
a'
o

.'

CARCOVEIMINE ATE
Moscou, 11 (URGENTE.) - As forvas soviéticas estão a 38 quilômetros de &arcove,
-------alemães ordenado, já, a evacuação dessa importante cidadeD---�--

havendo os

Autorízacão para au
mento de servi(o

Tentou e!capar do
Tribunal

o
IUO, 11 (E.) - A firma Oliveira,

Coell�,o e Cia. Limitada, desta capi
tal, soli citou ao ministro do Tra
balho autorização para trabalhar
dez horas diárias, de acordo com o

decreto-lei 4.39, de 31 ele agosto
de 1942. O despacho ministerial foi
o seguinte:
"Tratando-se de indústria cuja pro
durão está ligada essencialmente
a defesa nacional, defiro o pedido
de prorrogação do horár-io normal g 1 d F d Ide trabalho, pelo espaço de Ires XXViii ii Florianópolis - Quinta·feira 1 e evereiro e 1943
meses. Isso tendo em vista as más �

���:���l�te: c� ;�\�i��i�cil�I��1t6ue e�l�G
-',

OS t"lteres na BlllrmaAu-Ia e FlllllllplllnaSapreço e ação de mulheres em op e- OVer" ''Tacões insalubres. A referida auto- DII'i,i'ação, entretanto, poderá ser da
da de modo permanente, desde que Washi ngton, 11 (De Lyle Wilson,
a empresa cumpra, dentro daquele correspond.ente ela United Press)
prazo, as seguintes exigências do _ As emissoras japonesas, em

Departamento Nacional do Traba- transmissões captadas nos Estados
lho: a) - Afastar as mulheres do Unidos, assinalam que o Japâo tem
trabalho de pinturas e de aparar 10 propósito de estabelecer governos
capacetes; b) - Proteger os op e- i títeres independentes na Birmânia
.rár ios COlll máscaras adequadas nas' e nas Filipinas. Ao que julgam os

operações que ocasionar em des- peritos, o plano japonês tem p�r
preudiruento de poeiras, como nos objetivo obter o apoio dos naturais
serviços de debarbas, etc.; c) - [ dêsses países, cuja situação econô
Fornecer aventais apropriados aos' mica vai piorando rápidamente.
operários. Transmita-se". i Comentando a eonferência rea-

Porto Alegre, 11 (E,) - Na tarde
de ante-ontem, no recinto do Tri
bunal do Jur i, registrou-se um fato
que chamou a atenção de todas as

pessôas que se encontravam ali. Um
preso quando ali era ouvido, ten
tou fugir, sendo preso pelo seu pró
prio advogado. .
Narremos o caso: o larápio Val

mor Coronel, que está cumprindo
pena na Casa ele Correção, na tarde
cle anle-ontem foi levado ao Tribu
nal do Juri, afim de mais uma vez
ser ouvido pelas autor-idades com

petentes. Acompanhando o preso,
encontrava-se o seu patrono, advo
gado Mário Cinco Paus. Em dado
momento, aproveitando-se do mo
vimento existente no interior do

lizada em Rangoon, durante a

CIl:all lh�, uma festa de ��r�ter nacional, Tribunal, o larápio Valmor tentou
os japoneses declarar am estar,dls- afim de que ?S _

f'il ip inos ?emons- fugir, deitando a correr em direçãopostos a patrocinar um governo trem sua gratidâo ao governo de à rua Gal. Câmara. Diversas pes
independente, .na Birmânia, a emis- I '�óq�lio que, segundo �eclarou, ,es-I sôas, que se encontravam naquela
sara cle Tóqu:o observou que, pa It�� Lh,spo�t? � conceder independên- repartição, sairam em seu encalço,referida r-eumao, s� chegou a acor- era as Filip inas, com a maror bre- senclo Valmor preso pelo seu pró-do quanto ao estreitamento da coo- vi dade possível. . _ , . I prio advogado.
peracão entre o Japão e a Birmã-

1 ]�ill. 01�tn1 u-ansnussáo, ,a. rádio Em um carro-forte que compare
nia, "para que os dois países pos- (I� Tóquio �lescre,:el! � polltlca ra- ceu ao local, o preso foi levado no
sarn colaborar no estabelecimento �!H.l do, governo ruporuco, C�IJO ob- vamente para a Casa cle Correção,da esféra de co-prosperidade da jetivo e a cooperaçao das diversas onde ficará a clisposicão da Justi-
Grande Asi a Oriental. Os japoneses raças, com as autoridades japone- ca.

"

farão celebrar amanhã, em Mani- sas, no desempenho da adrninistra-L:- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�ção. Insinuou o que essa política I'" Iimplica no estabelecimento de re-: BARREIROS FILHO
'

ginies títeres, fiscalizados pelos [a- PROF.
poneses, semelhantes ao criados na I (Consu I tas de por tu-"Mandchur ia e em Nanquim. Isso!
permitiria às autoridades militares I

guês, aulas de língua
japonesas atribuir a falta de vive- e letras vernáculas, cor-
res e outras dificuldades econômi- reção de trabalhos es-
cas aos filipinos e birmanos. Ao I cd tos)mesmo tempo, o govêrno japonês
poderia iniciar intensa propaganda,
pelo rádio, dirigida ao povo ela In
dia, explicando os fins idealistas cio
império do sol nascente.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário' e Diretor·gerente - ALTINO FLORES

N. 8745

Não há alemães na fronteira da Espanha:illadri, 11 (U. P.) - o gover-j ,
ta espanhola do 1lIediterrâneo.

110 da Espanha negou, perento-] cial diz: O jornal londrino 'I O governo espanhol, baseado
zíamente, as notícias pUblica., "News Chl'oni�le", baseado em; em Informações indiscutíveis,
das na Suécia e IngIaterra, se. notícias publicadas num jornal I declal:a a êsse, respeito e d,egundo as quais numerosas fôr- de Estocolmo, noticiou que na' manerra categóríea que a notí
�as alemãs estariam concentra- fronteira espanhola estão eon- cia é completamente falsa e ca·

das na fronteira da Espanha e centrados fortes eontlngeutes rece de fund�mellto. Boat.osteria sido apresentado ao go- de tropas alemãs, e que a Ale· semel_hantes s.ao postos em err- • ....,.......,................--.-•••---.-.-.-.---.----:;
'Ve!'n.o dês se país um ultimato manha exjg'h� da Espanha, s.oh I eulação repetidamente e, sem: CASA MISCELANEA, distribui

exígíndo passagem livre para forma de ultImato; o dlr�I�o pre os fatos demonstrara� a dora dos Rádios R. C, A. Victor.
as tropas até a costa do Medi- de passagem atraves do

terrlto'j
absoluta falta de veracídade Vávulaa e Discos, - Rua Traja-

terrâneo, O texto da nota ofi. rio nacional e ocupação da coso das mesmas". no, 12,

����1Wfa.a �_,.,_,._R""""'··iilJ"'J".-iil"'ol"'.l'g.....,._,.,��".-..raw.--
............

--.weTFfôfân�iii��:;; :::;�:canaden. oca�i�o par� neg�ciilr. ii pa�. .

ses chel'llam
. Londres, 11 (Reuters) nao tivessem repercussao em [pedfríam paz, S(7 tívessem

umal
teríal de guerra para Arkange!

0:11 a "O cansaço da: guerra aumen- Berlim e RO,ma.Não seria ig'ual. chauce", e ltlu,rmansk". Eínalísando, d�z, ,Inglaterra ta dia a dia na Europa - ol)· mente razoável es��ral'In?s. que Reíeríudo-se à frente rus- que e provavelmente verdade 1-
t. Loncllesd' 11 (R.) -

Njovos codn- serva Veron Bartelet, comenta- a Alemanha e a Itaha solícitas- sa Bartelet escreve' "Stalin élra
a notícia de que destacadaslngentes e tropas canacenses e-

'

•

"Q .' lt d d�-"
.•

. l'd d' h'!Sembarcaram na Grã-Bretanha sem

trista
do "News Chrolllcle • ua· sem paz, como Iesu a o es-.. l}ersona I a es lumenas e un-

. .'. . t' t N- b muIto rc'alIsta para esquecer o , t-' t dnovldacle. tsses contIngelltes rOllJ- tl'O Importantes aconteclmen· ses acon eCImen os. ao o s· .. galas es ao Ins an o com o go-'
põ'em-se �e tropas. de artilharia, tos _ os novos e crescentes tante, a verda(le é que países fato eVIdente de que uma paz verno italiano, para que seja
corp,?s !)hn.dados! mfantarltt e ln-I êxitos russOs a quéda do impé. como a Finlândia, Rumânia, com a Finlândia facilitaria neg'ociada a rendição dos seus·tendencla lUcluslve altas patentes '

� • It '1' H' d' 'd t d t"de artilh�ria. Também chegaram, rio italiano e as conferenCIas a Ia e ung'l'Ia, sem UVI a enOl'memen e a remessa e ma· respec IVOS paIses.
pclo nlesmo conlboio, clementos de de Casablanca e Adana - es· �••••••�.�•••••••���.�.����.�.�•••••••�••••�••••••••
marinha e d� fôr9a aérea �anacle,n- tão dando o que pensar ao Assaltaram uma base aero-��, estan<;lo lllclmdos, entl e os u!- ". "Não seria razoável es. Máquinas de calcular e Má-
tllnos, aVladores e pessoal de aero- eIxo.. .

I h _I quinas de escrever
dromos. peral' que taIs aconteCImentos

nava C I ena Para entrega imediata:
MACHADO & elA.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

súbmarinoACão de
Q. G. Aliado na Afr-ica no Norte,

11 (U. P.) - O comunicado aliado
informa que um submariuo hr itâ
nico operando ao largo da custa
ocidental da Itália, afundou quatro
navios inimigos num único dia,
com torpedos e tiros de canhão.
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A NOSSA SECÇÃO

POra�ao O esem arque �a�:�N���rNrO v�?en�!A é:li li forte, mas vulgar; saber resistir
à calúnia e aos motejos é maior
esfôrço e mais raro. - A. Her
culano.

compromisso. as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edifício onde Iuncíoneu o Banco do Brasil,

,
Novidades-Jóias-Vidros..:.Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes I·_.-ooBm�'m!N���rmq__=��R_m���mDmw-e.,�a.gm��a��k�+em mm=-�__����Ba�_�'�IMm-�mw�--.a�����CQ����-=��_��9&�������=W���������

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.

