosoutro meio tempo, os locais,
após varras substituições no

seu cenjunto, conseguiram "es·
tabilizar" a partida e varar
três vezes as fortes redes do
"Keeper" Rato, por interrnêdjo
de Brito, Brandão e Teixeir i
nha. Os "goals" do clube pau
listano foram obtidos por Mi
l ani e Dine,
Quanto ao fato de Brandão

haver marcado o 2° '(goal" nas

redes do seu quadro; isto se

deve a que se valeu de recurso

bastante inoportuno, que a fez
levar a pelota em direção ao

seu próprio arco.

Não resta dúvida que a vi
tôria, pela elevada contagem
de 6 x 3, não quebrou a entu
siasmo dá turma local. Não
fôra a calma do goleiro Currú,
deixanda passar dois autênticos
,. frsngos", o resul tado bem po'
deria ter sido mais animador.

Os quadros estavam cons

tituidos da maneira seguinte:
CORINTHIANS: Rato, De

dão e Chico Preto; Dino, Bran
dão e Jango; Jeronimo, Serví·
lia, Milani, Eduardinho e Hér·
cules.
FIGUEIRENSE: Currú, Chi rina".nês e Pé-de-Ferro (depois Decio);

JaImo, Chocolate e Wilson (de
pois Minela), Teix�irinha, Ga·
lhardo, Brito Calico e Neri
(depois Mandico).
Arbitrou a partida o conheci·

do juiz paranaense, sr. Ataide
Santos, que esteve muito pre
ciso, contribuindo, dessa manei·
ra, para o brilhantismo do em�

b�te.-

Vad.

Augusto sofre lIPI desastre
Informam do Rio que Augus-

to, famoso zagueiro esquerdo,
ao descer de um bonde, escoro

regou e caíu, sofrendo a rotura
dos meniscos. Recolhido a um

hospital, foi operado e daqui a

15 dias terá alta; mas, só de
pois de 2 meses, reentrará
atividade esportiva.

Notíciase

Sigilo em lorno da
guerra submarina
Londres, 5 (R.) - Interro

gado na Câmara dos Comuns, o
vice-primeiro 'ministro, sr. Cle
ment Attlee, recUsou dar qual
quer informação sobre a comis
são de guerra anti-submarina
e sobre a situação marítima.
Declarou o sr. Attlee que não

é do interêsse público dar, neste
momento pormenores, dos :re

sultados práticos conseguidos
em virtude das deliberações do
conselho de guerra anti-subma-

Londres, 5 (Reuters) - Goeb
bels, em seu artigo semanal, na re

vista "Das Reich", escreveu o se

guinte: "Estamos chegando a um

período que exigirâ os nossos mais
intensos esforços. A guerra estâ
entrando na sua fase crítica e só
a dominaremos se aplicarmos to
do o nosso poderio nacional nesse
esfôrço. A situação não mais nos

permite encarar o problema da
nossa concluta de guerra pelos sim
ples métodos burocrâticos. Deve
mos agir, e agir rápida e comple
tamente.

O povo não mais será poupado.
Ele sabe a dura verdade e está de

em terminaelo a agir de conformidade
I com ela.
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