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Produzirão 5 navias por dia!
W.ASHINGTON, 10 (8.)-0 presidente da Comissão Maritima declarou que, ii partir de m�io próxii!l0
vindoiro, os estaleiros de construção naval dos Estados Unidos lançarão no IDar 5 naViOS por dlH.

TóPICOS & COMENTÁRIOSPreparativos das for .. ,
cas de Montgomery I
Cairo, 10 (R.). - Extensas

Dia a dia aumenta o interêssecolunas de suprímentos, cami-

§ pelos resultados da Conferência de
nhões, canhôes e veículos blin- Casablanca, Rivaliza com o seu al-
dados do 8°· exército estão cance político o seu significado pu-

avançando na direção da fron- ramente militar. Tanto os srs.. Roo-
sevelt como Churchill estiveram noteira da Tunísia, a-fim-de ser
belo porto do Atlântico africanoiniciada a próxima e gigantes- O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA assistidos das maiores autoridades

ca otensíva contra as posições das fôrças de Terra, Mar e Ar dos
de von Rommel. Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES Estados-Unidos c da Inglaterra,que

debateram entre si problemas es-

pa!��0:g��a8�sq����t�:t��sl:l�= XXVIII I Florianópolis _ Quarta-feira 10 de Fevereiro de 1943 I H. 8744 ������lê��f:: m�l!�ar��e�r�r:�:����
. ça do VIII exército das primei- I pelo espaço de dez dias.
ras posições fortificadas do "'"'" 1.'1 .. A

f:!ll d
A coordenação de temas tão

��it�'���e��es�in��tru���r���:��. "'om', o· Emll Ludwig preve O 1m e ussolini f::':���:��O,:::{;:!:�::"�i;:�:��mcas ja se acham empenhadas " I o Globo e se espalham pelos sete
em abrir caminho entre as co- fi J.a. � f

- tf. d" I
- mares do mundo, numa colossal mo-

linas de Matmata e a costa do U Cl.ieae aSCISlô O ela os a emaes b ilização de recursos imensos pro-
cedentes das origens mais diversasMediterrâneo. Londres, 10 (R.) - "}\:Iusso- vímento dramático nos braços e destinados aos pontos mais dis-Nuvens baixas e

inínterruP-1 Uni escolherá a morte de Cé- vísteí com êle, :Uussolini fazia exclamou e "Então, todos nós tantes, sob uma poderosa proteção,
tas tempestades de ar�ia têr;n sar" _ êste é o título do artl- chacotas e Hitler e nunca pro- iremos nara o inferno". que está neutralizando cada vez

embaraçado as operaçoes ae- 0'0 que- o historiador e bíógra- curou contradizer-me, quando 'l'alve; amanhã l\Iussolini es- mais, � guerra sem quartel que, no
o • '.. f'

, I d om ín io dos mares, nos vem fazen-.reas, contra as forças de von fo Emll Ludwig publícon no lhe afirmei que o chefe nazista teja !lo Interno ". Se,? rm es!a do o inimigo, fala-nos da prof'iciêu-Rommel, porém, os aviões de "Sunday Díspaeh", era um verdadeiro aventu- proxrmo, Os Italianos estao cia e engenho do alto comando
bombardeio leves e pesados da "ltlussolini _ diz o artícutls- reíro. cansados desta guerra, Todos das Nações Unidas.
aviação australiana e da Real ta em determinado passo "Que fareis - perguntei ao êles odeiam os alemães. O 1)l'Ó- Já, �aíu dos planos técnicos a es

Fôrça Aérea Britânica ataca- que e' 11m pequeno César, pla- chefe do l!'overllO ítallano - prio rei que odeia l\'Iussolini tratégia comum a todas as nossas
� � "

. '. 'forças combatentes para entrar noram O 'Porto de Palermo, e a, neíará seu sulcídío ou irá para se por acaso um general Inex- porque há vmte anos, e obríga- caminho das suas realizações prá-.regtão central da Itália nos a frente de batalha para mor- periente perder as vossas ba- do a se curvar diante dêle, está ticas.'A iniciativa que estão toman
últimos dias. rer herõícameute, Gosta muito talhas, destruindo assim a obra apenas à espera do momento do en� todas as frentes

A

e os tr iun-
Ontem, entretanto, as condi- de traeédíns e como todos os da vossa vida �" Êle riu de ma. em que poderá entabolar ne- fos Incessantes que. vem obtendo

-

f'
.

Ih
�, . - " os combatentes amerIcanos, russos,çoes :atmos errcas me oraram dltadores.consídera-se um pou- neira ambígua e, com um mo- gociaçoes com a Inglaterra", ingleses, chineses � representantes�ensivelmente, permitindo que co ator. Sempre cuidou de sua � e............... dos povos ocupados são já o fruto

esquadrões de caça e bombar- fama. Há mais de vinte anos promissor dessa estratégia comum •
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embora não signifiquem senão oea ores austra ianos e .lll.g �- que vem se comparando a Cé-

ensacl"oa 1-nven�ao e prenúncio de ações de maior enver-ses 'atacassem ca�pos. mmn- saro Ora, rrínguem pode negar U '=' gadura, que, sob a presidência dos
gos, 'postos de artílharta e co- a hora de lUussolini soou, mas srs. Roosevelt e Churchill, foram
Iunas de transporte próximos ainda nestes últimos momentos dOl9s poloneses minuciosamente analisadas- pelos
d B d it d I seus altos Conselhos Militares nae .; engar ans, SI ua a na or- o astuto malabarista 'Iogroufa.. importante Conferência de Casa.la litorânea a 32. qu�lômetros a zer acreditar na possíblltdade i Londres, fevereiro (S. P. I) _ Dois soldados poloneses bIanca.dentro do terrítorío da Tu- de um milagre, estacionados na Escócia ajudaram o VIII Exército Inglês a O fato de ter-se verificado o en-nísía. • - contro das duas eminentes indivi-Mussolini. odeia os alemães. passar através das mais inimigas na Líbia. dualidades, com as mais absolutas

I
Já uma vez disse-me êle: "QUi} Êsses dois soldados tinham construido um modêlo que garantias de segurança, em terr ítóinfelicidade os romanos te- veio a ser o melhor detector de minas explosivas em terra, que rio que ainda em novembro últimoBARREIROS FILHO rem perdido aquela grande ba- há no 'mundo. O l\:'.:inistério In-glês da Guerra, depois de examí- estava sob o domínio do Eixo, já(Gonsu 1 tas de por-tu- talha (lo ano 9 de nossa era.nas nar o modêlo, deu ordens para que fosse produzido em gran- constitue, por si só, uma notícia

guês, aulas de língua S V sensacional. Mas mais sensacionaisflorestas de .Teatol)ouvg. e a· de escala. No que diz respeito aos dois soldados, foram cha- sem dúvida serão os acontecimen-e letras vernáculas, cor- 1'1IS tivesse vencido, nunca te- mados ao Ministério e felicitados pelas mais altas entidades. tos militares e políticos que o pró-reção de trabalhos es- ríamos eouhecído o mílítarts- Essa invenção foi posta a prova e deu esplêndidos resul- ximo futuro nos reservará.
cr.itos) . " 'd Ih d III E

' . • et .. mo prussiano • tados no crítico momento a bata a o V xército contra CASA MISCELANEA, distribui.Na época em que me entre- o "Afrika-Korps" em El-Ageíla, onde o Marechal Rommel dora dos Rádios R. C. A. Victor,deixou na areia milhares de minas, com o fim de retardar o VávuIas e Discos. _ Rua Traía-

O Brasil dará cooperação militar �::�Jod��sd��;�e;I�s�d::,:np�I;�:�:S�a inofensivas, graças ao in-

.o·c'�ndenadOS pelo
Rio, 10 ("Estado") - Ouvido sobre a adesão do Brasil à Transformada num mar de chamas T. s. N.

Carta do Atlântico, o chanceler Osvaldo Aranha assim se ma- Rio, 10 ("Estado") (j
nifestou: "A força da diplomacia brasileira está justamente Moscou, 10 (R.) - Os alemães incendiaram Bataisc antes juiz Raul Machado julgou os
-na coerência. Conquistou o Tespeito que a força moral impõe de se retirarem da cidade, de acôrdo com despacho recente- comunistas Elisiário Barbosa,-na comunhão dos povos como dos indivíduos. O Brasil já ti- mente chegado a esta capital. Ricardo Sarandi, Diocesanonha, na Conferência dos Chanceleres, dado o seu apoio aos As batalhas de rua ali verificadas travaram-se à luz das Martins, Antônio Cruz, Antô�
princípios da Carta do Atlântico, todos incorporados às tradi- chamas, q;cle consumiam diversos quarteirões. As primeiras nio Azevedo Costa e Daniel Va�ções d _: pol:tica intrnacional do Brasil. O ato do governo ago- tropas russas for'am conduzidas em tanques e seu ímpeto era lença da Silva, acusados do as�
Ta, representa o termo na marcha normal de incorporação do tão violento, que os alemães se deixaram dominar por uma sassínio de Maria da Silveira eBrasil às nações defensoras dêsses princípios". confusáD tremenda. do motorista Domingos Antu-O chanceler Osvaldo Aranha relembra os princípios da Na madrugada de sábado, Bataisc achava-se completa- nes de Azevedo, praticado há;Carta do AtWntico, e diz: "A nossa adesão importa no com- mente em poder dos russos. tempos nas matas da Tijuca.promisso de não fazer paz em separado e de dar toda a coope- Os réus, que confessaram os'Tação militar ,onde fôr julgada necessária pelo conselho das «Terreno perdido não é derrota», crüÍles eom. todas as minúcias,nações unidas. O ato do governo teve o objetivo de fazer com foram condena®s a �QJ�,�os d�.que o nosso país ocupasse a posição jurídica que o Brasil e os d' Ad II H'tl' prisão.1Jrasileiros já tínham assumido em consequência da agressão IZ O O 1 er II tsses crimes são o quarto epor nós sofrida nos acontecimentos mundiais". S. Paulo, _ (P. Xisto _ Famoso Nas irradiacões nazistas, come- quinto resultantes de sentençaE conclue: ""O Brasil jâ estava na guerra e agora tomou comentarista brasileiro, mundial- çamos a ouvir" as justificações mui- do "Tribunal Vermelho Comu-posição para a paz". mente conhecido. Exclusivo do to pouco idôneas. Hitler afirma nista" do país, sendo o pri�CEC para "O Estado") - Os fra· que a perda de terreno não signi-

gorosos insucessos das forças na- fica 1erro,t.a e, a seguir, afirma meiro o de Elza Cupelo, o se�
zistas nas diversas zonas de

guer-I
que taIS retIradas constavam dos gundo O do estudante Tobias

ra que vêm enfrentando os pode- planos preestabelecidos pelo alto Warchevski e o terceiro o de
rosas exércitos aliados, estão de- comando alemão que, não COJlsi- Dino Padeiro, todos julgadosprimindo o moral dos ditadores d�rava compensadora a manuten-
que já contam com suficientes ar- çao de certas praça,s de guerra, pela justiça especial.
gumentos para desculpá·los ao po- em vista do sacrifício exigido não

Não tenhas dúvida em de ...voo Na Europa oriental, HiUer c?rrespond�r á �tilidade � es�raté.recúa aceleradamente, a ponto de gIca de taIS CIdades. E mIster, nunciar um "quinta.coluna��,
perder posicões de alta importân- lembrar e frizar que Hitler jamais por mais que pare(,la teu amj.
cia, segundo os seus próprios co- r?speitou o sacri�íc_io de seus exér- go; não merece tua estima ummunicados quando as mesmas po· CItas. A sua amblçao ultrapassa a traidor da Pátria. (L. D. N.).sições foram conquistadas por suas t?cla cOI1l�seração ao seu po:,o. E
forcas. Na África não é necessá- amda, vejamos que, se as CIdades
rio"mencionar o 'fracasso total do perdidas não valiam esforços de- Morte dum aviador
famoso "Africa Korps" que não masiados, por que, para conquistá- portuguêssustentou luta alguma com os he· las empregou todas as forças que Lisboa, 10 (D. P.) _ Anuncia-seroicos soldados do 8° Exército. No possuía? Se não valiam...

que o coronel Jorge Castilho, dasPacífico e Extremo Oriente, o "ei- É que, snr. Hitler, a luta está di- Fôrças Aéreas Portuguesas, morreuxo" vai sofrendo revézes jamais ferente. Consequentemente, os re- " IadITII'tI'dos eIl1 Sllas cOCil'taco-es ante. snltados estão diferentes! A derro- num ponto do Pacífico" ta vez na
'" Austrália ou em Timor. O coronelriores. "ta e a morte já estão lhe pairando Castilho, que era um natá'1el avia-

A opinião pública póde tolerar n? d,est!l1o �lês�e so_nho dOl�'r�do dor, acompanhou Sar�llentl) de Bei
uma derrota em algum setor da qlle n�Je nao e senao um traglco res no vôo Lisboa-RIO, levado 11
It'

.

t
. pesa.delo! f

.