F'lorlanópclis.. 9 de fevereiro de 1943.
JUDITE BATALHA DA SILVEIR�, �ecretária

Na Capital:
Ano c-s 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contráto .1
Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

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

4TÓPICOS & COMENTÁRIOS
A RúSSIA E AS NAÇõES UNIDAS

J

Um dos tópicos da última entre
vista do sr. Roosevelt que merece

atenção, porque aborda um dos as

suntos prediletos da quinta-coluna,
foi o que se referiu à conferência
de Casablanca. Negando-se a pres
tar informações mais detalhadas:
sôbre a marcha da

-

Conferência.
acentuou o nresidente Roosevelt
que a ausência- de Stalin não devia
ter causado extranheza, assim como
a ausência de Chang-Kai-Chek.
Isso porque a Rússia não está em

guerra 'com o Japão, e a China, em

bora formalmente em guerra com a

Alemanha, está numa posição geo
gráfica que a impéde de ter qual
quer participação efetiva no ataque
que se planeja contra o continente
europeu. Certamente êsses dois che
fes de nação foram conveniente
mente informados sôbre os pontos
da conferência que podem interes
sar aos seus respectivos países. A
vitória formidável de Estalingrado
deu novo motivo para que o presi
sidente Roosevelt manifestasse pu
blicamente, em caloroso telegrama
dirigido a Stalin, sua alegria pelo
encerramento de "um dos capítulos
mais belos desta guerra dos povos
unidos contra o nazismo e seus

êmulos", acentuando que o feito dos
soldados e das mulheres russas "ins
pira, com seu exemplo, uma nova

determinação entre todas as Na
ções Unidas para não poupar ne
nhuma energia, até chegar a der
rota final e rendição incondicional
do inimigo comum".
A cooperação dos Estados Uni

dos com a Rússia nesta guerra tem
sido intensa, e as declarações re
centes do sr. Stimson, secretário da
Guerra do governo norte-amerlea
no, mostram que uma parte das a Inglaterra são profundamente in
impressionantes v.itórias russas são fensos ao comunismo. São paísesdevidas aos crescentes envios de democráticos que querem continuar
suprimentos, tanto pela rota dos democráticos e para isso estão lu
comboios, no extremo norte como tando e lutarão até esmagar o Eixo.
pelo caminho de Iran, ao sul. Essa Isso não os impede de se aliar à
cooperação aumenta diariamente. Rússia que tem conquistado, na lu-

:€ interessante notar que, no mo- ta contra o nazismo e na defesa de
)\I.ento em que se vê obrigada a con- seu solo, o respeito e a admiraçãofessar as terriveis derrotas do de todos os povos do mundo, sejamReich, a rádio de Berlim se empe- quais forem as suas crenças reli.
nha em assustar os povos com o giosas ou políticas. Os quínta-eolu
avanço dos comunistas para o Oci- nas que falam do "perigo do -co
dente. O terror ao comunismo sem- munismo" após a guerra fingem
pre foi lima grande arma do nazis- temer o fantasma vermelho, quan
mo não só para Se assenhorear da do na realidade procuram levar
�lemaI_lha como para conquistar água ao moinho pardo do senhor de
símpatíaa n� resto do mundo, Hoje, Berlim. O conservador Lord Bea-
e uma das teclas predllétas da qui!}. verbroock declarou um deste dias, 89t�.coluna que nos palses da Ame·' na parlamento inglês, que "sémen
rica do S�I, e= exemplo,

procurai
te os loucos poderiam dizer quealertar o,s mgenuos contra a Rússia uma .vitória russa seria perigosa pa- I

porque e comunista e contr� a ln- ra o Império Britânico". Os loucos Iglaterra � os �stados �nIdos ... e acrescentaremos - os quinta-co
por�lue. sa,? pal�es burgueses. As lunas, empenhados em defender a
potencias boazinhas", que não of'e- civilização ocidental para entregá.
rec.em. neflhu� perigo aos povos la à alta gerência cristã e ao alevan
mais frac�s. sao, certa_!Uente, a Ale- tado critério cultural do sr. Adolf
manha, Itália e o Japao... Hitler. . . I
Tanto os Estados Unidos como (Comentário da Inter.Americana)

.

Farmacia / EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 - PONE 1.6��

Entrega 8 domicilio

Fuzileiros navais dos Estados Unidos quando passavam do navio transporte pa-
ra as poderosas lanchas de invasão para o ataque decisivo contra Guadacanal, nas Ilhas Salo
mão. Em poucos dias de ação tulminante foram completamente destrui das as tropas japonesas
que se achavam naquelas posições estratégicas. (Clichê da Inter-Americana para O ESTADO).

A���.�e ��m.�!!.a�ei�o_l· Dr. Edgard Pinto de Souza
radia. à rua Fernando Ma- Médico· cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado Da
chado n° 10, com 4 quartos. Faculdade de M�dicina da l}niversidade de �ão Paulo. onde foi assistente
2 salas banheiro agua fria efetive da Cadeira. de TecDlca Cirúrgica teglda pelo Prof. Edmundo Vaso

, , concelos. Ex' assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
e quente, etc. Tratar com mais de 'I anos na Clinlca Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
Tolentino. na Agencia Che- es\áglo de especialização no Hospital Charilé de Berlim (Serviço do Prol.
vrolet. Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konjetzny. de Hamburgo, e Schmleden.
32 t 5 VS. alt. -12 de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. est6mago. Intestino delgadO e grosso.

ligadO e vias biliares. selos, úlero, ovários. rins, prostata e bexiga,
�érnias. hidrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e artlculaoies.
li eDeontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. nl Casa de
S�de São Sebastião. teL 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Machado i. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel nO 2. TeI. 1259

Instituto de Ednca�ão de Florianópolis
EXAMES

Visite, sem

3vs·2

A A.NEDOTA DO DIA
- Os siameses têm um exér

cito "dobrado".
- Dobrado?!
- Você não sabe que 05-

irmãos siameses nascem de dois
em dois?

...

O PRATO DO DIA
OVOS MEXIDOS COM

QUEIJO - Bata três clsr as
em neve, junte as três gemas
e um' pouco de sal.

I Esquente um pouco de rnarr

I t e iga, deite por cima uma co-

Ilher dos ovos batidos, espalhe
queijo de Minas ralado, po lvi
lhe com um pouco de paprika
e mexa bem com o garfo.
Sirva sobre folhas de alface

e enfeite com rodelas de tow
mates.

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. narasítases. furúnculos.

\ úlceras.

I' Tratamento das afecções do
couro cabeludo.

I- Dr. TOLENTINO

I
DE CARVALHO

IConsultas: Das 14 às 11 horas.
.

I:.
Rua VitOI' Meirelles 22·1" andar.

.

O :\fORAL É EXCELENTE, MAS
A FOME É TERRíVEL

Londres, fevereiro (S. B. L) - O

I que se segue e o trecho de uma car-�
ia recebida há alguns dias, de um

engenheiro belga que acaba de fu-
gir ela Bélgica Ocupada.
"O moral do povo está esplendí

elo, apesar das inúmeras priva
ções. Do mesmo modo que em

1914, o clero está à testa da resis
tência. O cardeal Van Boey é no
tável. Verdadeiramente desoladores,
são as condições físicas da juven
tude. Para os moços em pleno pe
ríodo de elesenvolvimento, o f'utu-
1'0 está transtornado. Os médicos
que estão inspecionando os colé-
gios, temem ver as consequências.
da alimentacão deficiente refletidas.
na maior parte das criancas.
Conhecem as rações oficiais?
Pão preto: 225 gramas por día,
Açucar: 1 quilo por mês.
Batatas: uma libra por dia.
Carne: 25 gramas por dia (in-

clusive 20 % de ossos).
Evidentemenfe o carvão tambelU

está racionado, já que a produção>
quase inteira é confiscada pelos
nossos "protetores". Oficialmente'
cada família tem direito a 150 qui
los por mês durante o inverno -

e 100 quilos no verão. Na realidade
porém consegue-se no máximo, uma
ração de dois em dois meses.
E certo que o inverno próximo"

será muito penoso para o povo bel-
ga" .

Mechado & (ii. '.;

'Agências e

Representações
C.h" PCltll - 37

Ru. Joio Pinto -!S �

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gent.. nOI prlnclp.l.

muncíplol do E.t.do.
17P;
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Gmrina confessa a impo
tência da Alem.anha

DA GUERRAMINISTÉRIOItália negociará
a paz!

Londres, 10 (R.) - Um ob·
servador da "Reuters" sugere
que a nomeação do conde Cín
no para embaixador da Itália
na cidade do Vattcano poderá
ser conveniente,. a-fim-de que
llIussolini possa iniciar nego
ciações para a rendição da Itá
lia, 1)01' intermédio de proemi
nente membro do partido fas
cista.

o novo cargo do
príncipe Humberto

Londres, 10 (R.) - O rádio
do llIarrocos informou que o

príncipe Humberto, herdeiro
do-trono da Itália, foi nomeado
comandante-chefe das fôrças
italianas na frente oriental.
Londres, 10 (R.) - Não há

confirmação sõbre a notícia de
que o príncipe Humberto Iora
nomeado comandante das fôr
ças italianas na Rússia.

O príuelpe herdeiro italiano,
que conta atualmente 39 anos
de idade, assumiu em marco
do ano passado o comando das
fôrças do centro e sul da Itá
lia. Seis meses depois foi pro
movido a marechal por indica
ção de llIussolini.
Por ocasião do último �atal

correram rumores de que êle
e outros membros do comando
italiano haviam reclamado ao
rei -vítor Emanuel contra o
fato de a Itália estar virtual o
mente sem defesa,

A
Edital de convocação para O Serviço

Ativo do Exército
Pelo presente, de ordem do exmo. sr,

general Comandante da 5>. Região Mil í
lar, convoco para o Serviço Ativo do
Exército, devendo se apresentar dentro
Lia prazo de 15 (quinze) dias, a partrr
ela data deste edital, na seele elo 140 B. C.
(Estreito), os seguintes reservistas;GOERING CONFESSA A IMPOTÊN- e maior camuflagem jámais vista na

CIA DA ALEMANHA h istória do mundo". O marechal acha
Osvaldo Alves também que a bravura dos comandan-

(Copyright da Inter-Americana, es- tes soviéticos não é bravura - é bar
pecial para O Estado) - Depois da barie, São todos uns barbares e ru-

ruidosa conferência de Casablanca, rles ...
durante a qual as Nações Unidas pro- Quanto aos dados exatos sobre as
.ctamaram a decisão de lutar até à vi- :perdas russas, dados que

,. hão-de fa
tória, sem pensa!' na paz antes da com- zer tremer do horror" e que "serão
pleta derrota da Alemanha, este úl- oportunamente publicados ", talvez se
timo d iscui-so de Goering foi uma es- jam apenas a metade do que perdeu
pécie de queixa tenue e magoada - a Alemanha. Nesse ponto o Marechal
um púl ido apêlo para as suas retum- não focou, limitando-se a repetir in
bantes desgraças. O chefe da Luftwaf- censsantemente que a luta na Rússia"
(e não escondeu nenhum dos pontos é dura", como se isto não fosse do
fracos que minam os sentimentos dos conhecimento geral ...
dirigentes do povo alemão. Há trechos Depois Goering afirma que um dia
nos quais se sente nitidamente o des- a luta de Stalingardo será conhecida
moronar de. grauüíoso sonho de do- como a maior batalha da história.
mínío universal, o corte profundo que Quanto a isto não há a menor dúvida.
partiu a estrutura política o orgulho Apenas ele inverteu os papéis dizendo
de uma raça que aspirou a suprema- que em Estalingrado a Alemanha se

cía em todos os sentidos e um lou a sua vítórta, quando acontenceu
grande desejo de justificar tudo que precisamente o contrário!
se tornou obstáculo para a concreti- Há uma frase em que ele parece
zação da loucura hitlerista. lamentar que a Inglaterra nunca ten-
Goering clamou desesperadamente ha compreendido a Europa. Foi uma

peja completa absorção da filosofia.
.

pena, uma grande pena que a Iugla
de Hitler por parte do povo germtnt- teri-a não compreendesse a Europa
co - esta filosofia que tem s irlo a logo após a ascensão de Hitler, por
ruína da raça e que agora vai se d i- que nesse caso a Alemanha nazista
lu indo, perdendo o seu sentido total. não se teria expandido tanto.
Foi preciso o desastre ele Estalingrado. Todas essas coisas são explicadas
Foram precisos os recuos sí tsuieáttcos para que os "ruurmuradoi-es" compre
da Wherrnarch na frente oriental e os endam a grande desgraça que pesa so
bombardeios da RAF sobre Berlim bre a .A_lemanha nazista. Para que to
e outras cidades, para que o povo elos os que se sentem cansados de uma

compreendesse bem aquilo que hav ia luta imposta pela loucnra de um ho
sido imposto pelo F'ulu-er aos IJOV0S 111em, não.se sintam com o direito de
livres. exigir nada. Nem mesmo o direito

O marechal lembra também a 11e- de viver. A Alemanha sente muito
cessidade de lutar até o últ.írnn ho- que a Inglaterra não tenha cornpreen
mem pelo estilo de viela do III Reich, dido a Europa. Porque se este ,.mila
admitindo que só à Alernauha ass.s- gre

"

acontecesse ela talvez aceitasse
te o direito de lutar por esse est ílo a proposta de paz que o Reich anela
de vida. O inimigo - também coud

í

doido para fazer. Porque o Reich só
clonado a um "estilo de vida" - não vê possibilidade de fazer um acordo
tem esse direito ". As nações (ia Bu· com cavalheiros. ,. Porém, não com os
rapa são por demais míopes para com- bolchevistas". Eles são uns barbares! Causou surpresa
prender que só pode existir uma Eu- É por causa deles Que a Luftwaffe não Londres 10 (R.) - "A nomeacão
repa grande quando a Alemanha pul- póde retribuir os golpes desfechados I do conde' Ciano vara embaixador
sal' como seu coração". O gordo Mare- pela RAF contra as cidades alemãs. É' no Vaticano causou surpresa - es
chal repetiu a velha frase de Hitler por causa deles que a Alemanha na- creve o comentador diplomático da
quando afirmou que a única nação zista se esfacela! A despeito do seu "Heuters" _ e se êste fato tem al-
chamada a dominar a Europa era a "adorado Fuehrer". gurna signif.cação é que o afasta-
Aleman�la .'·porque .encarnava o mais menta ele Ciallo da pasta do Exte-
pur? an�lllsmo,. P01� todas as demais Cabeloi'i! hrancos t LOÇÃO rior foi devido ú pressão alemã.
naçoes sao mestiças . Contudo Mussolini devido aos

Goer!ng não esc�n�eu a sua grande MARAVILHOSA! laços de f�ll1ília que' o prendem a
decepçao com os ultImos fracassos e

I
Ciano, conseguiu nomeá-lo paraconfessa que houve_ U:11 tempo .em que Terão de t,abalhar pela embaixador do Vaticano, onde pó-

t.�d? .

o P?VO germ�l1lco �Cl'edlt01: na ,l1átria de desempenhar m'na função de im-
vlton:J.. l\las o destIno (so o destmo) portância. Assim, Ciano ficou livre
"submete os p,o:,os a rudes provas". Londres, 11 (Reuters) As da interferência alemã, pois a Ci-
O poderlO sovletIco, a bravura do sol- jovens candidatas ao ingresso dade do Vaticano constitue um Es
{lado :·u.sso, a capacidade tática de nas universidades britânicas 00' tado independente, mas ao mesmo

se�s (h�'lgentes e o grande esforço do tempo póde se manter em contacto
paIS, nao foram, segundo Goering, os men tes erão ad mitidas se se com- com seu sogro e chefe".
iatos que determinaram os fracassos prometerem, perante as autori
dos Exércitos nazistas. Foi o desUn dades universitáfias, no Eentido
Apenas o Destino!
Mais adiante, porém, ele se contra- de que, no fim do curso,. do

diz revelando que a guerra da Rússia dicarão à atividades de im-
1:!ontra a Finlândia foi a "mais habil portância nacional.

MUNICíPIO DE FLORIAl':óPOLIS
ta Categoria

Classe de 1918 - Robervaí Schutel
Furtado, filho ele João Mariano Furtado
Arcanjo Luiz da Rosa, filho de Bent�
Luiz (la Rosa, rua Lajes n. 69; Antenal'
José Pereira, filho de Adeodato da Con
ceição Pereira; Pedro Diourane Zalarían,
filho de Gabriel Diourane Zalarian, rua
Laura Meira n. 69. Classe de 1917 -

Osmar Ferreira, filho de Nicolau Valen
tim Ferreira; Manoel Cardoso, filho de
Antônio Manoel Cardoso. Classe ele 1922
- Jacinto José Vieira, filho de José Mi
guel Vieira Júnior.

2a Categoria
Classe de 1921 - Djalrna Hipólito ela

Silva, filho de Manoel Hipólito da Silva,
JvloITO do Xapecó s/n. Classe de 1920 -

Gualbert Villela Abreu, filho de João
Batista Abreu; Nagib Feliz, filh de Mi
guel Feliz, rua Trajano n. 4; Otto Lo
thar Roberto Picling, filh de Guilherme
Pu-Iing: Sílvio Pagani Nappí, filho de
Francisco Napp í, Avenida Mauro Ral110s
n. 128. Classe ele 1922 - Júlio Pelezr ín

í

FJl ho; filho de Júlio Pelegrini; Milto� de
Lemos Póvoas, fiiho de Agenor Manedes
Póvoas. Classe de 1920 - Sílvio dos Reis
F'eirarj, filho de Teodoro Fei-rar-i, Ave
nida 'I'rompowsky n. 40. Classe ele 1922
- Mauro José Bessa ela Veiga, filho de
Olímpio Farias da Veiga; Nilo Moreira
de Melo, filho ele lIIanoel Vieira de Melo,
Avenida H. Luz n. 71. Classe ele 1920 _

Mário Duar-te Schutel, filho ele Edgar Pa
ranhos Schutel. Classe ele 1921 - Osní
Silva, filho de Eulália Celestino da Silva
rua Almirante Alvim sz n.: Wilson Sil:
vena Garcez, filho ele Henrique José Gar
cez, rua Lajes n. 9. Classe de 1920 _

Waldir Vo íg t, filho de Júlio Yoigt; Arí
:lWlen da Silveira, filho de Antônio Fran
cisco da Silveira, rua Fernando Machado
n. :}O. Classe ele 1922 - Saul Baier ele
Amorím, filho ele João Corrêa de Amo
rim. Classe ele 1921 - Armando Vieira
Gervaerd, filho de Pedro Vieira Gevaerel,
rua Nova Trento n. 51.

DR. VITOR GUTTIERREZ
a visa que reassumiu sua

clíuica, à rua FelípeSch
ml dt n-, 34,das 14às 17
horas.

Artistas brasileiros deliciarão os
cadetes de Anápolis

Waslliug'ton, 10 (U. P.)
Noticiam de Nova Iorque que
a pianista brasileira Guiomar
Novais e a cantora Bidú Sayão
darão um concerto aos eade
tes navais norte-americanos de
Am1110lis.--ê::aB�1Fábrica de artelutcs gde couro JPastas de couro para

colegiais (nrttgo forte e

barato), Cintos, Suspen-
só ri os, MI1J8t-<, etc.

Só na
I 'CASA BEIRÃO"

1 Rua Tiradentes na 3 i

I -Florianópolis-

.'3'\ ,v�.-16 I�1EI5CmiOiW�;e:r�..,

Perdeu-se
Urna chapa de automóvel, na

14·36, no trajeto da Praça 15
ao Balneário de Canavieiras.
Quem a encontrou é favor en

tregá-la no ônibus de Canas
vieiras.
N' 90

MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ
2a Categoria

Classe de '1921 - Paulo Malty, filho
de Jorge Miguel Malty.

la Categoria
Classe ele 1918 - Sebastião Francisco

Kahl - f. de Francisco Kahl - An
gelina. Slasse ele 1917 - Valdemar
Boaventura da Rosa, filho ele Ma
noel Xavier ela Rosa - João Pessoa,--

I
rua CeI. Pedro de Moura n. 1.437; An-

Na bibliotéca pública de Ge- tônio José de Sousa, filho de José Maria
de Sousa - Estrada Geral de Capoeiras

b
. .

- São José. Classe de 1918 - Antônio
ne ra, Suíça, encontra-se um cuno- Schappo, filho de Pedro Schappo - An-
sa livro, publicado em Basiléia em geli!\a. Classe de 1917 - João Eduarelo
1577 no qual se narra a história de Gonçalves, filho. ele Edu�relo José Gon-
'... . . çalves - F'orqu ilha - Sao Jose

um JOJ'IHldor incrível, chamado
.

Henri de Hasselt, que passou qua- MUNICíPIO DE PALHOÇA
renta dias, voluntáriamente, sem la Categor-ia

Classe de 1918 - Santilini Joaquim
comer, nem beber. Na referida obra elos Santos, filho de Joaquim Luiz dos
lê-se o seguinte: - "Como o gover- Santos - Palhoça.
"nador da cidade tivesse ouvido fa
lar da maravilhosa proeza, mandou
vir Henri de Hasselt à sua presen
ça,

-

par-a que desmentisse ou con
firmasse o boato. O homem confir
mou, mas, não tendo o governador
Rcrerlltado, resolvéu fazer uma ex

periência. Fê-lo encerrar e vigiar
numa habita('ão isolada durante
quarent.a dias e quarenta noites,
sem lhc ser dado alimento "'algum.
E o jejuador provou a verdade elo
fato, privando-se da comida e da
hebida clurante tão longo período
de tempo, sem queixar-se de qual
qucr sofrimento".

'I- v5-2

L E I A ISTO

MUNICÍPIO DE BIGUASSú
2a Categoria

Classe ele 1920 - Valmor Martineli,
filho de Luiz Martineli - Biguassú.