19"7u a, porem, numerosos e ln enTII- e elto em �.

naveis derrotas em todos os seta· --------------- Atualmente achava-se ele reali-
res da guerra, é coisa il1explica- Cabelos brancos! LOÇÃO zando uma viagem de inspeção pe-
velo nUAVILHOSA I las colonias portuguesas.

ESTRATÉGIA COMUM

.

, I PROF •
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ESTADO-Quarta-feira, 10 de Fevereiro de 1943
m •

Soldados nazistas pristoueirosdn Relch
A desmoralização do nozismo

Noya Iorque, 9 (U. P.) - A I russa. Aproximadamente mil
rádio de llíoscou informa que do Reich e dos países ocupados, campo de batalha e perda de soldados alemães condenados

I milhares de soldados alemães "por desmoralizar o exército, armas e por auto-mutilação". I pelas côrtes marciais estão che-.
acham-se príaíoueiros em eam- por elogfar as forças armadas Trata-se, prlncipalmente, de i gando todos os meses às prt
pos de concentração militares do inimígo, por covardia no unidades destacadas na frente! sões do Reích.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

ToeI. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Or$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano 80,00
45,00
25,00

IAnúncios mediante contrato

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu-

II �::��d:;;��':�;�;;i�'O:::��;�:dos nos artigos assinados

,. ti

Vendia pães com o peso
incompleto

Rio, 10 (E.) - Pelo procu
radar Francisco de Paula Leite
e Oiticica foi apresentada ao
ministro Barros Barreto, nresi
dente do T.S.N., denúncia con
tra Antônio de Albuquerque,
como incurso no decreto-lei

n'l869, combinado com o de n.

1524, de 1940.
O acusado, que é gerente da

Confeitaria Bom Pastor, desta
capital, segundo a denúncia
intringiu a tabela de preços:
vendendo cinco pães por Cr.$
1,00, com peso interior ao a

nunciado. O processo, que tem
o na 3047, toi distribuido ao

[uiz Pedro Borges.

- m tr *'3'MMeem 'r • r-f'

á froia brUânica

A Grã-Bretanha já recuperou suas perdas em navios de g"ande tonelagem.
Dois dos últimos acrescimos à sua frota são o navio de batalho "Kowe" e o "Anson"
ambos de 35 000 toneladas Possuem a marcha de 30 Knots horarias, 4 canhões de
14 polegadns e 6 de 5,25. O navio de Sua Magestade "Howe" foi batizado com
o nome do Almirante inglês que comandou a Frota na seculo 18. É o 4' navio
da frota ingltlsa que tem esse nome.

A fotografia reproduz o "Howe" dentro do porto. (Cliché do British News Service)
-

Um dos úUhnos acrescimos

Divisão de Jomallstas t.s
trangeiros na A. B. I.

RIO, lO CE) - Em obedi
ência aos atuais Estatutos
e após reunião preparatória
será instalada na Associa
ção Brasileira de Imprensa
a Divisão de Jornalistas Es
trangeiro;' orgão destinado
a reunir os confrades es·

trangeiros que. no exercício
,

de sua profissão nesta ca

pital, tenham sua situação
regularizada em nosso país
e não pertençam ainda 00

quadr6 saciai da A. B. I.
'-...!!"'!"'IIIIIIII-----------------------,

e que se reunirá uma vez

758 vs-38 por mês em sala previamen
------------------------_n_ te designada e procurará

Médico '- cirurgião da Casa de Saude São Sebastião. Formado na
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com

M I.eslciglo de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do ProL USSO lO.· tenta p·8Z "0m VI·chl" paraSauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Scbmieden, U

ft:a��an:fo�ia�i�ft���s�aseT!��i��éro�s�:A�fo�. i�r.:��nOp��!f:t�o: b:�r::�' «acomodar» os italiaooshérnias. hidrocele .. varicoceJe e varizes. Cirur!!ia dos '!ossos e artiCulações.. Estocolmo 9 .'u· P-)' - lVJ.ussolini está tentando negociar·t encoDtrado diariamente das 9 hs. da manha ao meio dia. na Casa. de
. - \ .

: A' •

SilÚde São Sebastião. teL 1.153 Das 15 às 18 dil.!P.v.;. d.L'dbil" t1trnando apressadamente um acordo de paz com o governo de VlChI",.
Mlchado G. tel. L195. Residencia: 11,,:,.- uüarte Schutel n°"t; TeI. 1259 afim de poder apresentar alguns "frutos da vitória" ao can-·

.

sado e desanimado povo italiano. Consta, nos círculos diplo
máticos, que teria partido para Vichí uma comissão italiana,
presidida por alta patente do exército italiano. As condiçÕés.
da paz italiana seriam suaves e significariam a renúncia, por
parte da Itália, à anexação de Nice, limitando-se apenas a al
gumas correções de fronteiras. Segundo os mesmos informan
tes, trata-se de uma desesperada tentativa de Mussolini, para
apresentar alguns êxitos, mesmo diplomáticos, aos italianos.
para distraí-los do pessímismo decorrente das grandes derro- .

tas do "eixo" na África do Norte.

AgradecimentoJoão Tonelli e, esposa
querem deixar. por êste
meio, bem patentes os seus

agradecimentos ao ilustre e
dedicado clínico· dr. Remí
gio de Oliveir.:l pelos esfor;;os
empregados para salvar seu
mui querido e sempre lemo
brado filho ARTUR TONEL-

. LI, tornando extensivos es
tes agradecimentos aos pa.
rentes e pessoal? amigas que
lhes assistiram no doloroso
tranlie por que passaram.
Fpolis., 9 fevereiro, 1943
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Afastamento de oficiais
Rio, 10 (E.) - Em aviso

dirigido à Secretaria Geral do
M. da Guerra, declarou o mi- -

nistro da Guerra o s!'.,u..nhte: «O
atastamen..t,r. remporarío ou de
riintivo de oficiais e praças do
territorio da Região dependerá
da 'publicação em boletim do
comando das Forças e do Ter.
ritorio t do ato que autoriza, ou
determina o afastamento, segui
do da ordem de execução cor
respondente, da alçada dêsse
comando. Tratando-ee de. esta.
belecilllento diretarqecte subor
dinado ao ministro ou outras
autoridades, mesmo assim, o
afastamento e a apresentação
de oficiais devem ser do co.
nhecimento do comando do Ter.
ritorio, principal responsavel pe.·la disciplina dentro da Região •.

Visite,

«Relojoaria Royal»

_DUl.... __

I

A NOSSA SECÇÃO
o PENSA:\IENTO DO DIA
"Sem luta não há verdadeiro

triunfo; de sorte que o nosso

inimigo se converte em nosso

principal auxiliar". - Plutarco.
•

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 fotográficos. telefones. etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

Dr, Edgard Pinto de Souza

Dr. Vitor Gutierrez

proporcionar aoa seus com.

ponentes todas as vantagens
e facilidades para o desem
penho de suas atividades
jornalísticas.

o PRATO DO DIA
RIM GUIZADO Á HoLAN·

DESA - Corte o rim em pe
daços pequenos, lave bem e

deixe de molho uns quinze mi
nutos em caldo de limão e ce

bola ralada para retirar o pos
sível cheiro des agradavel , Tem
pere com sal, pimenta e deite
sobre um bom refogado feito
com azeite, ceb il a e tomate.
Conserve o fogo forte e [un

te batata tinhas cozidas, presun
tos e azeitonas.
Arrume no prato, misture

ovos cozidos e picados e pol
vilhe com salsa picada.

.

A ANEDOTA DO DIA
Em visita a seu amigo Mario,

o Fagundes ouve uma sêrie de.
queixas e lamentos do amigo.
A certa altura diz:

- O senhor sofre de insônia?
E que faz para debelá-Ia?
Bebo um pequeno copo de

cognac de meia em meia hora.
-- E consegue dormir?
- Sim O dia inteire .

"...--.,...;-...."..,.............I"oI'V'a..·.·_· _·..._·ov

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró!;
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, come-

Inimigo do Brasil (D. E. M.). .:

Giraud confia lia derrota alemã
Nova Iorque, 10 (PU)-O ge

neral Giraud, ao inaugurar a es

tação de radio francesa monta
da em Alger, dirigiu a palavra
à França. Entre outras coísas,
disse o general Giraud:

- "Tenho certeza absoluta
de que a Alemanha será der
rotada. Prometo-vos, por mi
nha parte, que libertaremos a
nossa Patria» •

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

Moléstias de senhoras, Endocrinologia.
Consultório: Rua Felipe Schmidt, 34

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

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONS 1.6ft2

Entrega a domicilio

ANTI-SEMITAQUISLING
Londres, fevereiro - (Interallado) - Despachos de Esto

colmo divulgados pela Agência Telegrafica Norueguesa dizem
que, segundo o "Svenska Morgenbladet", jornal suéco, há pro
vas cabais de que foi o próprio Quisling que iniciou a persegui-
ção aos judeus na Noruéga. Acrescentam os despachos que em

certa ocasião Quisling escreveu a Hitler, comunicando-lhe a:
sua intenção de lançar um ataque em massa contra os judeus,
que eram acusados pelo chefe do govêrno títere da Noruéga de
oporem resistência as autoridades nazi-norueguesas.

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

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
I
II
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'D m nte) . pion uem no BrasilCONCLUSÃO DE SENSACIONAIS E BRILHANTES DELIGÊNCIAS DA POLíCIA CARIOCA CONTRA OS AGENTES DA GES
TAPO Q_. BAILARINAS� PROFESSORES, GARÇONS� ADVOGADOS, TÉCNICOS DE RÁDIO, MODISTAS� MILITARES, DI.
PLOMATAS, INVESTIGADORES, TODOS INTERCEPTADOS EM SUAS CRIMINOSAS E SINiSTRAS INCUMBÊNCIAS CON.
TRA A NOSSA PÁTRIA _ .• ENVOLVIDOS TAMBÉM NOS PLANOS SINISTROS o CONHECIDO ADVOGADO MEDRADO
DIAS, o DELEGADO DA ORDEM POLíTICA E SOCIAL DO ESTADO DO RIO E UMA ADVOGADA HúNGARA NATU·
RALIZADA BRASILEIRA E QUE REFRESENTOU o BRASIL NA REUNIÃO DE ADVOGADOS AMERICANOS DE HAVA.
NA VÁRIOS "BRASILEIROS" INDUZIDOS A TRAIR A PÁTRIA SOB PROMESSA DE RECOMPENSAS FUTURAS OU
IMEDIATAS COORDENAÇÃO PERFEITA DE MOVIMENTOS� APESAR DE ISOLADOS, EM LOCAIS E PROPóSITOS, OS

, VÁRIOS GRUPOS.
Rio, (Do Correspondente Espr- de Ballas, mulher insinuante e quais "Tecido", por exemplo, signi-Icial Amorim Parga. (Via aerea)