MUNICíPIO DE TIJUCAS
la Categoria

Classe de 1918 - Artur Laurentino
FerI-eira, filho de Laurentino Ferreira
Oliveira. Classe de 1917 - Eufrônio ele
Araújo Roslindo, filho ele Manoel de
Araújo Roslindo -- Rua Henrique Boiteux
s/no Classe de 1918 - Manoel José Paulo
Filho, filho de Manoel José Paulo; José
Pinto, filho de Tomaz Pinto. Classe de
1921 Aquiles Brenzinck, filho ele
Adolfo Brenzinck. Classe de 1918 - Fe
lipe Neves, filho de Galdino José elas
Neves. Classe de 1920 - Osvaldo Silva,
filho de João da Silva - Rua 4 ele Maio
n. 27; Pedro Américo de Sousa, filho de
Carlos Américo de Sousa. Classe ele 1917
- Rosendo ele Lima, filho ele Inácio Ma
noel Lima. Classe de 1922 - Ademat·
Sant'Ana, filho ele Diamantina Feliciela
de Jesús - Rua 15 de Novembro. Classe
de 1918 - Juv",ntino José SChmielt, fill13
ele José J. Schmidt.

Prestigia o Govêrno e a!!
classes armadas, ou será!!
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

MUNICíPIO DE NOVA TRENTO
2a Categoria

Classe de 1920 - Luiz Gullini, filho
ele João Gullini.

funcionários con
vocados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_TA I San Ou enol
Scbotcqem e represálias noztstcs t mT�E�M�'1T:S �O:�COS:Londres, "Do lnter-Allied Inf'or- mesmo tempo que ofereceu urna re-, novecentos e quarenta e seis chécos. I pos de concentração.

mation Service" - Especialmente compensa de �oi� rnilh�es de Iran- inclusive um grande número de mu-I Urna inte.n�ificaçâo, �a sabotagem ARSENIATO. VANADA-
para lnteraliado) - Via Cabo-Sub- cos belgas por inf'o rmaç

õ

es que con- lheres. vem-se verificando, ultimamente na TO. FOSF O�OS. CALCIOmarino - OS POYOS em guerra con- duzam à descoberta dos cr imíu osos. A situação não é diferente na Holanda, onde o número de "vo lun- ETira a Alemanha têm sido tratados Mais vinte cidadãos belgas suão França, confo rme as declarações do tár ios é insuficiente para os servi- C
com crescente violência na Eu- punidos com a pena de morte por ex-deputado de Par ís Fernand Gr e- ços militares e os trabalhos a cargo TOM Cropa, nas últimas semanas, em vir- atentados contra soldados alemães. n ie r, que escapou para a Inglater- dos alemães, aumentando conse- I (} DO CERSORO
.tude das medidas repressivas adota- Outros dez por terem destruído com ra, depois de fugir de um campo de quentemente o número de exe- TONICO DOS MUSCULOS
das pelas potências totalitárias. bombas vários trechos da estrada concentração. A sabotagem segue o cuções.
As autoridades nazistas em Bru- de ferro entre Louvain e Aerschot, seu rítmo normal nas fábricas de As forças fascistas italianas f'u-

xelas anunciaram que dez pessoas, quando tinha de passar por alí um munições, estradas de ferro e espe- zilaram nos últimos dias mais iJ3
-entre as quais figuram médicos, po- trem de tropas alemãs. cialmente nos edifícios ocupados pe- reféns na Jugoslávia, sendo que 24
Iiciais e trabalhadores, foram fuzi- Segundo notícias que foram rece- las autoridades alemãs. Acrescenta o deles foram fuzilados em represália
Jadas como réféns, por que as auto- bidas aquí na Checoslováquia, os deputado francês que os atiradores pelo assassínio do dr. Marko Natla
.ridades não conseguiram descobrir alemães fuzilaram 31 pessoas e sen- isolados, aliados aos partidários dos cen, na Ljub ljan a, Oito morreram
os responsáveis pelos atos de sabo- tenciaram à morte vinte outras, Ira n ceses combatentes, estão bem como vingança d os fascistas pelo
tagem, explosões, insultos aos ale- acusadas de pertencerem a uma organizados. No curso de uma se- atentado fatal contra Kazimir Ku
mães, assaltos e assassinatos, verifi- organização destinada a preparar a mana cerca de setenta locomotivas kov ic, membro do departamento de
cados recentemente. resistência e a sabotagem. Essas foram pelos ares em consequência segurança pública.
Baseando-se no princípio de que execuções elevam a 37 o número de de exp losôes. Ademais, o alto comissário íta-

'arm alemão vale por dez homens de pessoas fuziladas pelos nazistas na Essas ações são levadas a cabo a liano para a província de Ljubjan a
qualquer outra nacionalidade o Checoslováquia desde o começo de despeito da morte de dez mil fran- ofereceu recompensas às pessoas
"Ober Feld Kommandantur" de 1943. Conforme informações recebi- ceses, que, segundo Grenier, foram que informem onde estão escondi-
Bruxelas anunciou que vinte pes- das pelo Govêrno checoslováco em fuzilados ou morreram sob as tortu- dos os depósitos de munições e ex
soas serão fuziladas pela morte de Londres, até os fius de 1942 os ale- ras da Gestapo. Há ainda cerca de plosivos.
dois membros da Wehrmacht, ao mães anunciaram a execução de mil Quarenta mil franceses nos cam-I

r

A EUROPA INQUI

O. Pálido.. Dspauporsdot,
E$qot•.dos, Anêmicol, Mã ••
que criem Magrol. Criençal
raquíticu, urctberão • toni-
ficação gerllll do olg�nifmo

com o

Sangue nol
Lic. D.N.S.P. rr 199, da 1921

Cabetos brancos t
MARAVILHOSA 1

Compan�ia C Aliança da Baía»
Fundade em 1870 .. Séde: 8Al,"

INCENDIOS E TRANSPORTES
19H

s.oon.coo ,00
59 ooo.ooo.oe

4.748.338.249.78
34 198834,911
91.862.598,37
7.426.313,52
23.742.657.44

Dados relativos ao ano ele
Capital Realizado Cr $
Reservas, mais de c $
Responsabilidades assumidas; c $
Receita c $
Ativo em 31 de dezembro c $
Sinistros pagos c $
Bens de raiz. (prédios e terrenos) c $
DIRETORES: Dr, Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco de Sá e Anísio Massorra

••••..•.•.................�.....•..•.

i E � A i" pcdrõe- mcrcvilhcsos, finíssimo acabamento das melhores •

Ij' i Oasã
país. são

e.idas nosã1cães da !• Diariamente recebemos novidaàes •

: RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 :•••e•••••••••••••••••••••••••••••••••
Internamento de

Inarinbe-iros alemães
s. Paulo. 11 (A.N.) - Em

barcou, com destino a Pinda- .,

monhangaba, onde será interna-
da na Escola P. ática Agrfcola ,

sob o regime de trabalho, a

última turma de ex-tripulantes
do antigo navio alemão «Mun
dock». Com esta leva, acaba
de ser internada toda a tripu
Iação daquela unidade, num

total de 150 pessoas, entre ofi
ciais e marinheiros. Com o en-

vio de tripulantes das unidades
mercantes italianas para o in
terior, onde terão a cidade por
menage, num regime de rela
tiva hberdade , e internação dos.
tripulantes de nacionalidade a

lemã nas escolas práticas de
agricultura, o superintendente
da Segurança Po'ítica e Social
reservou o pr esí dio da imigra
ção exclusivamente para os pre
sos po rucos já processados e

aos que aguardam o conclusão
de inqueritos.

Quem sonegar informações à Es- I Os órgãos da Estatística MilitaI
tatística Militar, trabalha em prôl ' o produtor e o vendedor a mostrar
de país inimigo. E, nesse caso,

I têm apôio legal, quando intimam
será julgado, militarmente, como o que possuem em seus estabelecí-
i..nimigo do Brasil (D. E. M.). mentos. (D. E •. M.),

ROCHESTER, (Minnesota - EE. UU.). (R.) Har-
rison H. Flippin, da Universidade de Pennsylvania e do
Hospital Geral de Filadelfia, anunciou a descoberta de
um novo medicamento, que será de auxílio vital para o

tratamento das enfermidades e ferimentos de guerra. O
novo medicamento recebeu o nome de "Sulfamerini". Ao
que se prediz, s( rcí mais eficaz que o "Sulfadozani",
para combater as infecções nos feridos de guerra.

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica

a direção de
sob

--...,,,'---------------------------

- TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera

doras, vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,
aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERfEITO E (jARANTlDO

I-
Tem em «stock» os mais recentes artigos• C A�.\ 4&. para criancas, ternos de fina confeccão para... ....• .. � homens, calçados, chapéus, casemiras e li-

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, eta A Fábrica DISTINTA está con
feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixo�.Visitem as lIovas e model'nas -instalações de A �4t\PIJAL, à rua Conselbel.ro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�(Lira
�tação

Tênis Clube)
de «(Asas

dia
Ritmo»,

- grandioso saráu.
magnífico conjunto vocalista

13 Apresen--

no

n [STADO [sportlvo
CENTRO SOCIAL DE APOSENTA

DOS E HEFOI-t.VIADOS "O ESTADO" NOS MUNICíPIOS
Para dirigir os destinos do Ce n- I T A J A ítro Social de Aposentados e Ref'or- Acaba de ser fundada nesta cidade a soci.edademados de Santa Catar-ina, durante

o período de 1° de Janeiro a 31 ele esportiva "Clube Recreativo 12 de Janeiro", com séde à
dezembro de 1.943, f?i ele�ta e e111- rua Brusque, 197, estando a sua diretoria assim corta

possada a seguinte dlreto.na: . tituidll: Presidente. Alexandre Constantino; Vice, Se.Pr esi dente - Bernardino de Se- b ,- , , ,

M B I'
, ,

na Campos (reeleito); ,.,.,
asbao ,Lucas Per�lra; Secr�tarlo, Germano .

_

e rso.rrc ;
Vice-presidente - José Lupórr-Io .1 esourerro, Alberhno Ponctc.nc ; Procurador Joao Ocns-

Lopes; I tantino.1 o secretário - Tenente Boaven-
tura Alves de Silva (reeleito)' 01'a2° secretário - Capitão Ql1i;'ino 11 do fluente, completará 25 anos de servrçoa
Pereira Bento; a Deus a irmã Carmen, do Colégio "São José" .

Tesoureiro - Tenente João Fer-
reira de Rezende;
Sub-Tesouei ro - Tenente Pedro

Gomes Caldeira.

A 3 DE OUTUBRO O INiCIO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBóL

Rio, 10 (E.) - O Conselho Técnico de Futeból ela C. B. D. esteve
reunido sob a presidência do sr, José Maria Castelo Branco, tendo to
mado várias medidas de importância.

Resolveu aquele orgão cebeelense, após aprovar a ata da sessão
.anterior, que. nos certames oficiais do corrente ano, devem todas as fi.
liadas obedecer rigorosamente o que determinam as regras internacio
nais, não podendo sob qualquer pretexto mudá-Ias, como aconteceu em

194.2, no Rio, onele a F. M. F. criou um quadro de olheiros para os seus

juizes.
Aquele orgão, por proposta do sr. Francisco Job, se dirigirá à di

retoria da C. B. D. solicitando providências sobre o assunto.
Ficou deliberado, nessa reunião, que o Campeonat.o Brasileiro do

corrente ano, seria iniciado no dia 3 de outubro, com os jogos da zona

norte, e que o seu Regulamento seria novamente modificado.
Resolveu ainda o Conselho Técnico da C. B. D. consignar um voto

de pesar pelo afastamento do sr. Carlos Gonçalves, que sempre se dis
tinguiu por suas ações independentes; um voto de pesar pelo faleci
mento do sr. Getúlio Vargas Filho; e, dois votos de congratulações, um

pela recondução do sr. Castelo Branco e outro pela eleição do d espo r
tista Gomes Talarico.

Foram ainda organizadas duas comissões para tratar, respectiva
mente, do novo Regulamento fio Campeonat.o de Futeb

ó

l e do Código
tle Futeból Brasileiro.

Será inaugurada, no próximo dia 13, nesta cidade
a biblioteca "Vasconcelos Drummond". O ato de inaugu
ração dessa biblioteca, pertencente ao "Centro Cultural
de Itajaí", será paraninfado pelo sr. dr. Ivo d'AquinoNa mesma sessão de posse da Di

retoria (G ele fevereiro), foi dis
cutida e aprovada a reforma dos
Estatutos, elaborados pela Comissão
nomeacla para êsse Jiru e composta
dos srs. José Lupérci o Lopes (pre
sidente) c Elpidio Fragoso, José
Bricio Guilhon, major Alvaro D. de
Lima, capitão Joaquim Batista e
tenente João Ferreira de Hezende
(vogais) .

O "Centro Cultural d e Itajaí" tomou a iniciativa
de estabelecer, nesta cidade. um curs'o de inglês, que
já conta com numerosas matrículas.

INDAIAl
Pora exercer interinamente, o cargo de escrivão

do crime e dos feitos da Fazenda desta comarca. foi
RESUMO DO BALANCETE GE- nomeada pelo exmo. sr. interventor fe:leral a senhorita

RAL relativo no uno ele 1942, apro- Ana Haendchen, que há vários an�s vinha exercendo o
vado pela Comissão de Contas: cargo de professora pública estaduai.

Caixa Beneficente A senhorita. Ana Hoedchen assumiu o exercícioReceita CrS 7.293,80 f d 14 d Ad' iroDespesa Cr8 3.400,00 de SUas novas 'unções no ia o mes e Janel
SALDO CrB 0.893.80 findo.

�.a.i�.a .. S.��i�;'8 2.330,60 � iiiiliii__;;_;;;;; ;; ;;g__;;;�
· Cr�; 1.121,40
· Cr:;; 1.218,20
Englobada
.......... Cr8
· Cr8
· ., Cr$

.

NA VAGA DO SR. GETúLIO
VARGAS FILHO

S. Paulo, 10 (E.) - Encerrando o

período de luto oficial, pela morte do
seu ex-presidente Getúlio Vargas F'í
lho, movírnentam-se os clubes .da Fe
deração Paulista de Futeból para
dar-lhe um substituto condigno. Se
gundo informações que chegam da
capital paulista, será indicado o no

me do sr. Antônio Carlos Guimarães,
arn igo intimo do extinto e secretário
da Federação. Esse é o candidato do
Corính lans e do São Paulo, enquanto
que o Santos pretende apresentar o
sr. Antônio Feliciano para o leme do
football paulista.

NO C. N. D.
Rio, 10 (E.) - O presidente da Re

pública assinou, na pasta da Educa
ção, decreto nomeando o capitão de
fragata Valdemar de Araujo Mota
para exercer a função ele membro do
Conselho Nacional de Desportos.

O comandante Valdemar Mota exer-

Receita
Despesa
SALDO Crédito Mútuo PredialHeceila
Despesa
SALDO

11.44G,40
G.334,20
5.112,20 Propl'ietários: J. Moreira & (ia.

S de Fevereiroce o cargo de diretor do Departamen- O "Centro" pagou, durante a sua .

t t m: Hl'Id '" Ivaldo Braaílto de Educação Física da Marinha. .

tê
. .

t
'

1 d 8 de julho FOI en regue aos ;Hes fl iS a; i. '" I ," eXJS encra, IS o e, ues e
FI

. . ..

IdNEGA-SE A CONCEDER O �e 193� � 31 de _clez�111.bro ele 1942, reslíentes em orranopo P, possu oras
PASSE DE ALFREDO as.raIl1lh�s de �8 SOClOS falecidos da caderneta n. 12.751, contempladas no sorteio de �

R' 10 (li') - A C BD' 1 a irnpor l ância total ele c-s de fevereiro de 1943, com o premio maior, em merca-
-

10,
1

-"-,o

••••

alncaI19.14.7,50. dortas , no valor de Crs. $6.250.00.����10�0;���e: �a�::s�e��d�r��le;��o �� Fl�ria;���olis, G de. fevereiro do ....;...;._;..;.. _

Comercial ter respondido diretamen- anHO (e

d'�' S C' 18 de Fevereirot M I' 1 d
í • ernar!lIO. ampos, Presoe ao - i ac ureu'a, em vez c e ir igrr-se B I A I S'I lOS Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú.AMAZONAS x PERNAMBUCO à Federação Paulista de Futeból, CQ- J oC;!ve;.z ITa R .�r.ad I �a, ecr.

tuo Predial, no dl'a 18 de Fevereire (5a.feira),Rio, 10 (E.) -- Defrontaram-se dia mo lhe competia. oao . r. e ezeti e, esour.

'S, na capital amazonense, os quadros Conforme determinam as leis espor- com prêmios no valor de
do Olimpico e do Santa Cruz, do Re- ,tivas, Alfredo ainda continua vincu- Camisas. Gravatas, Pílamee If' $6 250 00cífe, tendo vencido o primeiro pelo I' lado ao Comercial e sem a entidade Meias das melhores, pelos menores "r..,€SCOre ele 3x2. ,bandeirante manifestar-se oficialmen-

preços ,3Ó na CASA MISCELANEA. Não vacile. Adquira J'á a sua caderneta na séde da* te, a C. B. D. não poderá conceder o
BOTAFOGO x ATLÉTICO passe do jogador em apreço.

- Rua Traiano, 12. Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
Rio, 10 ( E. ) - O Botafogo convi- _.;.;,;;�.,;;-;;;,.;;;,-.;.-.,;;-;;;;--;;;;-;;;;-;;;;-;;;;-;,;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;; I) e Ouro Preto n° 1 3.dou o Atlético para jogar no Rio, con- �---__tra a sua equipe d; amadores. I.. II Consultas médicas grátisI Ojícíno Te'cnica Contribuição mensal apenas Cr. $2,00

Ef;�J:]i:;�����;�,�:::�;= IInstalada mOderna:�t?!!�:: por téc:rco •• !!�����U!��iq�U�e�,n�lO�1�V�(R�O�.)��(�(�!�a�A���e���a���)h�a���c���b���i�dS�e�t�pa�U�b�l�ic�a�r�f�O_MULTADOS QUATRO CLUBES

I f á' d s verRio, 10 (E.) - Por não terem com-j ] clallzado, conserta e re orma m qutnas ae e cre
tografias do seu "tank" do último modelo. Segundo informa o

parecido à Assembléia Geral do di!t
'.'!

e de contabüidade com abeoluta garantia correspondente em Berlim do "National Zeitung", o "tank" pe.28 de janeiro último, o Botafogo, Gra- e modicidade de preços sa cerca de 50 toneladas. possue lagartas excessivamente largasjaú, Sampaio e Carioca, foram multa-

, Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658
e duas torretas _ uma com um canhão de grande calibre e{los pela Federação Metropolitana de

���qUetebol em

c:m
cruzeiros cada

J Machado & C i a I
carie longos, a segunda, com um canhã oanti-aéreo.

O PASSE DE BATISTA AO VASCO

ICuritiba, 10 (E.) - O jogador Ba-
tista, pertencente ao Curitiba F. Clu- P Alt.37. be está sendo pretendido pelo Vasco _------------------------
da Gama, já tendo sido iniciadas as

negOCiações. O campeão parauaense
pede pelo passe do referido jogador a

quantia ele Cr$ 25.000,00, enquanto
Batista exige CrS 20.000,00 de luvas.

*

,i

*

IE M P R E S A �� R E X ��

Transporte de Cargas
DOMlCIllO � 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: Agênci6 em Flori8nóp@!iS:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2

Teltlfone 1.677

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
HOje e amanhã será., ·sua preferida

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

Garante-se a exata observância no receituário �édico
PREÇOS MÓDICOS .'

R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),
FONE 1.642

IRÁ A B. HORIZONTE?
Belo Horizonte, 10 (E.) - Anun

cia,se que os mineiros fizeram uma

contra-proposta ao S. Paulo F. C., ofe
recendo·lhe 35.000 cruzeiros por dois
jogOS aqui. Caso o clube paulista não
aceite a oferta será a mesma encami
nhada. ao Clube de Regatas do Fla
mengo, do Rio de Janeiro. A exibi
ção ele um dos dois quadros acima de
verá verificar-se entre 21 e 28 do cor
l'ente.

Exijam o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
eIA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.) � ..eJ.� .�'I?C(A,. ..

[ l,P«!A4..oIOAO(
POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

......:r� _�_�o=_====� ...,.,, .........._......................
-----------------------
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Preciosidades cartográficas
adquiridas pelo Brasil

o ministro Osvaldo Aranha aca- I
ba de adquirir em Londres, para
a coleção do Itamarati, dois antigos
atlas do Brasil, obras primas da rar
tografia portuguesa do século xvn.
O primeiro, de autoria de João Tei
xeira Albernaz, cosmógrafo cio rei
de Portugal, publicado em Lisboa
em 1631, foi organizado por ordem
de d. Jerônimo Ataíde, donatário
da Capitania de Ilhéus, e compõe
se de 36 cartas coloridas, feitas a .

mão, medindo 62 por 40 cen tirnc
tros. As cartas mais importantes do
atlas são, segundo a ordem em que
estão colocadas, a carta cio "Esta
do do Brasil"; a carta da "Capita
nia de S. Vi.cente", em que figuram
S. Vicente, Santos e S. Paulo; a
carta da "Capitania do Rio de Ja
neiro", com planta da cidade; a
carta da "Baía de Todos os San
tos", com a planta da restauracão
da Baía; a carta topográfica

.

da
"Região de Pernambuco e arredo
res"; a carta do "Rio Grande do
Norte", a carta da "Província do
'Maranhão" e, finalmente, a do "Es
tuário do Amazonas".