A Polícia Carioca acaba de con- atraente, que chegou ao cúmulo de, ficava encouraçado; "sapato" que
embora tida como ele perrnanência ria dizer cruzndor ; "lenços", reprccluir com êxito notável a série de
suspeita no Brasil pela Polícia in- sentava navios pequenos, ctc., de

perigo ela espionagem nazista. .Se
gundo comunicação feita pelo che
fe de Policia do Distrito Federai,
ú5 espiões, entre os quais bailmí-

diligências que vinha realizando no
glesa, representar nosso país na fórma que, quando uma mensagemsentido de extirpar da, nossa vida o
Reunião de advogados americanos era transmitida dizendo: "Vendi sa-

realizada em Havana, em 1941,

sa-I
patos e amostra ("amostra" queria

licntaudo-sc, aliás. dizer Canal) número um", o que rc

Faze-r reconhecimentos aéreos, Io- presentava, de falo era: "Vinte cru

tografur aeroportos, hascs-aercas, zador es atravessaram o canal".
nas, professoras, advogados, í.écn i-

por los, instalações militares, inf'or- O capitão de Corveta da marinha
cos de rádio, modistas, militares c

diplomatas nazistas tiveram seus

passos embargados pela rápida,
<enérgica e eficaz ação elas nossas

autor-idades, sendo interceptados em

suas incumbências criminosas e dia
bólicas cont ra a nossa Pátria, c,

consequentemente, impedidos rlc
continuar, "a soldo de Berlim, rea

lizando as tarefas de que os imcurn
bia a famigerada Gestapo.
Todos êsses esproes, embora

aluando em grupos isolados e apa
rentementc independentes em seus

propósitos, constituiarn, em verda
de, como acaba de ser demonstrado
pelas nossas autoridades (e êste é o

grande .meríto das revelações que
ora se f'azern ) apresentavam uma

coordcnaçâo perfeita em seus fins,
que eram apenas um: trabalhar pa
ra a Gestapo. Eram alemães, hún
garos, húngaros natural izados, "bra
sileiros" induzidos a trair a Pátr-ia
'sob promessa de recompensas tutu
ras ou imediatas, inclusive o Dele
gado da Ordem Política e Social do
Estado do Rio (o ex-investigador
Ramos de Freitas) e o cenhecido mar saída e entrada de navios, che- ra Berlim por meio de códigos nos ter Jordan, Salomão Janus, Albert.1 tiça enérgica e iml�iedosa da. nossas
.advogado Waldemar Medrado Dias, gadas e partidas de aviões, princí- alemã Herrnann Bony, ex-adido na- Albercht Gustav Engels, Frederico leis aplique o castigo merecido por

especializado era questões do 'I'r i- palmente por Natal, rumo à Africa val do reich na ex-embaixada ale- Kernpter, entre outros, eram ?s. tantos c tão máus estrangeiros e
.bunal de Seguraaça e da Justiça Mi- do Norte, observar o movimento de mã no Brasil e colaborador imedia- principais cabeças. dessa trama, c�Ja brasileiros, que assassinaram, cevarlitar (ambos ruancomunados para carga e descarga de material, - to do capitão Dietrich Niebuhr, ou- ação a Policia carioca tem recapitu- de e friamente milhares de irmãos
facilitar a fuga dos espiões para eraru, entre outras,' as principais ta- tro' perigoso chefe de espionagem lado em dez grossos volumes que '.

. . . '.

I N' I C"

I
- .

h d T ib nal de nossos mulheres crianças e 110·Ióra do Brasil) e, o que é mais in- ref'as desses assalar-iados do servi-

1
camouflado, Nie 1 re sen rístien- serao encamm a, os ao 1'1 u : '

. .

-, S 1 I 1 F 1- \" IS' N' 1 e a l'US- mens indefesos em nossas proprrastéressante, ainda, a advogada hún- ço secreto alemão entre nos, sendo sen, Teodoro c re ege, raruc va - egur ança acionai, para qu .'
.

'

gara naturalizada brasileira, Rosa o material informativo remetido pa- aguas.
'�J'\..._"._._._-_- -.-_••- ..-_-.....,. "",._._ _ ....,._._- -",!,,-.-_._-_-__",.__ �.-..__-_-."._-_-_-_._-.-.-_-.---._--._._ _---.-_._�w_·.·_·.·.· -.·.·.·_-.·_·_-_·_-_·_-_·_-.-_·_-_··..._..

- •....-.-.-..•.........•-.- _-.-.-_..-.--"4

No clichê, da esquerda para a direi/a, aparecem Ramos de Preitos, delegado da Ordem Politica e !,?cial do Estadc do

Rio, e Valdemar Medrado Dias, advogado de atuação destacada no Tribunal de Segz!'r.ança e na Justiça Jy!!lztar como defensor
de criminosos políticos e traidores da Pátria, e que, mancomunado com o outro, [aciliianti I(l fuga dos esptoes, sob recompensas

que estiveram, para breve, em 800.000 c/'Il'zezros. .
.

H'Os espiões, da esquerda para direita: Bllner José Netu), Walter August Romuz, Karl Euçen Haerzno.' Curi Martzn, ell1�
Olto, Hermani Lorenz, Henrique Lemado , Josef Passek, Gaini Mischeç, El'l,le.st R_amuz. ou Ernesi Rseri lv�athzes, Hons Oito Meuez,
Hans Japp, Riulo] Heirich, Hans Ileth, Josef Jacob, Leo Voos, Theodor Friedricti Sinm, Loire Magallwes, Alberto Schurab, Ge
orge Kurt Metzner e r1lfl'edo Mohsieldí,

número
de nas

diretores

I-fali-anos. assistem ao Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS

t de seu Impe'rt-O Jilspeclall�ta em moléstias de

en erro eenhoru - Partos.
•

.
. . ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

e.·1Nova Iorque -- (Conde Nicola contra os naz istas. Ofensiva que tõmago, vesícula, útero, ovários,
Fiorenzi Exclusi "idade do talvez sirva" eficazmente para a apêndice, tumores, etc. - CmURGIA

d
.

b t 1 PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,C. E. C. para "O Estado") - Eis frente que evera ser. a er a pe os

I bidrocele, varlcocele. Tratamento sem

aí, bem patente, o que Mussolini aliados em qualquer litoral da Eu- dor e operaçác de Hemorroldes e varl·
el perda de todo o Impé ropa

I
zes -- Fracturas: aparefhos de

gêSSO'1
nos eu: a, -

O
.

.

f' b I Imuérí Opera no!! Hspltais de F!orian6polill.rio! A guerra, ao lado da Alemanha, . cortejo une re ( o
.
peno Praça Pereira e Oliveira, 10 _

só proporcionou aos italianos os Italiano ja passou e nada l11aIS res- 'Fone 1009
mais tristes descalabros. Como o ta a êsse grande PoV? do que com- HorArlo: Das 14 às 16 horas. dlarla·
"duce" poderú explicar ao seu po- bater pela recuperaçao de sua hon- mente.
vo os insuce;;sos sofridos no decor- ra e de sua glória tão bem mencio-
rer dessa trágica aliança, é coisa na.cIaos na história dos séculos.
difícil de se prever. Penso mesmo

que Mussolini continuarú no silên
cio em que se tem mantido, aliás,
bem eloquente e expressivo. A Itá
lia é um jazigo é uma sepultu·ra
construida pelo fascismo. Os bom-

CA O DIAb�r:deios dos, in�le�es têl:1 si�o ur�1a RTAZES Dsena advertenclH a nacao. Eles

111-1dicam o caminhü que 1'e111 todos os
italianos de seguir. A ordem dos fa- -"""""""'HOJ"""""""'E--�4f -

•

,cowuuuoo-H"""""""'O.lE-tos é o afastamento ele Mussolini e a.. eira
integração à luta dos aliados. Nun-

ococaaoa """"""",DODCODOODcao",_""""""",amooooo__

ca é tarde para um indivíduo reha- _.;o.- ........
bilitar .de .um el'O e de .sua di�nida- CINE ODEON IMPERI J\Lde. Os Italianos que reSIdem fora do FONE 1602 FONE 1581território da Pátria estão unidos às

- - - -

democracias e si.nceramente contra
as ditaduras. O povo da Itália dese
ja com ardor manIfestar o mesmo

sentimento, porém, sofre muitas
circunstâncias que o imped em de
assim agir. O país está invadido
pelos alemães, Mussolini é o "quis
ling" e o espírito patriótico está
desmoralizado perante lantas dece
pções e Janlos dissabores. Se, no Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)
entretanto, forem proporcionadas
algumas oportunidades para o rom

pimento da revolta, sem dúvida, os
italianos desfecharão uma ofensiva

"O ESl�DO�' NOS MUNICíPIOS lOs
o jornal "Imprensa" publicou, em seu

.de sábado último, uma nota sobre as c.ertidões
.círnento ex.gidas, na época de matrícula, pelos
de estabelecimentos escolares.

Não resta dúvida que a exigência é perfeitamente
.legal. Porém, acha "]\ Imprensa" que o fato de estar a

"'Coletoria. Federal daqui cobrando Cr. $5,20 prejudica,
consideralfelmente, a ma'trícula das crianças pobres.

Sabe-se que o govêrno estadual, pelo decreto nO
301, de 24/2/193�, dispensou selos e custeis das certidões
para fins escolares. Assim, a reclamação feita pelo jornal
ccima eludido é justa e merece toda a consideração da
autoridade competente, pois, não sabemos se é só neste

.

Município que tal acontece.
.

!:ste apêlo é feito, também, pelos leitores de O
ESTADD, no Tubarão.

Dia 2 do mês em curso, oco.rreu I amentóvel desastre
na localidade do Travessão, neste Município, C-Orr:L o

ônibus,que faz o trajeto Braço do Norte - Tubarão.
O carro atropelou e matou, instantaneamente, o sr.
Manuel Francisco Ferreira, que teve a cabeça esmagada.

A vítima, que era comerciante muito estimado no

lugar Peroba. distrito do Armazem de Capivarí, deixa
viuva f ,filhos menores.

TUBARÃO

Prestigia o Govêrno e a8
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunIsta". (L.

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

*

7 1/2 horas A's 7 1/2 horasA's

Ordinario ! marche ..•
•

Sangue e arei"a
(Technicolor) Com Tyrone
Power e Linda DaI'nell

e LeuCom Bud Abbott
Cestello

Flstejou suas bôdas - de - prata, nesta cidade, no
dia l° do corrente, o casal Romário Custódio Nunes
Catarina Nunes.

Preços: Cr. $2,40 e 1,20
Livre de Censura f _

Preços Cr. $3,00 -2,00- 1,20
Imp. até 10 anos
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Tênis Clube»
tação de C(Asas
«SOMENTE A RUSSlft FAZ

Quarta.feira, 10 de Fevereiro de 1943
=:"""3 'nrz me =se! rv:rr=r'Zft ,'*0' _''''M6!'

«Lira - dia 13 - grandioso saráu.
magnífico conjunto------------------------------------

a GUERRA TOTAL»
no Ritmo»,

Há muitas espécies de assaltan
tes. Mas, indiscutinelmente, o mor
dedor constitue o sub-grupo mais
perigoso.

O "gangsler", com sua metralha
rlora de mão e sua limousine blin
dada, é lerrinel,

O salte -,tutor de eslrculu, esprei
tando a vítima, atrás do tôco, dor
mim/o 11(/ pontaria da garrucha en

ljctÍillwc!.a, é apuuorunie.
Ao ludo do mordedor, entretan

lo, o "[/angstel''' é pi.nlo e o sallea
dor de estrada é criança de peito,

O mordedor, na ierarquia dos
criminosos, deveria estar classiiica
do muitos furos acima do "gang,<;
ler" e do salteador ,e 110 entanto,
é qerulmcnl e considerado como 11m
inieli: itiojensioo,
Aqueles agem com armas osten

sivas, dominando '{IS vítimas pelo
terror. De qualquer maneira, po
rém, em uez da submissão, o assai
tunie é capaz de provocar II/na rea-

I çõo, que muitas oezes lhe pôde ser
. (atate n "gaugslej''' e o salteador,
� portanto, expõem '[1 uida e IlUO raro

� encontram a morte no curso de
� suas auenturas.
8 O mordedor é menos nobre e

I mais peroerso, porque desenuoloe
({ sua [uaesia aiiuidade, manejando
as armas ocultas da dicsimi.lorõc e
do liiprocrisi«, aparentando, n"o mí
nimo, ser um bom mor.o, digno 'de
todo o apóio.
Há mordedores extremamente

simpáticos, que anestesiam a víti
ma, sem priuá-la do raciocinio,
antros, ao conirário, empregam

o processo da super-sensibilizacão,
trunslormutuio num montão" de

I tnau t.eiqa o coração mais etn peder.
nido,
Existe ainda a cateçoria dos

I
mordedores - amordaçadores, que
não dão tempo à vítima de [alar
para apresentar lima exc usa,
Manietada com HIlla cadeia de

________________w ......__....... (artes tirqnmerüos, imobilizada por
uma corrente de envolvente simpa
tia, a uitinm é rigorosamente re
vistada p01' lima série de perçun
Ias, que lhe penetram pelos bolsos;
e lhe abrem, uma a lima, fadas as:
dobras da carteira.
Há quem diga qtre é !iJ1W vergo

n/UI ser mordedor. Todos os mor
dedores que conheço, porém, não
têm uerqonha.
Vergonlw é ser mordido e cair

como um patinho .. ' L

BARÃO DE ITARARE:

Estocolmo, 9 (Reuters)
"Existe apenas um país que está,
realmente, fazendo a guerra to
tal; êsse país é a Rússia" - es

creve o orgão oficial das tropas
SS, "Schwarze Korps", citado pe
lo correspondente do "Tdiningen"

em Berlim. "E o segredo dos su

cessos russos - confessa o jor
nal - reside apenas no fato de
que nenhuma pessoa <escapa à mo

bilização total".
Depois, procurando justificar as

novas medidas adotadas pelo

"fuehrer", que estabeleceu as

mais pesadas restrições à vida na

cional do "Reich", o "Schwarze
Korps" prossegue: "Por que mo

tivo os alemães desejariam adqui
rir novas roupas ? Por acaso nosso

soldado não luta, sofre e morre

com seu uniforme, fazendo mais
pela pátria do que os civis? As
sim, os que alimentam êsse desejo
fútil de roupas novas, bem pode
riam pregar nas costas um cartaz

di "A
�

que issesse : guerra nao me

interessa" .