O outro atlas, de autoria do mes
mo cosmógrafo, foi publi cado em
1666 e compõe-se de uma carta ge
ral e 30 cartas parciais, medindo
36 por 22 centímetros, primorosa
mente coloridas e iluminadas. Den
tre as mais importantes destacam
se a carta geral do "Estado do Bra
sil", a "Demonstra cão do Mara
nhão até o rio das ·Preguiças", ri
qurssima de nomenclatura e instru
ções náuticas; a "Aparencia de
Pernambuco", com a cidade' Mau
ricéia e as construcões dos holan
deses; a carta da "Baía de Todos
os Santos", muito minuciosa e com
a localização de todos os engenhosdo Reconcavo; e finalmente a "De
m.onslração de Pernaguá e Cana
nea", onde aparece pela primeira
vez a povoação daquele nomc.

AC#lCIO MOREIRA
ADVO<iADO

:ESCRITORlO: rua Deodoro, n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENGiA: La PorIa Hotel.

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

A's 7 1/2 horas
OS AtUOS D{) (ARA LIMPA
Com Ano Sher idan e Ronald

Reilgan
Complemento Nacional (D F.B.)

A Baía no Bstaãe novo

Ajudante canino (Desenho
Colorido;

C I N F� O [)EO l'J
- FONE 16D2 --

Preços: Cr , $2,40 e 1,20
Imp. até 10 anos

»

»

C3 txa

»

»

A Estatística. Militar, destinada a As autoridades responsáveis pela;
facilitar a preparação rápida, e tão _fiel execução das Estatísticas MiIi�
perfeita quanto possível, do apare- 'lares podem exigir, sempre que hOl1-
ihamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de<
das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in
brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.).

Alta cirurgia - Ortorpedla - Parto - Clínica m é

dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Labora torto oernpl ato de

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

calmo e eontortavel
Médicos: DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e clrurgta Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Saaatório 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-chale do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

. Começou a sensacional e fulminante queima de tecidos da CASA HAURA
qne a c . ba de receber um maravilhoso sortimento de s e das lisas e estampadas, tecidos finos de algodão, em coras e pa drõe s modernissimos

proprios parti li pr es ent e esta çãu, e que estamos vendendo est� mês a pre çoa ínfimOS.

�omprar na flasa Daura significJ, comp:ar artigos sempr.e e modernos pelíl.8 p.reços mats baratos da. praça. Eis fi relação de 81-<
U, guns artigos que estamos liqutdando pelos preços abaixo:

, .
SEDAS 'I'e cí-lo p/c')lcbão, larg, 0.65 �» 2,80 Guarnição p(jantar 140 x IRO »

Seda laqu� em todas as côres mt Cr. $ 4,00 I'e cídn p/colchão, largo 0,80 II» õ.oo Guurnlção p/j'lntar 140 X 230
..

Seda L�mlé�e, l.arg. 0,90 �» 13 ou T'e c.do p/cotchao larg. !,40 :t), 650 Jogos de renda p/quartoa
Se�a L_lDgel'.le lisa J)>> 7.5') Cr epon p/kim(JDo J> ,,4,5lj (7 peças) um" 3500
Sena Llnger íe estampada »» 8,Oó \ 'I'oalhas p/rosto de 2,00-2,5')-3,50 e ,,5,00 A RMAR1!'\HOS E ARTIGOS P/HOMEM:Fustão de sed'l liso :t» 8,50 Toalhas 130m Dia uma ,,4,50 Leite de (jf<!onili uma II 6,00
Organz� lisa J) J) 8,00, Toalhas llsa p/banh() »" 7,50 Liga de b -rra cha uma;) 200
Gabardíue de seda, art. pesado, Toalhas Alagoana p/banho II" 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena» 4.50

as todas cores II» 13,00 T.Jalhas grandes p/banho "li 18,00 Baton Michél um
Seda granüé ,. » 7,fJO Toalhas em core s p/banhos lO » 12,of' Baton Zande
Ta�etá Moir ê

l> 1000 Brim Az ul mar it.ho »» 3.80 Tulco Hfl�,"

Iaret� lX,:dt'dez, art. hom II)} 7.00 Grauité dH algodão, largo 1.60 » li 12;00 Sabonete -Gêssy
aque avra (l I) »8,00 'l'ap etr s de veludo p/quarto lO» 2u<,otJ'·Balça de borracha, art. bom uma

Seds estampada, des .. novos » » 10,00 CAMA E MESA,.c."- .. ,,r Jugo de couro p/homem,Seda estampada, a rt. Iiuo.Targu 0,90 » » J6,í)() I' olcua íu stão P/ql�Bl _ .. ..,"'r·
-

uma Cr.$ 22,00 (Reclump) um
Seda e.st.ampada d�s. grndJEl » » 12,001 �O�ChíJ..t�'i'trifô- r/solteiro »,. 16,00 Jogo dp couro D(rap'lZ lO

S�da liStada PIc8mls� ».'P .. ".9� ·"ulch3. veludo p/casal li'» 29,00 Pasta Eucalol
.

uma

tl�l��' e ��e_�a ��e�tld.9.. ....._ )� 1{�
» 10,53 Colcha reclame » .. 8,00 Pasta Lev_er •

•. " ....!tIO Chirfon » » 55,no Cólcha de seda p/CfHlhl ..) 44,uo Pastt.\ I'.lndente »

TECIDOS DIVERSOS CI'lch'l branca p/,olteiro '" 1 '"no Esmillt-e ('utex um

Opala lisa mt Cr. $ 2 Ro Cobertores meia lã r/casal »11 55,00 Blusas Swiog uma

Opala lisa, largo O,ElO )}» 3,80 Cobertores dezenhadoj 6rt. pesadO Cumisa Socêga Leão p/homem »

Chitáo » ,,2,9,) p/casal um » :19, ;r, Camisa SOC(·g1 Leão p/rapaz ,.

Chitão, largo 0,80 » � 3,80 Cobertores xadrez p/cBEial ,.» 30,"10 Blusas Aviador, art. bum »

Luiziüe » » 2,80 Cobert(Jres xtlcrez p/solteiro II » 24,')(' Blusas p/homem })

Linon liso » » 2 ,80 C ,bertorel'l xadrt'z l,(casal ») 19,50 Blusas 1'(twmem "

Linon estampado J) » 3,00 Cobertores xadrez PlsoH�iro lO ,,16,00 Capas felpuda5 p/cria.nças., »

Linon listado, art. moderno »» o,50 Cobertores dezentados r/casal » " 22,00- Casaquinhos r/recem-nsscIQo um

Fllstão estllmpado, art. novo »:t 5,00 Cobertores dezenh&dos p/sol- Casaquinhoa felpudos »

Zefir em diversos tipos }») 2,80 teiw » » l�,')o Pasta de couro p(colegiais de 14,00 e

Tricolioe PI camisa de 4,éO e » 5, '}(: Cobertores xadrez p/bebê »») 6,5" Maletas v/trabalho de $6, 50,
Laize em todas as cores mt 5,00 Cobertores dt'zenhados p/bebê $7, 50, $8, 50, $10,00 e

Tecido PI cortina I> » 2,30 de 7,50 e » • 10,Oü Malas p/viagf.DS de $26, $:10 e

Tecido PI cortina, largo 0,80 7,50 ,. 8,50 Cobertores cinza um »8,00 Port�.l N:kel de couro um

Tecido PI cortina, 1,40 mt 12,50 Atoalhado braDco e de cores, Sombrinha de s,�da p/senhora uma
Opala estampada mt Cr. $ 4,50 bug. 1,40 m�. ,,6,no Sumbriflba de tricoline, art.
Linhos estampados tipos novos :t , 5,00 Cretone branco lflrg. '1,40 li" 7,50 bpm
Tobralcos estampados· ,.» 6,00 Cretone de cores largo 1,4') 11" 8,ou Sombrinhll de tl'icolioe c/cebo
Tecidos estampados de algo des. Cretone branco, largo 2 mt. »��, 9,50 comprido

modernos " II 7,00 CretonB branco largo 2,20 " ,. 10,00 Sombrinha de tricoline PIcO-
Merinó preto " »5,00 Guar'nição pintada p/chá uma » 35,00 legiais »» 14,00
Crepe 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. Ll\ME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS
ESTRELAS, COLARES DE AL]OFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PA"iA O CARNAVAL DE 1943

E' de vosso interêsse comprar 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 só a dmhe ro.

Vende só a dinheiro e compra. dlreta.mente Eias fabricas. RUA FELIPE SCHMITD, 19

I
I'--::-;';;:"::::::::::.':':-::-:;:;-'_;'--�--=-'::�:"'::"':"-':"'-';:;'-�=-::'�::--="_:'=-':':'-:::==-=�:::"-=-�"':-==""""::::.""""'::. )

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

CURSO Ai�TONIETA DE BARROS
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Professora!': Antonieta e Leonor de Barros
Fernando Machado, 32 Fone. :1.516
Alfabettz a e prepara nara os exames dI:' admissão aos

GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇÃO
MATRÍCULA: Das 9 às 12. Nos dias 27 e 28, para os alu

nos do Curso; nos dias 29 e 30, para os novos
21 (15 v,alt.14

A's 5 e 7 i/2 horas
NUM (ORPO D1:. MULHER
Com Paulet t e Go ddar d

Pela vitoria das Américas
Formidave l 1

2a. Exposição agrícola pecuá
ria de Lages

O rei do mata (Shcr t Especial)
A voz do mundo (Atualidades)

I Preços Cr. B,GO 2,00- 1,20
Imp. até iu anos

..
25,00
35,00

PELO ENSINO IAumentado O �recc
• I do papel de 5Qi'iHII

O governo do União ins-I Washington, 10 (U. P.) - Despa-
. . eh os ele Londres adiantam que em
btU1U o Bolso Escolar paro I virtude do crescente custo de vi-
os cadidotos do Estado aos 1 da, o Min istér io dos Suprimentos
cursos da Escola Nacional acaba de publicar uma nova órdem
de Educação Física. elevando o preç� c.lo papel de im-

A.; .

t prensa em 30 shillings por tonela-

dssl�
e

qtU� ?S :;'11.

ere,s-l da.so os a ma racu rc naquela
Escola terão assistência dos ------------

poderes púhlicos. Mê
A Inspetoria de Educa.

ção Física do Estado (rua
João Pinto, 42) está cha
mando os ,candidatos aos

Cursos Superior e de Gi
ná.stica Rítmico para en horários extras. inclusive em

caminhá-los ao Rio, oQ'!!e horários noturnos, empenhados
funciona aquela Escola. na produção de artigos para o

exército. A primeira penitenciá
ria a adotar êsse sistema foi a

de Manchester.

os presos contribuem pata
o esforço de guerra

Lon Ires, 11 (Reuters) - Os
presos civís das penitenciarias
britânicas estão trabalhando em

» a,OO
3,00

Caspa 1
LHOSA I

)}- :.1,50
490
6,50

"

1200
10,00
3.(lO
3,30
2,40

» 3,40
10,00
5,50
5,00
24,00.
18,00
13,50
15,00
3,hO
7,50
18,00

II

I>

»

» 12,00
34,00»

" 3 ,00
35,00»

25,00
» 18,00
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DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vilor Meireles n' 26

Telefone n' 1405 Cirurgião Parteiro
CLINICA MEDICA Com 2 anos de prática nos principais Hospitais da Europa.Homens e Senhoras - Mo- I Chefe do serviço Pré-natal do Depart. de Saúde Pública. Enfermeira obstétrica (par-léstias Nervosas - Moléstias

. Moléstias de senhoras, Endocrinologia. teira diplomada) Atende na

I ConsultasMdiái�i: das 5 II co���?t��tóJ��: :�i2 F;;iP5e ����i�� �:rde �::a1geà:al�d: ��ss��a:�iãt1
__'_4 .... .... h_or_a_s_em diante

_ Rasidência: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004 horas������������==========�======���----����������������:_��----���------�--.-----

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

Distribuidores: C.· RAMOS & Cia� ... --Rua João Pinto, 9 _a._ Florianópolis
_1IIl!II!H1iIBWJLJl!RMGilIiiII!O OFI(;INA_ DE MONTÂGE�i E

Nova Iorque, 10 (R.) - A por um acréscimo na perda de _

nomeação do almirante Karl tonelagem, como no número de
Doenitz para eomandante-ehe- baixas entre os marinheiros.
Ie da Armada alemã é mais De qualquer modo, os subma
uma prova de que os alemães rlnos podem ser derrotados.Se Pede-se a quem achou um

estão preparando planos para melhorarmos nossas defesas e certificado de reservista expe
um supremo esfôrço por meio construirmos bastante navlos dido a João Batista Berretta
de uma desesperada. guerra de escolta, aumentarmos a ve- Jor., Q obséquio de o entregar
submarina - escreve o "New locidade dos cargueiros e uni- na D.O.P., que será gratificado.
York Times", que aereseen- :ficarmos todas as operaçõesdo' 5vs-2:
ta: "Com derro!as em todas as �o��oio dos aliados, o assalto Comprai na CASA MISCE
?utr�s fre�te�, Isto ofe�e ao InImIg'? por,mais desesperado LÁNEA é saber economizar'
Inlmígo a últíma oportuníâade. que seja esta fadado a fracas-
Sem nenhuma dúvida, o almí- saro Quando o povo alemão per- liDO • VIC A
rante Doenitz procurará aní- ceber que falhou no seu último � DAi', A
quilar as tripulações aliadas e'l recurso bélico, estará menos

devemos esperar não sómente . disposto a continuar a luta".

INDICADOR MEDICO
-------------------------------------------------

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

o famoso Dr. Ley sem compostura
ante o microfone

PARABENS À GOODYEAR

Os calendários da GOODYEAR
sempre primaram pela beleza da
sua confeccão. O dêste ano, ago
ra aparecido, supera, porém, to-_
dos os anteriores. É realmente
uma obra de arte. No seu colori
do quente e rico, realça uma ce

na expressiva e de grande atuali
dade: a revoada dos pássaros de
aço - uns em pleno vôo, outros,
prestes a partir. Uma criança as

siste à cena com seu pai. Junto
a êles, um piloto patrício. Há no

quadro um simbolismo forte, So
bretudo oportuno. Falando vivo
ao coração dos brasileiros, que
sempre tiveram pela aviação um
carinho especial: Asas para o

Brasil! Para manter nossa gran
de Pátria sempre livre. Livre pa
ra nossos filhos, para os fllu(,s
de nossos filhos!
Parabéns, GOODYEAR!

Alugam-se Três casas à
rua Cam bo-

riú s/n; contando cada uma
dois pavimentos, tendo c ada
casa 5 quartos, sala de j an
tar, sala de visita, g e ra ge,
quintal, galinheiro, 3 ins ta
Iações sanitárias, tanque de
lavar roupa; ínstalaçõ e s de
radio e telefone embutid as.
etc. Tratar com o proprie
tário, Dr. Agripa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médi co,
Telefone n° - 1405.
52 v-25

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.

IRes. Av. Rio Branco, 181

I Florianópolis.
,

Perdeu-se

Londres, 11 (R.) -- O che-' indiretomente, aos rumores

fe da Frente do Trabalho sôb r e a saúde de Hitler,
Alemã, dr. Ley , pronunciou dizendo: "Tive a estupenda
um discurso dirigido aos facilidade de gozar a com

opero.rros das fábricas de panhia do nosso "fuehrer".
armamentos da Alen.anha Ele está, posso vos afirn\ar,
Ocidental, no quaL segun· com uma energia concentra
do informa o encarregado da e uma determinação fa
de um posto de escuta da nática. Conservai·nos uma

"Reuters", dava todas as coisa: conservai·nos a so.ú
demonstrações de estar, não de e a fôrça do nosso fueh
sómente eml::rlagqdo, mas rer. Cons9rvai-n,)3 a saú
podtivamenh delirante, Re· de de Adolfo Hitler - excla
petidas vezes, Ley repetiu mou - é o que te peço, ó
a mesma frase duas ou Destino!" .

três vezes seguidas e, outras "A luta atual- corescen

vezes saltou os verbos De tou o chefe da Fren te de

quando ern vez gritava a Trabalhe - mostrará se cs

tal altura que não se po- alemães têm direito de diz.ér
dia entender o que dizia e, se há diferença entre as ra

outras vezes, a sua voz se çus . Nós, os alemães, ha
tornava um sussur ro, só vamos de vencer êsses v

í
s e

compreensivel para êIe rne s- dr sprezíveis monçô.s Quando
dcs " h

. f l-rmo. Um os �trec os rno rs se en urece, o a emao e ca-

inteligíveis. do discurso foi I paz até de expulsar o de

aguele em que Ley respondeu môrio para fóra do infernr.".

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada 'I

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trelano n.O 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certíttcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códinos 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 Economic.� Federal para fi v,enda

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

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Pa.ulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem certeira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada· 5%
C/C A"Iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

AceIta procuração para receber vencImentos em

1\88 8S Reparticões Federal". EstaduBis 'e Munioloa.!;. -Ol

A intensifiçacão da
submarina

guerra

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

C, RAMOS & Cia.

LEONOR DEUCHER�

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I PpJa manhã, das 10 àH 12
·on�u t�J: '"� tn r d e. dfl� 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso ele Anerfelçoameuto e Longa Pr{ltlc�, no mo de -lanelro

("'n''''!e._"", Pela manhã: às terças, quintas fi sebndcs, das ln ás 12
... ", ... ue s horas: a tarde. dísrtamente. das 15 às la horas

Consultório: Rua Jo!'w hI.H\J [lo 7, t-lubrado - Fo no: 1467
H.esid?ncin.: RlIi-i PrBflidflíttp Coutinho. 2:1,

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

Ex-interno do Serviee de Clínica Médiea do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLlt'JICA 1v1ÉDICf\
Moléstias internas de adultns f' CrifH1Ç�B.

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

Horario - Das 15 às 18 heras - FLORIANOPOLIS.

Dr AÜ(iUSTO DE PAULA nJ�elcd�:i����S��:l• F1oflallopohs
Residência e Consultório: Rua Visconde de OUN Preto 51

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

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dlarlamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644
------------------------------------------------�

Josephina
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1(,; às 11 horas

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

Dra. Schweidson

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

Chefa do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Sdude 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 as 18 horas

Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORJANÚPOLIS.
INSTITUTO DB DIA6NUS1'ICO

CLINICO
Dr. Oj"lma Meellmlnn
Formado pela UnlversJdade de

Genebra (Sul<,la)
Com pr�tlca nos hospitais europeu.Clínica médica em geral, pedlatrla,
doen<,l81 do sistema nervoso, apare:lho gentto-urlnario do homem

e da mulher
Asststente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clfnlca com o
dr. Manoel de Abreu Uampanarlo

I I
sse Paulo). Espeoializado em HI·
giene e Sadde Pública, pela

\

Untver.
lldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio. X
Electro.cardlografla cllnlca

----.----.---....,; Metabo.lismo. basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsio.,leraola

laboratório de microscopia e
análise clínica

Bua Fernando Macbado.'
Telefone 1.195

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia· e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17'''' horas.

RESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

(leral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
elo Amélia Neto-o-Fone 1592
9 ás 12e14 ás 17 noras.

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

Pl ORlA NOPOl'"

Dr. Vitor Gutierrez

ASSISTENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Opinou pela pena de morte
o julgamento de Canbí Costa Araujo e Ernesto Ifolch

Rio, 11 (E.) - O Conselho da Condor, Plauto Carneiro por longos dias, devido à subs- rendou reservadamente com o
Permanente de Justiça da 1a lUesfluita, Aulete Albuquerque títuíção do llresi(lente do Conse- novo presidente a respeito da
Auditoria de Guerra da la Re- Silva Vale e Afollso Vasconce- lho, que foi nomeado pelo go- IJueie [ulgameuto, o qual deve
glão lUilitar prossegue nos pre- los, Incursos no crime contra a verno para uma comissão que rá realizar-se por toda a 2a
paratívos para o julg'amento segurança nacional, tendo o impede eoncífíá-Ia com a de quinzena do corrente mês.
duma séríe de processos já de- promotor Leonam Nobre, nas juiz presidente. Para substituí- Os advogados daqueles acu-
vídamente �oncluidos, aCha_?-- sua� ra�ões finais, opinado pela' lo f?l sorteado o major Azaías I

sados juntaram .ao. s autos lo�- �i;'and,ello co.ntinu.�u, na Itál�a:" :.pe.do-se entre eles o em que sao aplícação da pena de morte, co- Ereítas Duarte, que prestou o gas defesas escrítas, nas qU31i'
sal ue tudo, ate 111011el, -

POI .11:1n·

d C hí C tA' .,

f' t" d
'

.

I O I
.

t
I del ismo,

acusa os au I os a ranjo e mo ja OI no .ICJa o. Esses pro- COmI)l'OnuSSo regu amentar. a egam exaustívamen e I1Uf' os
Ernesto Hnlch, ex-presidentes, eessos, como os demais, tive- audttor r ábel Caminha, em se-I seus constítuíntes não pratica- A vida foi. A vida vai ser. A vida,
l'espectivamente, da Panaír e ram seus trabalhos paralisados guída ao compromisso, conte- ram crime {le lesa-pátria. não é. Intervalo .. ,

Iminente . a quedaEstocolmo, 11 (Do corres

pendente especial da Reuters
para O ESTADO) - A que
da de Rostovo, porta que se
abre para a rica bacia do
Don,

.

parece eminente. 6
exército soviético está-se fe
chando sobre a cidade pro
cedente de Bataísk, a menos
de dez milhas da mesma. To
das as fortificações meridio
nais que defendem Rostovo
estão reduzidas a pó pelo
anel da arttlharía pesada e

. média dos russos. Se bem
que llIoscou não tenha ain
da confirmado essas notí

:. elas, o último comunicado
russo declara sígnífíeatíva
mente que a luta prossegue
"ao sul de Rostovo",
Berlim informou que os

alemães podem preparar a

evacuação da cidade. Um
porta-voz disse: - "Os cír
culos militares germânícos
nunca afirmaram que era in
tenção sua defender Rostovo,
Sabia-se que essa importan
te cidade estaria em situa-

I ção muito difícil quando os
l'USSOS dela se aproximas
sem de todos os lados".
As últimas mensagens de

llIoscou acentuam que ao sul
de Rostovo as fôrcas soviéti
cas capturaram um série de
posições fortificadas germâ
nicas. Uma unidade russa ar-

': remeteu contra uma estação
ferroviál'ia e capturou um
c o m b o i o completamente
cheio de mercadorias, "tan
ks ", caminhões e munição.
Duas grandes cidades, cujos
nomes ainda não foram men

cionados, foram Igualmente
reocupadas pelas fôrças so
viéticas nesse setor. O destí-

j no dos exércitos de von Lizt
no Cáucaso está em [ogo,
uma vez que as fôrças sovié
ticas continuam a exercer

I pressão sôbre êles, já os ten
do separado rapidamente em

: dois bolsões isolados um do
: outro.