Berna, fevereiro - (LnteraJiado) poderosa ofensiva irromperam atra
- Há alguns 'meses, quando surgi- vés de todas as linhas ele defesa
ral�1 no horizonte os primeiros �i-; numa fr-ente de 2.50g quilômetros
nais demonstrando que a situação . de compnmento. Subitamente, ligo
militar começava a alterar-se, no 'Ira .os alemães discutem a possibili
momento em que os alemães da-, dade ele as tropas russas chegarem
vam inicio à sua retirada "ele acor- às suas fronteiras. O VIII Exército
do com os planos estabelecidos, Britânico, depois ele sua espetacular
ocorreu que "Herr" Hans Fritsch, investida sobre 1.200 milh JS no de
o famoso comentador alemão, dis- serto, a partir de EI Alamein até
cutiu os problemas militares pelo a fronteira da Tunisia, capturourádio de Berlim. Fritsch insistiu, todos os baluartes do Império Jta
então, que seus ouvinles não se de- liano, construidos pelo grotescoviam preocupar com ligeiros revé- fac-simile de Júlio César. A queda
zes, porque não se deve esperar de Trhpoli trouxe a guerr-a a duzen
apenas vitórias, avanços, ocupações tos quilômetros das costas i lal ia
e etc. Se o inimigo se esforça para nas.
salientar êsses pequenos revezes e Todos êsses acontec imentos mi li
os qualifica de vitórias esmagado- tares já não ocorr-em tão distante
ras, não importa que o faça, do território da Alemanha ou da
"Herr" Fritsch faz ver ao povo Itália. O sonho da invencibilidade A Diretoria da Escola Industrial de Florianópolis, (an-

alemão que as lutas se travavam a do exército alemão e especialmente tigo Liceu Industria!), avisa que as inscrições para os exames
centenas de milhas do território do herói Romme! chegou a.o fim e vestibulares aos curses Industriais e de Mestria, que se deveriada Alemanha e que qualquer "reti- o despertar dos lideres naz istas foi . . , .

Oficação de linhas" não significava sem dúvida desastroso. encerrar a 31 de JaneHo findo, toram prorrogadas ate o dia 1
derrota. Hoje, 'ouvimos Goehbels exigir I do corrente, devendo os interessados à matrícula apresentar-se

Essa observação foi feita quando sacríficios enormes do povo ale- na Secretaria daquele Estabelecimento nos dias úteis, das 9 às
os acontecimentos na frente orien- mão, porque a lula toma caminhos 12 e das 14 às 17 horas munidos dos respectivos documentestal e no deserto ocidental conspira- diferentes. Toelos os alemães têm O

.

'
. -' .

varn contra as forças do eixo. Fri- obrigatoriedade de contribuir para
s candtd�eos . �alOres de 16 anos ser:o inscrttos

..

na

tsche queria significar com a mes- o esforç9" de guerra, não há exce Escola de Instruçao Militar , anexa, para obtenção do certifica-
ma que os alemães começavam a cão para ninguem. A Alemanha do de reservista.
enfrentar derrotas, mas não pare- precisa de toda a sua forca para r-e- 72
ceu demonstrar interesse na matan- sistir aos furiosos, ataques que des-
ça ele jovens alemães nas areias es- fecham os russos de norte a sul.
caldantes elo deserto e nas geladas Parece que o furor teutónico do
estepes russas. Ele falava de um qual ouvimos falar tão insistente
ponto onde sómente a Royal Air mente até pouco tempo e que fez
Force poderia incomodá-lo. í

remcr o mundo ci vilizado, funda-
A finalidade dessa conversa' não va-se no impeto de ofender e opr ié julgar os sentimentos de "Herr" mil' a humanidade.

Fritsche, mas compgrar as palavras Os alemães comecam a tremer
que foram por êle pronunciadas há agora quando pensam que terão de
dois meses com as declaracões for- pagar pelos seus crimes. Os lideres
muladas recentemente pelo seu nazistas sabem que desta vez não
mestre Goebbels, as quais soam ago- escaparão. Eles brutallzarum, tira
ra inteiramente diferentes. Mas não nizaram, executaram e torturaram
.devemos culpar Fritsche pelo fato suas vitimas sem conssderacão de
de não ter previsto os acontecimen- idade ou de sexo. Tentararn" exter
tos em sua plena realidade, nem tão minar populações inteil'as com o
pouco louvar Goebbels pela sua re- assassínio em 11lassa, e porisso com
velacão elo modo como se desen- preendern que não podem esperarrolal;1 as lutas. Os russos, em sua misericórdia de seus inimigos.

- Entre os países iíbeí rinhos do,
mar Báltico, contam-se a Estonia, a
Lelouia c a Lituania, construidos
em República desele que entrou em

colapso o império russo na passa
da conflagração. No eomeço desta.
guerra, os russos in�eliral11 esses·

pequenos e prósperos pa ises, que
pouco depois, em lutl c()m a So
viécia, os alemães, a s�u turno.
ocuparam. É de crer, 'POrÓ1'l, que,
ao vir da paz, os aliado� vltol·io:'ios •.

restaurem a sua inelepmd(\nela. A
Estonia tem uma supelí'iei� de '.

47.550 quilômetros quad'a(]os, com
lima população que somwa em ..

1939 cerca de 1.200.000 hlbitantes�
É o menor dos Estados btl!as. Sua:
capital é Tallinn, anteriormente
Reval. A Letonia, cuja c:lpital é o,

grande porto de Riga, tstende-se:
por uma área de 65.000 quilôme
tros quadrados e é povoadl por um
pouco. mais de dDis milhõt.> de al
mas. En fi lll; tem a Lituan b. f)5.()I}{t
quilômetros quadrados rb sll)1er
ficie e uma população cllenlaJ::t
em 2.500.000 habitantes. SI:! capi
tal é Kaunas, outrora Kcwno. As;;
Ires na(;ões gozavam de una pros
peI'Ídade agrícola e indust'ial das.
mais i nvejáveis e têm entre si nu
merosas afinidades.��������������--------------------------���==---

Instituto de Educação de Florianó polis
EXAMES

De ordem do sr , Diretor, convido todos os candidatos'
a exames de 2a época, de admissão e seleção, a comparecer nes

te Instituto, afim de receberem instruções relativas à realiza
ção dos mesmos.

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1943.
JUDITE BATALHA DA SILVEIRA, Secretária

i
i

3vs-l !----�---------------------------------------------- I

Aníbal às portas de Romal
89

I E M P R E 5 A "" R E X" I
Transporte de CargasDOMlCILIO (\ 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 Rerval (Cruzeiro) ..
Agência em Lages: Agência em Florianóp0}is:Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho. 2

'relefone 1.677

Hospital de Hornônio I
HAMONIA

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

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

calmo e confortavel
Médicos: DR. CESftR AVILA - Formado pela Facul

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

,

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

ESCOLI INDUSTRIAL

Apresen
vocalista
o MORDEDOR

LEONOR OEUCHER
3-vs-3

Enfermeira obstétrica (par
teira dlplornade] Atende na.
Casa rie Saúde S Sebastião ..

das 10 às 12 e das 15 às 11
horas

Oficina Técnica
«ROYAL»

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

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 -- sobrado Telefone, 1658

lVlachado & Cia

L E I A ISTO

p Alt.36

OS ESTADOS BALTAS

Aplique um Gasogênio «Sully» no seu . caminhão e ganhe a diferença
Eficiência e ga'ranlia absoluta -- Tipo especial' para ONIBUS

Distribuidores: C.. RAMOS & Cia ..
-- ..Rua João Pinto, 9 --� Florianópolis

Ofl(INA DE MONTAGEM: E ASSISTENCIA --�1I!_1!IIIIIII8IIIiI__
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Está a Itália madura para a revolução? I
Nova Iorque, fevereiro (POr Felipe que foi presidida dor Aldo Vídusso

Augusto Daum ier-Mart in - Copyr íght ni. Dessa assembléia resultou a cria
da Iuter-Americaua, para O ESTADO) ção de um "conselho anti-revolucio
.- Com a queda de T'rípol i é de es,· nário ' com poderes para decretar a

perar-se que se renovarão os rumores pena de morte para todo aquele que
de prata quando enegrecidos, vol

de Que a Itúlia está por pedi!' uma fosse suspeito de desmoralizar o pró- tam a ficar brilhantes colocan-
11HZ em separado, f; bem verdade que x imo com comentários sobre os bom- do-se-os em molho de leite azedo.
êsses rumores já se tornaram cróni- bardeios, sobre o racionamento ou so-
cos e o públ ico já lhes dú pouca Im- bre a campanha ela África.
portância. Mas o fato é que de todos O representante da Câmara Italía
os Estados a vassalados pela Alema- na de Comércio em Lisboa revelou a
nha, a Itália é hoje o mais maduro uma certa pessoa que a atual campa
para uma rebelião. Não se trataria nha de propaganda interna do govêr
de uma decisão do seu atual govêrno, no italiano gira em martelar sobre
mas de um movimento que tem suas dois temas: "Os Aliados estão em

raizes em parte no povo e em parte pregando todos os esforços para se
numa certa facçâo do exército mais li- parar a Itália do Eixo" e "A derrota
gada à família real. da Itália significaria a perda absolu
l\Iais, porém, que todas as origens, ta da independência italiana".

_ .
valem as seguintes circunstàncías do Para contrarestar essa ameaça, a

Causou decepção a 'OllSenCl(l do nome do sporiista Abilio Minucci momento: propaganda fez grande alarde em tor-
Teixeira entre os dos atuais presidentes dos Conselhos técnicos da C. 1. A convicção ele todos de que a no da chegada de trigo para Itália
B. D. A verd:!de:. poré�l: é. que o antigo presidente do Conselho Técni-l Itália perdeu o seu, I,mpério. .

. I v�ndo da Ucr.�l�ia: �011l0 c\emonst.ra-
co de Natação fizera JlIS a reconduciio o

_.

'[i t
. 2. Os devastador es bornbai deles ÇuO dos benefícios que a Itál ía fI ue

. ." , .

.' , que nao suuu tca es euunos das cidades indust.riais italianas. da alianca com a Alemanha. Mas ês-

l'estr:nglndo o mérito que possa ter o sr, Decio Amaral, que foi o es- 3. A aproximação da batalha da se trigo: prometido com certo, ainda lavando-se ao deitar com água e vi-
colhido. África para o solo da própria Itália. não foi entregue, e os italianos come- nagre quentes.

Esses trés fautores transtormaram cam a empregar. a expressão "trigo
a Itália, ele um pais feliz e orgulho- da Uci'àn ia

"

para designar as coisas
so de sua pompa militar e imperial, que nunca chegam.
em uma nação assombrada por pers
pectwas sombrias que repentinamen- Outro cuidado da propaganda fas
te se descerraram aos olhos de todos. cista é convencer o povo de que os

Mas, infelizmente, não há na Itá- alemães consideram os italianos como

lia ninguem com suficiente forca 01'- "iguais", merecendo figural' na pri-, ço
ganizada para fazer estalar o -movi- .meira linha de aliados com os [apo
mento. O descontentamento geral não n?-ses. A êsse respeito é lida pelo rá-
basta, hoje em dia, para fazer uma d io, quase que cada dois dias, uma Para fazer crescer o cabelo, apli-
revolução. São necessários elementos declaração oficial do govêrno alemão.

O 1· ca-se um pano molhado em água
}uateriais e perfeita coordenação dos i povo,

.

(Jante de tanto interesse em

elementos humanos, Os italianos têm convence-lo, -Iescontta. o mais quente que se puder suo

que fazer frente a algo mais que a A fraqueza interna e externa da portar, na parte calva, e deixa-se
Mussolini, hoje 1\111 fantasma doente Itália como aliada é mais patente à ficar até que esfrie, repetindo-se
e acossado de temores. O grande obs- Alemanha do que à própria Itália. várias vezes seguidas essa operação,
táculo é a Gestapo alemã, que coutro- Não são poucos os observadores que
la efetivamente todo o território íta- afirmam ter o comando alemão esco- findo o que, esfrega-se a parte sem

liano.· lhido a Itália como preferivel para cabelo com água de colonia ou

Na opinião dos chefes aliados só a o campo de batalha onde a Alemanha álcool.
presença de tropas das Nações Uni- defenderá o seu próprio terrttorío.
das em um ponto qualquer do solo da Mas os peritos militares das Na
Itália propriamente dita seria capaz ções Unidas dizem que desta vez não

O Flamengo manterá o mesmo
de transmitir aos elementos descm- é mais Hitler quem escolhe os cam

tentes os meios e a decisão para o le- pos de batalha e que a decisão de

quadro vantamento. Dêsse ponto a revolta se combater em solo italiano é apenas

Rio, 10 (E.) _' O Flomen- alastraria com a rapidez de um con- um estratagema al-emão, para o qual
tacto elétrico. a batalha da Tunísia serve ele ação

go, em comunicação oficial Os italianos que se encontram em proteladora. deitar-se.
dirigida à Federação Metro Lisboa admitem francamente que os

-------------------

politana de Futebol, cíen- aliados elestruiram uma ímportantís- Instllltuto O'rasl-I-Estados Uni-dostificou a de que se reserva
sima parte do equipamento de gnel'rR

o direito de r e n cvcn- os con
da Itália e que êsse equipamento não
poder-ia ser substituído. pois repre- C

r

t· d d· ti'·tratos de mais 14 profis sentava o fruto de enormes sacrifícios urso pra 1"0 e ra 10 e egra lasionais que são os seguin- econômicos que hoje não se podem . U ,.

t repetir. Admitem, ademais, e �m con- Está aberta a matrícula para o curso prático de radio-
Referindo-se a uma circular eu-

es:
sequência, que o seu império está per- telegrafia, que funcionará anexo ao Instituto Brasil-Estados

viada às entidades, solicitando o Valido, Volante, Artigos, d ido O
..

t
..

-
. mais III eressante e que não Unidos.

apôio das mesmas para a chapa of'i- Nilton, Sardinha, Jarbas, se nota grande pena nesses homens
Jccel ino B b L ' . quando falam na perda elo seu la-o Os interessados deverão entender se com o encarregado

cial, declarou que não se julgava, ,or a, upe rcro,
� L' B d Pí I P famoso patrimônio imperial. da matrícula, na Sala de Aulas. das 19 às 20 noras.

Por tal atitude, autor de algum des-] UIZ, arra as. lri o. e-

d h Até hoje se tinha perguntado uual Florianópolis, 8 de fevereiro de 1943.
lise, acrescentando que só o fize- rin o e Vic� nte. seria o efeito dos bombardeios aét:ens 3
ra depois de ter a certeza de que Adeant�-3e que o clube no ânimo dos Italianos, pois muitos
a chapa receberia a votação de to- rubro negro não se quer eram os peritos que temiam se pro-

d f dê
.

d duzisse, como se verificou na Inala-
dos. os deleaados, e elue apellas pa-

es azer esses Joga ores, '"
� terra, um revigoramento da moral

ra dar mais relevo e significação ii entretanto, não manterá do povo contra os seus atacantes. Ao

vot8,ção, pediu que as entidades em suas fileiras os profis contrário, outros eram de opinião de

tomassem conhecimento da chapa sionais que não desejarem que os bombardeios fariam caIU que o

d f d N povo, cuja alma está alheia a esta
'urganizada e corroborassem o apôio Q en er as suas ,cores. es·

, guerra e cujo espírito combativo es-

'que os seus representantes ha. te caso, negociara os seus tá obnubilado por essa circunstância
viam oferecido. passes. despertasse contra os seus dirigentes:

culpados dos seus sofrirnentos. As
declarações casuais dos italianos em
Lisboa demonstram. que êsses últimos
tinham razão.
Turim, a grande cidade industrial

do Norte, foi demolida a um ponto a

prova de qualquer reconstrução para
efeito ainda nesta guerra; Gênova,
Milão, NápOles estão desmanteladas e

atravancadas de escombros, sendo tal
o estado de desorganização dos servi
ços públicos alí que foi necessária a
evacuação de civis, em tal medida que
se produziu um começo de pânico nas
regiões para onde foram retirados.

É em Roma que o temor se acen
tua. A política nã,o desfalece a vigio
lância sobre os efeitos perigosos que
vêm tendo as notícias dos desastres
na África e na .Rússia.
Até hOje o italiano médio conside

rava a guena. como alguma coisa que
se passava "em outra parte". Mas a

convergência das forças aliadas sobre
a Tunísia começa a transformar êsse
sentimento em medo de que a Itália
venha a ser o próximo campo de ba
talha. O aparecimento dessa sensa
ção foi tão súbito que de um dia pa-

Fábrica de artefatos ra o outro passou a refletir-se no

de couro temperamento normal do homem da

P
rua. Os informantes que se filtram8stas de couro para através da Espanha e Portugal con-

colegiais (artigo forte e tam que a jerarquia fascista está

barato), Cintos, Suspen- alarmada C0111 essa mudança IW cara-

'I 80' ri' "'8 M 1 t ter popular. O italiano do povo, que..

eassuml' 'd t v, 8 af!. e c. t' 1U O cargo o presl en e S' C
- a e agora evou a guel'l'a "na flauta",O .na ,( 'ASA BEIRA0"

d FI
. como se costuma dizer, e que isso ha-

O ummense Rua Tiradentes nO 3 via sido acusado por Mussolini. em

Rio, 10 (R.) - O sr. Mar·

I FloriaDópolis um dos seus últimos discursos, de
'cos Carneiro de Mendonça

-
-

I
"indiferente", pass�u a preocupado.

que há cerca de três meses
Quando 110 mês passado a palavra

se achava)' .

d d -... "
3(1 ,v�.-I5 "Pace" começou a aparecer escrita

I
lcenClC! o a em inúmeras cidades da Itália, pelas .

presidênda do Fluminense, Os órgãos da Estatística Militar paredes das casas, nos vagões dos
em virtude de un1.a viagem o produtor e o vendedor a mostrar trens e em papeizinhos deixados cair

gue rea 1 izou O.os Estados têm apôÍo legal, quando intimam na rua, o partido convocou apl'essa·
U .

d o que possuem em seus estabeleci· damente todos os prefeitos ele todas
, nl os. reassumiu as suas mentos. (D. E, M.). as cidades do país em uma reunião .� ..

----�----------------�

;0 [STADO (s�ortivo
Três notas

r1s palavras do sr. Riuadaoia Correia Meier, ao 101l1ar posse do
"curgo de presidente da C. B. D., foram serenas e encoraiadoras.B pa
ra se supor, consequentemente, que das constituam o prólogo de 1lI11a

adminislruçiio profícua, sobretudo conciliadora e tolerante, Todos
confiam em que o sr. Rioadaoia Correia Meier se coloque equidistante
mente de lodos os interesses parciais para que o interesse comum se

ja melhormente atendido.

o Conselho Nacional de Desportos precisa de tomar uma provi
dência no sentido de evitar burlas, por parle dos clubes, acerca das
funções de técnicos e treinadores, Sabe-se que há elementos não diplo
mados pela Escola Nacional de Educação Fisica e Despeortos, exercen
do Oll em uias de exercer lois [unções. O peor não está aí, porem. Se
gundo denuncia que nos foi trazida, há elementos daquela propri« Es
cola que estariam dispostos a servil' de "testas de ferro", dando o no
me como ocupantes de [tuiçôes que são desempenhadas por pessoas
não bubilitadas legalmenie. Afinal, as leis são feitas com que obje
tivo? ...

JOSÉ BRíGIDO

TOMARAM POSSE OS NOVOS DI
RETORES DA C. B. D.

funções no grêmio tricolor,
Durante sua ausência o

cargo foi oficialmente ocupa
do pelo sr , A f o n s o de
Castro.

Rio, 9 (E.) - Realizou-se ontem,
ii tarde, a solenidade de transmis-
são dos cargos aos novos diretores
da C. B. D.
Iniciando a sessão, 8, convite do

sr. Luiz Aranha assinaram o li vro
de posse, nesta ordem, os srs. Ri
vadavia Correia Meier, presidente:
Luiz Galloti, vice-presidente; José
Lins do Rego, secretário; Domingos
Vassalo Caruso, tesoureiro; e João
Coelho Franco, diretor dos assun-

Los externos. A seguir falou o se

nhor Luiz Aranha saudando os no-

vos diretores.

Seguiu-se com a palavra o se

nhor Rivadavia, Correia Meier, que
,passou em revist.a as realizações da
Confederação no período da direto
ria ora substituida, reafirmando a

sua confiança, nos companheiros
eleitos e na colaboração da im

Só POR 60.000 CRUZEIROS!
Rio, 9 (A. N.) - Há tempos fala-se

na passiveI deserção de Pedro Amo
rim do quadro do Fluminense. O
grande pontardireita tem·se esforçado
para conseguir o passe do tri-cam
peão, mas sempre esbarra nas exi
gências naturais da diretoria do
Fluminense, que não quer perde-lo.
Amorim está atualmente na Baía, em

gozo de férias, e segundo reportaOS PRESIDENTES DOS CONSE- gem da "A Noite" o Fluminense Ja es-
LHOS TÉCNICOS tá ciente do desejo do craque. O mesmo

Após tomarem posse dos respecti- mostra-se, finalmente disposto a nego
vos cargos os novos membros da ciar o passe de Amorim para qual
<I quer clube, pejo preço de 60 mil cru"iretoria da C. B. D., o presiden- zeiros. Frisa o referido jornal que a

te, sr. Rivadavia Correia Meier de- perda de Pedro Amorim constitue
darou serem os seguintes ()s pr('- um desfalque sensivel para o esqua·

sidentes dos ConselJlos Técnicos drão tricolor, lembrando, no entan-

I to, que no ano passado o Fluminense.( a Confedera,ção: � Atletismo, se- contou pouco com o seu concurso,
11hor Abel de Bassos; Ciclismo, se· sulJstituindo-o por Adilson ou Ma
nhor Raúl Brandão; Futeból, se- racaí.
nhor José Maria Castelo BI'anco; .-----------------

Natação, Saltos e Polo Aquático,
senhor Décio Amaral; Remo, se

nhor Air Pinheiro; Tenis, Ricardo
Pernambuco; Voleiból, senhor Clau
ilino Vitor do Espirito Santo. Não
foi designado ainda o presidente cio
Conselho de Desportos Diversos. ,

prensa.

Casa Beirão

CONSELHOS úTEIS
TALHERES BRILHANTES

Os talheres e demais

MANCHAS DE VINHO
As manchas de vinho desapare

cem da roupa branca, quando se

submerge a parte manchada em

leite fervendo.

FRESCOR DA PELE
Para conservar o frescor (la pele

recomenda-se o uso da água fria e

suco de limão.

O SUóR DOS PÉS
o suór dos pés póde ser evitado,

AS MANCHAS DE LAMA
As manchas de lama na seda, dos

guarda-chuvas desaparecem esfre
gando-se sobre as mesmas um peda

de batata crúa.

CRESCER O CABELO

PARA DOR DE GARGANTA
Para dor de garganta é eficaz dei

tar num copo com água quente, uma.
colher de sal e outra de vinagre,
fazendo gargarejos pela manhã e ao

A Estatística Militar, destinada a

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

das da Nação, exige que todos os
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em &"Uerra. (D. E. M.).

_ As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
tares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. � •

má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

Moléstias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coraçlo limpa a

bexiga, OI rins, as nefrite., areias, cólicas renall: aumenta as

urinas. Tira as Incbações dos pés e rosto, hidropllas, 'alta de
ar, palpitações, dOres do coraçlo, asma, bronquite asmática,
artêrlo-esclerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovério SEDANTOL que restitue a saUde

perdida pela anemia, palidez, magreza; fastio, flOres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários; evita
as hemorragias, antes e depOis do parto; contra todas as enfer
midades das Benhoras de qualquer idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACT.USGENOL especUlco

contra hidropslas; Pés Inchados, falta de all, palpltaQÕes, abati·
mento dai velai e artérias, bronquite asmátlc�

lelões; cansaço, urinas escalsas e dOres no cOfaçlo, pontadas
nOI rln. e InohaQÕes.