As fôrças do "Eixo" fo
i ram divididas também em
dois grupos e um na Penínsu-

I la de 'I'eman, em frente aos
Estreitos de Keroh, e outro
a sudoéste de Rostovo, em
frente à baía de Taganrog.
Irais tropas 'russas, incluindo
"tanks", estão sendo lança
dos à retaguarda alemã na
Península de Aaman, onde os
"comandos" russos estabele
ceram uma cabeça de ponte
há dois dias atrás.
Berlim declarou- que as

tropas desembareadas foram
cercadas, mas admitiu que
reservas soviéticas estão che
g'ando aH seguidamente. Se
o exército conseguir mandar
para essa reg'ião maiores
fôrças, as tropas do Eixo fa
rão sua "Dunkerque" atra
vés dos estreitos, para a Cri-

, méia. Será um ·novo desas
tre • .Aliás, os EstI'eitos já se

IVida Social
A nola de adesão doBrasil ,_

Londres, 11 (R.) - O sr, Muniz de Aragão, embaixador I Fazem anos hoje:
do Brasil na Grã-Bretanhe , esteve, ontem, no «Foreign Otfice», O nosso prezado sr. Júão Me
afim de entregar ao Ministro das Relações Exteriores, sr, An- deiros Junior, inàustrial, ora

thony Eden, a nota de adesão do Brasil à (Carta do Atlãn- residindo no Rio de Janeiro;
tico». o estimado jovem Orlando

Teixeira, hábil linotipista da

808tovO já está sendo evacuada � Ir:Pr;�s:d��c�:�h��ít�st��;Je.
Estololmo, 11 (R,) - URGENTE - Uma rádio ernisso- ne Abraão, filha do sr. Jaime

ra alemã acaba de anunciar que o exército nazista está evacu- Abraão.
ando a cidade de Rostovo. E------------_- cos e Notícias
Começou a evacuaçao do porto de Brest O"Diário Oficial do Estado", de

LONDRES, 11 (R,) - O alto comando nazista está ontem, publicou os estatutos do Clu
tomando pr'ovidências no sentido de fazer frente a um be Esperantista de Florianópolis,
ataque aliado, Assim, é que, ontem, foi ordenada a

o

O sr, Paulo Dutra, extranumcrá-
evacuação aos civis do porto de Brest, cuja presença rio mensalista do Tesouro do Esta-
não fôr essencial à vida econômica do distrito, do, foi admitido como Guarda. da.

mesma repartição, enquanto durar
o imposto de exportação interesta
dual.
Para o mesmo cargo foram admi

tidos os srs, Valdir Martins Neves,
Hernetério Silva, Armando Mendes e

Gerson Raposo, funcionários, res

pectivamente, das coletorias de Flo
rianópolis, Laguna e S, Francisco.

o

e
acham sob o constante Iogo
das belonaves soviéticas do
Mar Negro e dos bombardei
ros dêssa esquadra.

O ataque dos "comandos'�
partidos do flanco merídío-

na I talvez transforme a eva

cuação de vo n Lizt num ver
dadeiro desastre militar. A
libertação de todo o norte
do Cáucaso hem como a de
Bostovo, parece ser questão

de dias.
O povo russo está esperan

tiO grandes novidades e no
vas vitórias para as armas
sovíétícas neste fim i{a se
mana,

Alvaro Moreyra
Um dia, no século 19, o poeta l\�lI:l

set disse que fugia, tremendo, da rea
lidade. Parece que não fugiu. Mas ago
ra, se êle voltasse à França, treme-u
do ou não, tinha de fugir mesmo ...

·

Hitler está riquíssimo. Foi o que
êle chamou de "Minha luta ". Dire itos
do autor ...

As autoridades húngaras intimaram
os israel itas, de 18 a 50 anos, a se re

gístrarem para o serviço militar. (.Js
papéis de alistamento são marcados
com a palavra ,. Judeu ". Os a.listados
.,arianos" podem morrer sem marca.. ,

o

Lao-Tse mandava ser bom com
quem é bom, e com quem não é bom,
ser bom também. Deve ter acontecido.
o diabo a êsse chinês ...

De uma proclamação do general Pé
tain: "Penso nos pais de. família,
êsses grandes aventureiros dos tem-
pos modernos" ...

ULTIMA HORA

Os mortos «amarelos» nas Salomão
WASHINGTON. 11 (U. P,) - Anur{cio.-se que os

japoneses perderam, entre mortos e prisioneiros, de 40
a 50 mil soldados na campanha das ilhas Salomão,
desde 7 de agosto do ano findo até agora.

«Agora só nos resta aguentar ...»Zurique, 11 (Reuters) - Falando, à noite de ontem, pela
rádio de Roma, o comentarista Mário Appelius disse ; "Os ita
lianos devem aguentar a situação. Para nós, a guerra tem
sido difícil e muito séria. Exige esforço hercúleo. A chave
da vitória está com o povo que puder suportar estas desgraças
por mais tempo".

J. Eugênio Müller Filho e Oscar José
ADVOGADOS

Müller

Foi tornado sem efeito o ato que
removeu o sr. José Gaia da Coleto
ria estadual de Florianópolis para
a do Itajai, sendo o mesmo remo
vido para Jaraguá, nas funções de
Coletor,

O sr. José Antônio de Matos, co
letor estadual de Jaraguá, foi remo
vido para a Cole!oria do Itajaí.
Foram concedidas bolsas escola-I

res aos seguintes alunos do Licêu
Industrial, para prosseguimento dos
estudos, na Escola Técnica Nacío
nal: Curt Weck, Edú Ferreira dos
Reis, José N, da Silva Filho, José
Pereira, Juvenal Osvaldo Meira,
Odilon Eduardo Bernardes, Pedro
Simas e Orlandino do Bem,

Ao tentar esquivar-se às determí
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os Inimí
gos do Brasil, a lei é inflexivel
(D. E. M.).

Tradição. Os antigos romanos eram
notáveis nas corridas. A pé, a cavalo,.
em carros, ..

Não elevemos falar mal do nosso
tempo. Ou por originalidade ou por
inutilidade. Em todos os tempos os'
homens falaram mal elo seu tempo.
Foi até por isso que houve o Dilúvio,"
muito antes de Luiz 14. Que adiantou?

·

Príncípalmente, não convem perder
a curiosidade.

Na verdade, o que há é uma grande'
falta de vitaminas ...

Vitor Hugo deixou dito: "No sé-
eulo 20 a França declarará a paz ao
mundo". Póde ser. Temos ainda cin-·
quenta e sete anos .. , mais do que já.
tivemos de esperança ...

·

Cartazes. ,. As paredes, cheias de
cores assim, ficam alegres. Os carta-'
zes são a juventude da cidade. Eu que
ria ver um, bem simples, em todos os
muros, apenas com as oito palavras.
que Cordeiro de Farias juntou no Rio
Grande do Sul;

QUEM NASCE NO BRASIL
É BRASILEIRO
OU TRAIDOR

. COl:1 certeza por falta de papel, os'
Jornais de Lisboa não fizeram nenhum
comentário sobre as decisões firmadas:
em Casablanca. Apenas publicaram
de maneira barata, a notícia da confe�
rência, Boa vizinhança ...

Na tena, embora as últimas vitó-·
rias, o ar ainda está muito condicio
nado, O único mundo habitável, por"
enquanto, é o mundo ela lua, Mas as'
chuvas esconderam a lua. Ficou difi-
cil ir lá, assim, sem saber onde anela,"
Nada de vôos no escuro! , , ,

�!s anedotas e piadas aparen�"'
temente ingênuas são grandee
armas de desagregação mane

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

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.
em geral. Processos em todos os Mínísterlos.
li78Ção de jazidas, aguas minerais e quédas

dágua. Naturalizações.

Lega-

15 vs.-13

A contribuição brasileira à
das zonas mnrítímos

tarefa de proteção>'
Atlântico

Washing'ton, 11 (U, P.) -- o milhões de dólares. Frisou
secretário da Marinha, Frank Knox que a lei era um dos
Knox, defendeu, perante a Co- principais mseânísmos para o
missão de Negócios Bstrangeí- aumento do poder combativo
ros da Câmara dos Represen- das nacões unidas, sob e sôbre
tantes, a prorrogação por IDnis o mar,�assim como nas frentes
um ano da lei "Lend and I.eu- de terra e na linha de produ
se", (Empréstimo e Arrendaw I ção. Sua prol'rogação tornava
mento), mostrando que, em

I
se necessária para a estratégia

consequência da aplicação des,,! combinada das nações unidas.
sa lei, a marinha americana!" O Eixo luta com trOl)aS cons
transferira pura outras nações II

critas e mercadorias roubadas
28 navios grandes e 251 lJeqlle- do trabalho escravo. O Eixo lu
nas unidades, av,aliados em 127 ta para escravizar o mundo.

americanos e brasileiros e unt- .
Nosso esfôrço em contrárío é dades de superfície, Incorpora
um esfôrço dos povos livres das pela marinha brasileira,
unidos na resolução para nos apoiam a nossa marinha de
mantermos livres. Aprovando guerra na proteção das zonas
a lei "Lend and Lease", o Con· marítimas contra os submersí·
g'l'esso e o povo resolveram flue veis (lo Eixo. As fôrças britâni
a ag'l'essão do Eixo {levia ser cas e americanas pl'otegem as

punida". Salientou I{nox o que vizinhanças do mar das Anti
se tem feito é a maneira mais

Ilhas
e o canal do Panamá e os

eficaz para a proteção dos ma- cargueiros conduzem as ma�

res, dizendo, {Ô·ntl'e outras cou- I térias primas esh'ang'eiras pa
sas: "No Atlântico, pilotosll'u IU'oteg'er a nossa indústria
brasileiros voam em aviões: de gu.erra".

Fôro

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

termediário.
39
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