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

vigor dOI músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pel
soa8 anêmicas. Evita 8. tuberculose, cicatriza OI pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e na. costas, pernas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desânlm.) e a dispepsia, a
convalescença é rapida.

�ífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, SmUB,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, fíotulas; purgações !erl
das; CRncros, escrófulas, reumatlsmo.

único depurativo que limpa o corpoj tonifica e engorda.
Depositaria.: todal as drogarlae de SAo Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em BUl! tollette Intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder higlenico. contra molésiias ccntaglos6s
,.uspeIt8B, Irritações corrimentos, molé3

Usa ulew·vllginais merrltes e toda sorte de doenças
locais e grllode pr�serntl'Yo. Drogarlll Pacheco, Rio.

utensílios

3vs·3
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Os Estados Unidos abastecerão o I Condenado p�iS�Omeses de

.J d I B il I Rio 10 (E.) - O juiz Raul
mercauo e pape no rasi I Mach?do julgou o �roces�o em

Washing'ton, 9 (U. P.) -. O barato ao Canadá do flue os ES'I (te fIg�ra . co:n? reu �l�ar�oacõrdo pelo qual o Brasil saerí- tados Unidos. �ram. �ncJOnar1o da ...e
ficará seu crescente comércio Ag-ora, porém, em vista {la

I
Sao Pa�lo, acusado de ter f'e i

algod?eiro com o C��adá �m di�ícil situação dos transportes to aJusoers de�rm:.entes = nos: Ibenefício do esforco bélteo alta- criada pela guerra, as autorída- so �úde: rmhtar. O r eu f�.
do' é considerado �aqui, em clr- des (lo Brasil, Canadá e Esta. I c�oC1enaClo a 6. meses de pr;.
cnlos extra-oficiais, como uma dos Unldos resolveram que é sao, tendo funcionado na acu

prova de seu desejo de coope- mais prático para os mercados sação o procurador Eduardo
rar com os vizinhos do norte. canadenses receber o algodão Jara.

--------------------------

No tempo de paz e de livre dos Estados Unidos, por trem.]
competição, não era de estra- poupando ássím os porões dís- DR. VITOR GUTTIERREZ
nhar que o Brasil levasse seu poníveis para outros materiais avisa que reassumtu sua

algodão a seis mil milhas de mais estratégicos. clínica, à rua FelipeSch-
distância, ou mais, símplesmen- Por outro lado, apesar da crí- mí ot n°. 34, das 14 às 17
te porflue !wdia vendê·lo mais tica situação do papel para Im- i horas.

O·p--;�-;;-d�'-��T-�;--�t��d-i;t:;; pcor:'�:���:lse�t::aO:t�:�d�sAc��: I---�---------l

I RecYi.ltamernto de OficiaisRio, 10 (E.) - O gabinete rica Latina na medida <lo possi'l R' lO (E) O
_'

..

d C d d d M bT I 10. -
- rmrnstro

I Será real.za o hoje às 20o oor ena ar a o 1 r- ve.

I Sal a a d F.·lhzação Econômico expediu .:._ ",algo .0 1
.

o aprovou, por horas, no Lir» Tênis Clube. sob
O seguinte comunicado' C

"'-

-d- -�
-

HIi�u -t���"""� por tar ia , as instruções para o o patrocínio da Lég ão Brasil ei-
A b 1 d ',or e u e,ogia a ii uaçao recrutamento de aliciais para a ra de Assi stencia, o recital de.. ta e o e preços ma, "I" d � ,v. �

. , , , mi íter os russo,) reserva ca segunda classe do Naz ira Mansur , tendo sido o

xlmdos Pderml��lvels nParaDl'Sa WASHINGTON, 10 (U. P) Quadro de Saúde', organizadasven a e generos o· , .
.

� programa organizado assim:
t't F der 1 ela Coar.

- O secr e tár io de Estado, sr. pelo Estado MaIOr da Aero PRIMEIRA PARTEr i o e a, P C d 11 H I loz i
. , .

) 1 Alb t C t S tad
-

d M b'l'zaça-o E ar e, u i, e OglOU em sua

I
naut ica. a - cr o os a - erena cr ,

enoçao a o I 1
f

A • •• 2 _ Alberto Costa _ Canto da
conômica, através da Co. con �rencIa com ,:S jornalistas ,

Saudade.
missão Federal de Preços, a brilhante atua.çao mil tar d�s! A,C:U:U) MORlEiRA 3 _ Alberto Costa - Cysn es.
estabeleceu paro o ven,da ru�sos� que cUl,m1l1o.,u. �om a a;:l·1 ADVOúADO i» 1 - Ft-auc isco J';Iignone
nos c tuco.díat.cs , de Eordo s quilação total Q. as forças do ({D,l Improviso...

E 2 - Francisco Mignonccoriterrdo QO saq1111'nhos de xo J) em stalingr a do.
...

Esemromo: rua Iíeodero, n' 23"'" v
. Tuas mãos.

'1 cada um o p re- Expressou que sua VItOrIa Atende d2S 9 à
s 12 e das 2 às 5 3 _ A. Buzz i-Peccia _ EI Mo-�: d��r� $31 ,50, c�nforme é uma. satisf�ção para cad a um RESmBNC!A: La Forla HQ!i:lli, renito.

'!:t d
.

d t auertamento il2 SEGUNDA PflRTEpublicação no "Diario OH os palse� um os,. e acresceu ou
C. Postal 110 F ne 1277 a) 1 _ Delibes _ Lcs filles. " ,. que o tr iu nfo tal obtido por

J O. u . �

cio.l de 25 de JaneIro de -�-- .-----------.-�-.--

1943. t�opas que demonstrê;am ser
i Sêrvlos eliminados pela Gesta!)o

Ten:lo, entretanto, sido ��o boas como as me lhor es qu�; Londres, 10 (U.P.) _ O go-
impressa essa quantia com ia at�aram nesta guerra.

,. : vemo extra territorial jugoslavo
incorreção na tabela dis. Sahentou Hull que o elpmto i recebeu informes através do "In.
tribuí ia pelo comércio des·1 d� com�ate da� .. forra:r rus3�s, tellige.nc � Servic3", pelos qu� se

ta praça cumpre-nos esta fO'1 o qu,- perm,tI�l doo•ar tao
i anunCIa que 8S tropas do «eIxo»

belecer ::er aquele o preço maraVIlhosos resulta os. ! e a <.Gest8po, eliminaram ...
oficial, e, mais, que ne· Ao tentar esquivar-se às determi· [ 823 000 sérvios desde a ocupa.
nhuma alteração houve nações dos órgãos de Estatíst.ica Mi- i ção ela Tucros'avia.

1· I' I v b

para os pre;;os da venda .lt�r,. uma pesso,a reve a o �u� �: I Serrundo a notícia somentt:
d InImigo do BraSIl. E para os Imml· I

.,.

.1 '.no varejo, Ja consigno os gos do Brasil, a lei é inflexiveLI durante , 1� ,2 toram fuzllados
na tabelo em distribuição". (D, E. M,). 27.000 serVlQS em Belgrado.

Começou a sensacional e fulminante queima de tecidos da CASA DAURI
qne sc dJE\ de receber um maravilhoso sortimento oe f.edas lisas e estampadRP, tecidos finos de algodão, em coras e padrõe3 modernissim08

proprios pafa a pre�ente estação, e que eiltaffio8 vendendo est"l mês a preçoll infimos.

I'oluprar na Casa Daura sil!nifictl, comp 'ar artigos sempr.e e modernos pelo.s p,reços mais baratos da. pr?ça. Eis li re}ação de al·c
\I , gune artigos que estamos liqUidando pejos preços abaiXO.

SEDAS Tt>ciJo r/c Jlchão, larg, 0,65 »» 2,Sn Guarnição p/jantar 140 X 1S0 »

Seda laqué em toàas as côres mt Cr. $ 4.00 reeido p/colchão, largo 0,80 J),) 5,1)0 Guarnição p/.imtar 140 X 230 ..

Seda Lumiért', largo 0,90 �» 13 o Tec d') p/colchão largo 1,40 »)1 6 50 JJgos de renda p/quartosSeda Lingerie lisa »" 7.5 \ Crepon p/kirr16no lO ,,4,5lJ (7 peças) um
rt 35,00

Seàa Lingerie estampada »» 8,00 I Toalhas p/ro"to de 2,00-:!.50·3,50 e 5,00 A RMARLf\HOS E A RTIGOS P/HOMEM:
Fllstão de sedi liso »» 8,50 Toalhas lJom Dia uma ,,4,50 Leíte de Cnlonia uma lt 6,00
Organza lisa » » 8,00, Toalhfls lisa p/banhfl »,. 7,5u Liga dé b )rracha um3.» 2.00
Gabardine de �eda, 8rC. pasado, Toalhas Aldgoana p/banho 1> .. 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena" 4,50

8S todas cores »» 13,00 Toalbas grandes p/ba.nho IJ I/) 18.00 Baton Mictlél um » 3,00
Seda granité » )} 7, '10 Toalbas em co!'es p/banhos » » 12,on B iton Zande »J) 3.00
Tafetá Moirê » 1000 Brim Azul maririho "» 3,80 Trtlco HOSR »» 3,50
Taretá X'ldrez, art. hom »» 7.00 Granilé de algodão,larg. 1.60 » » 12,00 Sabonete Gessy caixa» 4 50
L'lqué lavrado ) � 8,00 Tapetl s de velurio r/qu6rto »11 20,00 Calça de borracha, art. bom uma ,. 6)50
Sed'l estampada. des. novos » » 1 0,00 CAMA E MESA Jogo ce couro p/llOmem,Seda eE.tampadfl, art. fino, largo 0,90 » » 16,00

r

olcha fustão p/eRsal uma· Cr.$ 22,00 (Reclamf') um
Seda estampada des. gred)lI » »12,00 Colcha fURtilo p/solteiro lt lt 16,00 Jogo d� couro p/rapaz lO

Seda listada Plcamisa »» 9.00 Colcha veludo p/casal »» 29,00 Pasta Eucalol uma
Linho e seda Plvestido »» 10,50 C(llcha reclsme » .. 8,00 Pdsta Lever ..

Veludo Chiffon » » 55,00 Colcha de "eda r/casfll ..» 44,VtJ Pllstt! AÍ\ i.1ente »

TECIDOS DIVERSOS (iPlchll hranca p/�olteiro "" 1",00 Esrntllte Cutex um
Opala lisa mt Cr. $ 21)0 Cobertores meia lã r/cassl »1 55,00 Blusas Swing uma
Opala lisa, largo O,SO »» 3,80 Cobertores dezenhado; art. pesado C!lmisa Socrga Leão p/homem •

Chltáo ») ,,2,90 p/casal um .. :l9,10 Cllmisa �(lCfg.l Leão p/rapaz lt

Chitão, largo 0,80 » » 3,80 Cobertores xadrez p/caRal ..» 30,00 Blusas Aviador, 8ort. bom »

Luizine » » 2,80 CuberlOrf'S xaorez p/solteiro I> » 24.()(I Blusas p/homem »

Linon liso » )} 2,80 C ,bertores xadreZ r/casal
'

»» 19,50 Blusas I'/homem "

Linon estampado » » 3,00 Cobertores xadrez p/so}tf>iro • .. 16,00 Capas felpudas o/crianças lO

Linon listado, art. moderno »» ;l,50 Cobertores dezenbados p/casal lO ,,22,00 Casaquinhos r/recem-nascido um
Fustão estampado, art. novo »» 5.00 Cobertores dezenhados p/sol- Casaquinho;; felpudos )}

Zefir em diversos tipos »)} 2,80 teiro » » 18,00 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 e
Tricoline P[ camisa de 4,eO e » 5,50 Cobertores xadrez p/bebê »}) 6,5n Maletas p/trabalbo de $6, 50,
Lsize em todas a8 cores mt 5,00 ColJertores dezenhados r/bebê $7, ·50, $8, 50, $to.oo e
Tecido PI cortina .. »2,30 de 7,50 e » • 10,00 Malas p/viagens de $��6, $00 e
Tecido PI cortina, largo 0,80 7},5o " 8,50 Cobertores cinza um »8,00 PortR Nikel de couro um
Tecido fll cortins, 1,40 mt 12,50 Atoalhado braDco e de cores, Sombrioha de seda p/senhora umaOpala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 m'. "Ô,(IO Sombrinha de tricolme, aft.
Linhos estampados tipos novos • IJ 5,0& Cretone branco largo 1,40 I> "'. 7,50 bom
Tobralcos estampados lO. 6,00 Cretone de cores largo 1,40 �.. 8,00 Sombrinh'l de tricoline c/ceboTecidos estampados de alg. des. C'retone branco, largo 2 mt. lt )�, 9,50 compridomodernos • » 7,00 Cretone branco largo 2,20 lO lt 10,00 Sombrinha de tricoline PICO·Merinó preto » »5,00 Guarni\�ão pintada p/chá uma » 35,00 Jegiais »» 14,00
Cre�e preto p/luto » » 5,50 Guarnição p/chá, 140 x 140.. » 20,00 Lã Linda, em todas as cores um » 1,50
RECEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LJ\ME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS

ESTRELAS, COLARES DE ALJOFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PA�A O CARNAVAL DE 1943
E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa la e já tradicional liquida�ão semestral

Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos menores preços, porque compra
Vende só a dinheiro e compra dJretamente Elas fabricas. RUA FELIPE SCHMITD,

'" TJ[ tqSJU SllPPJI<Jq13]SJ SJQJ13E[U!(
'SI} 13HJfns '13lllOW?ll1B JPUPJI.Ido.ICI

\
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CONCERTO DE NAZIRA MANSUR Ecos e Notícias
*

Na dota de hoje e no ano

da 1912 falecia, no Rio, o

Barão do Rio Branco, um
. dos hrasileiros que mais tra-

I bolharam pelo bem da pá
tria e figura de larga pro

I jeção na j u r isp ru dê nc ics in-
ternacional.
Colheu-o a l1.1.01'te e rn ple

no exercrc ro do cargo de
I ministro das Relações Ex
teriores, cargo que tonto
ilustrou.
O Brasil a êle deve os a

créscimos de seu território,
conseguidos por sua eficien
te defesl.< em questões ralo
tivas a vastas extensões de
terras contestados ao nos

so país.

Cadix.
2 - Dvornk

mere.

b) 1 - Hoss in i - La
la de!li AIpi.

2 - Gabriele Sibella - La
Giromelta.

3 - Puccini - "La Boheme"
- Valsa ela Musetta.

4 - f .. Bencdict - La Capi
nera.

5 - iVlozarl � "II flauto má
gico" - La Regina della
Notte.

Acompanhamentos pelo sr. Ama
rÍ R. Cunha.

...

O Conselho Naciorial do Tra
balho, em uma deci são , escla
receu que «a qualidade de a

p rendiz não decorre exclusiva
mente do tato de ser o traba
lhador menor de 18 aOGS e sim
da exist "ncia de um contrato de
aprendizagem" .

Hoje às 20 horas, haverá
sessão doutrinária no ,Jentro
Espírito "Amor e Humildade
do

-

11póstolo".
,

.

" 25,00
35,00 ,

,

"

)} 12,00
10,00
3.00
3.30
2,40

"

)}

1/

3,40
10,00
5,50

D
5,00
24,00
18,00
13,50
15,00
3,50

. 750
18:00

I>

»

li)
»

» 12,00
34,00
3,00
35.00

»

" 25,00
» » 18.00

s.ó a dtnheiro.
19

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Arte conlra o nipo-nazi-fascismo Sociedade Cooperai:::ta�eaResponsabil.idades
Rio, 9 (E) - Publica "O Radi· da de Erasmo, de uma França de ço de guerra. Esta Feira de Arte não Ü :21"'0 de e,e'dalto Ponular e Agr�l(oll.cal": "Inaugurou-se no 9°. andar Rabelais ou de uma Inglaterra de é mais que a nossa manifestação de �gn� "

.

da Associação Brasileira de Impren- Thomas Moore. amor à Democracia e ódio ao f'as-

dsa, a grande Feira de Arte Moderna Um dos nossos redatores esteve cismo, que constitue a negação a b- e Santa (At.:arln�com que a Liga de Defesa Nacional no salão da A. B. L onde se inaugu- soluta da liberdade criadora. Todos U U 'lJ. Gd
"ai prosseguir na sua campanha rou a grande Feira de Arte Moder- nós estamos entusiasmados com li

pró-bonus de guerra. Nessa feira, na com a Liga da Defesa Nacional idéia dos membros da L. D. N. Seno
que durará trinta dias, encontram- (, grande número de valores espir i- timo-nos orgulhosos de colaborar
se cerca de duzentas telas, todas tuais do Brasil e outras nações de- com o Brasil, fazendo da nossa arte
elas assinadas por artistas moder- mocráticas cooperam numa estreita instrumento de luta contra os ini
nos, tanto nacionais como estran comunhão política e estetica, incen- migos do mundo. Para maior realce
geiros, que amam acima de tu- tivando a campanha do bonus de deste certame, contamos com a f'ran
do a liberdade de criar a beleza, de guerra, uma cam panha cujos re- ca adesão de colegas estrangeir-os
acôrdo com as concepçõ-es que cada, sultados servirão para tornar o Brn- que estão enriquecendo a arte pictó
um tem da vida em todas as suas sil cada vez mais unido e mais for- rica brasileira. Entre êles se desta
manifestações. Compreendendo, ou te contra o imundo polvo fascista ca até um de origem japonesa qU9
melhor, sentindo que o artista é tal- que pretendeu enlaçá-lo com os ama a Democracia.
vez o homem mais prejudic-ado nu- seus inúmeros tentáculos. Entr-e os pintores que enviaram
ma sociedade de idéias padroniza- O reporter "d'O Radical" foi en- quadros para a Feira assinalamos
das, os artistas moços do Brasil e contra r o salão do nono andar da os nomes de Silvia Leon Chalreo,
alguns estrangeiros que se radica- A. B. I. transformado num imenso Luiz Santos, Cândido Portinari, Qui
ram entre nós receberam com o "atelier" de pintura. Telas 1>01' to- rino -Campofiorito, Durval Serra,
maior entusiasmo a notícia de que

I
da parte, artistas distribuidos em Carmeira, Burlamaqui, Atos Bulcão,

a Liga da Defesas Nacional preten- pequenos grupos, conversando em Leopoldo José Teixeira Leite, Jani
dia inaugurar uma feira de arte I voz alta, ruido de martelos, etc. No ra i\'[arcier, Jorge de Lima, Guig
plástica em que estivessem repre- meio daqueles artistas o repor ter nard, Humberto Cosso, etc.
sentados todos os pintores ,� escul-, reconheceu logo a figura simpática Enquanto permanecer aberto o
tores que, nesta capital, quisessem da pintora Silvia Leon Chalreo, que salão da Feira, serão realizados
demonstrar de público o seu inven- foi a primeira a dcpôr sobre o belo chás oferecidos pelos comités da
cível repúdio às tenebrosas forças acontecimento estético e político França Combatente, da China, Rús
do mal que procuram mergulhar o que constitue a Feira de Arte Mo- sia e Estados Unidos.
mundo numa nova Idade Média, mas! derna. Às quintas-feiras realizar-se-ão no
numa Idade Média onde seria im.' Silvia Leon Chalreo declarou ao "auditorium" da A. B. L conf'er

ê

n

possivel a existência daquelas pe- representante dêste jornal que to- cias em que os oradores discorrerão
quenas e heróicas nações em que S� I dos os seus colegas, brasileiros e es- sobre a função da arte na guerra.
Tefugiavam os espíritos libertos de trangciros, acolheram com profun- Entre os conferencistas que vão to
preconceitos, todos os amantes da da simpatia a magnifica idéia da mar parte nesse certame literário fi
beleza imortal e das verdades in- Liga da Defesa Nacional. gnram nomes como os de Álvaro Mo
tangíveis. Nesse novo mundo que os Os artistas modernos do Brasil - r e ira. Aníbal Machado, Osório Ce
fascistas desejam criar não seria disse-nos ela - não poderiam dei- sal', Cláudio Manoel da Costa, etc.
possivel a existência de uma Holan- xar de cooperar para o nosso esfor-

•.•............•...•••..••�.••••••••.

i SE1)AS i: pcdrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores : I-------------------�- fábricas do país, são encontradas nos ralcàes da ..-

i Oasa SANTA BOSA ! I CDmpan�ia « Aliança �a Baia)&
• Diariamente recebemos novidades • Fundada em 1870 - Side: BAIA: RUA FELIPE SCHMiDT, 54 - FONE 1514 : INCENDIOS E TRANSPORTES
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizado Cr. $ 9.000.000,00

Não crê no fim da guerra antes de 1944 �H�i��':�b�i�:d�� assumidas; :! 4.7t�·�Hrr:��
Entretanto se vêm muitas mulhe- jante estudou em uma universidade Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37

res vestidas de luto, empurrando alemã. Manifestou que, depois de ser Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
carrinhos com crianças". posto em uso o novo racionamento. Bens de raiz. (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44
Referindo ao estrito raciona- a fome o exasperava tanto que qua

mento implantado no Reich há se lhe foi impossivel continuar seus
dez meses, o médico citou um eh is- estudos.
te que é muito popular, agora, na

. Durante o dia podia suportar, po
Alemanha. Um alemão pergunta a rém à noite "doia-me a cabeça e
outro: "Que diferênça há entre sempre pensava em comer. SofrÍ
1939 e 1942?". O outro responde: I

várias prostrações nervosas, em
"Em 39 eu usava um colarinho 42. consequência da deficiência de ali.
e em 42 uso colarinho 39". O via- raentaçâo ",
�

o

i

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

Agênc.:)as e sub-agências em to de, o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Aqente em Florianópolis

--I CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt, n' 39

Crédlto Mu' tuo Predla I Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083
End, Telegr. cALIANÇA ..

I SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJaí,
BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

.,----_.

"\ Rua TraJano 0.° 16 - Séde .próprla
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certtftcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

. FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado
Representante da Caixa Económica Federal pura a venda

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

Paga Iodos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem ca rteira especíal para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

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

Aceita procuração para receber vencimentos em
tias as Renartícões Federais. Estaduais e Municipais. -02

Chunquim, 9 (De Karl Eskelund,
correspondente da "United Press ")
- Um médico cidadão de um país
neutro e que 'abandonou a Alema
nha em fins de novembro do ano

passado, cujo nome não póde ser
revelado - porque os alemães
prenderiam imediatamente dois de
seus amigos - expressou o seguin
te ao correspondente da "United
Press":
"Não creio que a guerra euro

péia termine ante do ano de 1944.
A Alemanha dispõe de abastecimen
tos para mais um ano, pelo menos".
Acrescentou que aparentemente

não existe escassez de gasolina nem
de farinha de trigo, no Reich. "O
alemão comum, disse, sabe que a
-guer ra será perdida, porém não
pensa em abandonar a luta por
agora".
Disse que o fracasso da tentatí

va alemã de destruir a Rússia, du
rante o verão passado, fez perder a
fé na vitória final. "Depois do últi
mo discurso de Hitler - acrescen
tou - pude escutar muitas vezes
as palavras "Er Luiegt Wieder "

(mente outra vez). Algumas pessoas
foram fuziladas por expressá-las em

público, porém antes de partir as
ouví muitas vezes.
Ao comentar a escassez de recur

sos humanos da Alemanha, o refe
rido médico manifestou que esta Se
.nota em todo o 'país e, especlalmen
te, em Berlim, convertida agora em
uma cidade sumamente triste.
"Praticamente, não se vêm ho

mens jovens nem idosos, porque to- Idos os compreendidos entre os 17
e 45 anos foram mobilizados.

Proprietários: J. Moreira & (ia.
5 de Fevereiro

Foi entregue aos ;Hestf m's as Htlds e Ivaldo Brasil
restuentes em PlortanõpoIs, possutcores

'

o
da caderneta n. 12.761, contempladas no sorteio de.4
de feívereiro de 1943, com o premio maior, em merca

dortas , no valor de Crs, $6.250.oQ.----------------------------�������--------
18 de Fevereiro

Mais um rormidâvel SOrteio realízará a Crédito Mú
tuo Predial. DO di� 18 de Fevereiro (5a.feira),

com prêmíos no valor de

. Cr. $6.250,00Nilo vacile. Adquira jâ a sua caderneta na séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n� 13.
......--..--------�--..���;.��........-- ...

Consultas médicas grátis
Çontribuição mensal auenas Cr. _ $2,00-

DIRETORES:

_ ..------------------------------------------ .

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaceutico NILO LAUS

Hoje e amanha será a sua preferida
Drogas nacioneis e estrangeiras.--Homeopaties.

PerFumarils.--Artigos de borrlchd.
Garante-se a exata observ6ncia no receituário médico

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

FONE 1.642

•. C.·.I�AL Tem em t<stock» os mais recentes artigos.
�

\.
, para erlaasas, ternos de fina confec�ão para.

..
. r,' ;

.

homens, calçados, uhapéus, casemiras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brins� roupas brancas, pijamas, etc, li Fábrica DISTINTA está con-

feccionando camisas para o verão a pre�os extremamente baixos.
llisiteín as novas e modernas instalações de A CAPITAL, à rua Conselhéiro Mali'8, 8 .

.
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I ereceu, crpos tortures, °ill ida SOcialtWashington,�:?t�RAE?'?:;�"�'? e�!��,�,f,?,:" o scci etário da Londr;��;�;>P. I!i�r��!.�o relíg.losa I __""""""'" ...�

Marinha, ceI. Frank Knox informou que, mediante a lei ele empréstimo a mais sistemática eontínúa em vígor em todo o território po
'e arrendamento, os estaleiros norte-americanos prestaram serviços de Ionês, onde não cessam as prísões e trueídamentos, attngído
conserto ou reforma a 245 navios de guerra .migos, até 31 ele dezern- agora particularmente os Selesíanos que, segundo o núcleo
bro pp" fi gurando entre êles grandes vasos de combate, cruzadores, central, em Roma, foram em número de 14, aprtsíonados e
porta-aviões, etc, Em virtude ela mesma lei, os Estados Unidos transfe- conduzidos para Iugures desconhecidos.
riram a outros países aliados 28 grandes navios de guerra e 251 outros Entre êsses fig'ura o Cônego Francisco Harasín, Profes
pequenos, no valor de 127 milhões de dólares. Incidentemente o ceI. 801' de Teologia na Universidade de Cracovia que, junto COi.,.
Knox pôs em relevo a campanha anti-submarina no Atlântico sul, Ie- mais três padres foi enviado para o sinistro campo de concen-
vada a efeito pelas marinhas "yankee", brasileira e inglesa" tração en Oswiecím, onde pereceram após a tortura.

':.

I Máquinas : calcular e Má-
.:

cumes de escrever

Os tributos da França sob o guante alemão para-�K���Jlre:i�\�.
I Rua João Pinto, 5

Londres, 10 (U. P.) - Anun- nham ido e o que depois foi f'lcrianópolis
da-se autorfzadamente que co- mandado dobrou a parada ...
mo resultado da conferência Essas informações não fo- • ."

que Pierre LavaI teve, há seis ram reveladas ao público Iran- Badoglio discorda de·
semanas mais ou menos, com eês . Mussolini
Hitler, no '1uartel-g'eneral dês- Londres, 10 (R.) =': O co--
te na Rússia a França está pu- As anedotas e piadas aparen- mentador diplõmátíco da agên=-gando quinhentos milhões de temente ingênuas são grandes cia francesa independente es-
marcos mensalmeu.te à Ale- armas de desagregação mane. creve que o marechal Badoglíomanha, sob a rubrtea "Despe-, jadas pela "quinta.coluna". teria feito ver aos responsá-
sas {la ocupação", ao invés dos (L. D. N.). veis pelos destinos da Itália
trezentos milhões flue pag'aval que, em consequência das der--
antes. Os responsáveis pelo afundamento rotas alemãs na frente russa, .

A fonte informante declarou da frota de Toulon das oscilações da Finlândia e
que êsse aumento não foi feio Londres 10 (R.) - Segun- da perda do Império Italiano,
t "I .:I. - " '
o em nen ruma uiscussao . do certas informações recebi- torna-se necessário "agir com
Laval simplesmente recebeu a das de Berlim via Estocolmo rapidez, se se quiser salvar a
ordem de Hitler e não lhe foi o almirante A�Phand que 01': dinastia e salvaguardar a pe
permítída nenhuma objeção. denon o afundamentd da es- nínsula de um desastre de
A mesma fonte autorizada quadra francesa em 'I'oulon.Io l maiores proporções".disse que também ,aumentaram preso e recolhido a um campo, Os senadores Volpi e Pirelli.

os l}ag'ame.ntos. a Alemanha, de concentração. teriam apoiado o generaIíssi--tendo .crescIdo Igualme�te os Não foi possível obter eon- mo Badoglio.
for��c�mentos de materla� �e:r- firmação para essa notícia. --------------

roviario, rodante e aeessorros, Sabe-se porém que a emís- Caspa 1 LOÇÃO MARAVI"
"t k" F t

�, LHOSA Iem s oc na . rança, ma e· sora de Berlim anunciou que
.

rial êsse que está quase todo varros oficiais' da marínha Espiões executadosdesviado para a Alemanha, não francesa foram condenados à Londres, 10 (U. P.)-A rádio doobstante mais do terço do que morte pelo Tribunal naval de Marrocos informou que ontem fo-
nesse particul�r, tinlll!' a Fran·1 Toulon, sob acusação de se ram fuzilados em Constantine oito
ça em 1940, ja ter SIdo desde

I
encontrarem a serviço da. Grã- espiões, os quais haviam sido arro--

muito entregue ao inimigo. Bretanha desde 1941. jados em par-aquedas de aviões ita-
u lianos de transporte. Um dos refe--Ainda mais: 2.500 ferroviá- Outros oficiais foram conde- ridos paraquedistas era de nacio-

rios especializados foram mano nados a, 20 anos de prtsão, nalidade francesa.
dados para a Alemanha, em

adição aos 9.500 enviados ano
teriormente.
Também aumentaram as re

messas de trigo, num total não
especificado, mas que se sabe
que chegou a mais ou menos
tudo. .. Pois dos 53 milhões
de quintais da colheita de 1942
na França, já 9 milhões tí-

ULTIMA HO,RA

OUTRA VEZ RANGUlU
Nova Delhi, 10 (R.) - Rangum, a capital da Birmânia, foi ontem,

peja segunda vez consecutiva" bombardeada violentamente. Neste últi
mo rêide, os norte-americanos empregaram a sua maior formação aé
rea da presente guerra.

CONVERGÊNCIA DE I) COLUNAS
Moscou, 10 (R.) - Há indícios de que parte da guarnição nazista,

de Carcove já se está retirando para Tanganrog. Sobre Carcove con

vergem 5 grandes colunas russas.

CHURCHILL E JORGE VI
Londres, 10 R.) - O sr. Churchill, que foi ovacionado na Câmara,

dos Comuns, almoçou ontem com S. M. Jorge VI, :1 quem fez um rela
tório sobre as suas conferências em Casablanca (Africa) e Adana (Tur
quia) .

:i1IENSAGEllI AO LORDE llLUOR
Londres, 10 (R.) - O Lorde Maior de Londres recebeu uma em

polgante mensagem dos habitantes de Estalingrado, dizendo que, nas

horas mais: duras do ataque alemão, êles jamais se esqueceram do de
cidido heroismo dos londrinos em 1940.

*

A QUEDA DE BIELGOR.OD
Moscou, 10 (R.) - As forças russas reconquistaram a cidade de

Bielgorod, a 80 kms. a nordeste de Carcove.
;'fi.

A CIDADE DE CURSQUE
Moscou, 10 (R) - Sabe-se que os alemães, durante os 15 meses

que ocuparam a cidade de Cursque (recentemente retomada pelos rus

sos), removeram dela, para diferentes pontos, 25 mil dos seus habi
tantes.

A EVACUACÃO DE LORIENT
Londres, 10 (R.) - Os ale�lães estão fazendo evacuar a cidade

francesa de Lorient, que lhes serve de base submarina. A não ser Co
lonia, não há outra, cidade mais castigada pela RAF, do que Lorient.

Voltou a ser interventor
RIO, 10 (A. N.) - O Pre

sidente da República assi
nou decreto nomeando o

coronel Magalhães Barata
para exercer o cargo de In
terventor Federal no Estado
do Pará.

_____._.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_,._-_w - ...-_- - __

No tempo de Mona Lisa as pes
sôas receiavam sorrir porque

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

Kolynos limpa os dentes melhor
e sem causal' damno-e-restauran
do rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes.

Fazem anos hoje:
O sr. sargento da Armada

Nacional Cândido Cardoso dos
Santos, ora servindo na Capi-·
tania dos Portos;

o sr , Leopoldo Teixeira, esti
mado tuncionário da Peniterr-"
ciária do Estado;

o jovem Aldo Noronha.

Notvados s

Com'a gentil senhor its Sílvia'
Costa, fiiha do nosso prezado
conterrâneo sr , Florêncio T�_
Costa, da d.r etor ia do Ban-·
co de Crédito Popular e Agrí
cola, dêste Estado, ajusjou núp-
das o � r, Emilio Meyer , fun
cionário público estadual.

Habilitaf,iões:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr , Pedro Antônio Wag-
ner e a srita. Hilda Silva.

..

Perdeu-se
Uma chapa de automóvel, n'P

14-36, no trajeto da Praça 15:
ao Balneário de Canavieiras..
Quem a encontrou ê favor en

tregá-la no ônibus de Canas-·,
vieiras.
N- 90

Von Paulus responsável
MOSCOU. 10 (R.) De-

clara a rádio emissora des
ta cidade que o marechal
Von Paulus foi considerado
pelas autoridades militares
soviéticas responsável pelas
atrocidade:; cometidas na

frente de Estalingrado, co

mo comandante das tropas
nazistas nessa zona.
.. -------- ... -----�----w.,.

:or�ê�b;I�;
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Use Kolynos e tenha o bello
81' sorriso da epoca!

Caspa' LOÇÃO :MAR A.VI-
LHOSAl - _;, J

Não podém pintar
paisagens nacionais;·
RIO 10 ("Estado") - Depois de

receb�r Informações solicitadas. à.
Escola Nacional de Belas Artes, o
coronel Alcides Gonçalves Etche�
goyen, chefe de Policia, indeferiu.
o pedido feito pela pintora Else
Wedege Arede para pintar paisa
gens no território l1ac�ol}-al: Igual
despacho foi dado em IdentIca so

licitacão pelo artista Zlllberg Wa
lenska.

EM RECOMPENSA DE SEUS
l\mRITOS ...

Londres, fevereiro (S. P. L) -

O jornal clandestino "Wiésci Pols
kie", de 20 de dezembro, informa
que o tristemente famoso coman
dante do mais inhumanq campo de
concentração em Oswiecim, o na
zista Troscrke, foi nomeado, como
recompensa de seus"méritos, diretal' do Museu HistÓrICO e Arqueo
lógico de Cracóvia.
Na Alemanha são essas as quali

ficações para os mais altos postos
de cultura.
Má sórte aguarda o Museu ...

SABIa BELGA PUBLICA UM
LIVRO EM GREGO

Londres, fevereiro (S. B. L) -

Mais uma vez ficou patenteada no
mundo livre a atividade intelectual
belga, eom a publicação do livro
Digenis Akritas, O 'épico bizantino
na História e na Poesia: (1942: The
National Herald, Nova York, 374 p .

p., 19 ill) de autoria do professor
Henri Grégoire,
Como homenagem aos heróicos

defensores das montanhas de Epi
rus e Creta, o livro foi escrito em

grego.

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM?

OS JAPONESES NEGAM A DI
iVINDADE DE TODOS OS DEU

SES
Londres, - (Do B. N. S.) - A

recente declaração do porta-voz
japonês, Hara Inckícbi, veio mais
urna vez confirmar que o fanatis
In,O nipônico é profundamente hos
{til ao próprio paganismo nazista.
Com efeito, o referido porta-voz
asseverou o seguinte: "O Japão
constitue a realidade ortginal. Os
demais países não passam de ma

nifestações. Shangti, o supremo le
gislador da China; Brahrna, o cria
dor da índia; Deus, o cr-iador do
céu e da terra - tod,as essas divin
dades são ap,enas falsificações dos
deuses do Japão, os quais tiveram
a sua origem no próprio Japão.

termediário.
39

u

O aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos
ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zumbidos
nos ouvidos, farão bem experimen
tando Parmint.

J. EugênioMüller Filho e Oscar José
ADVOGADOS

Müller

Fôro
RUA DO ROSARIO, 116. - RIO DE JANEIRO.

em geral. Processos em todos os Mínlsteríos.
Ilzação de jazidas, aguas minerais e quédas

dágua. Naturalizações.

Lega-

CASA
Francisco Duarte Silva, Rua Germano
Wendhausen, 12, precisa comprar uma
pequena casa. Negócio direto � sem in-

15 vs.-l 2

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A.. WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVILLE (Marca regist.)

tempo e dinhei1:o
e

eCOnOmIZa-Se
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