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ucaso 1
1,1 V OMORES, 5 (R.l -- URGENTE -- Nos círculos dos peritos militares desta capital'--

.. credita�se Que por motivo da reconljuista de t�osdok, pelos russos, serão os
8ienlães obrigados a abandonar o Cáucaso. k§ U iRf mnA

_.- •••_.VAU." V

Rude$ combates na
(hina I Remedia para uma

I terrivel verminose
Belo Horizonte, 5 (A, N.) -

I Em comunicação feita a Socie
da-re de Biologia do Estado, 0-

I prof. Amilcar Martins declarou
que o trat ame nt o do Schistoso-
mose, terrivel verminose exis t eri
te em varias regiões de Minas ..

com as sementes do vegetal
conhecido pelo nome de sabe
nete de macaco estaria destina
do ao maior sucesso.

Chunqnilll, 5 CC. P.) - O alto
comando chinês anuncia que se
r-ombalc rudemente IWS muntu nhn s

(ie Tapich e nas provincias orien
tais de Hup eh e Andwei ,

Colunus japonesas tentam alc an
r-ar a cidade de Tingshen, 'a 95 kms.
ile Haukovv, de grande irnportanci a
cstra tégi ca. Travam-se, agora, vio-
Jentos combates tanto a noreleste
corno ao sul daquela cidade. 1.0-
tien, já ocupada pejo invasor, está
a 40 kms. ele Yingshan.
Na provincia de Kwa ngtung, as

forças chinesas atacaram, no dia
1° do corrente, a antiga cidade de
Sarnsbui, a cerca de 29 kms. a oes-

PEDIDDte ele Cantão, dirigi nela, depois, os I
seus ataques contra Fooho, Iocali-
rlade ao norte ela referida capital
provincial.

Os japoneses sofreram grandes
baixas, quando tentavam UIll mo
vimento ele "diversão" de forças.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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ORlE PARA OS TRAIDORES
caso do Ministerio da Guerra

ft PENA DE
O julganlento dos inlplicadosRio, 5 CE.) - Aproximando-se u

ju Igamento do rumoroso processo I dos acusados. A longa peça jur id ica de iuter êsse exclusivo do govêruo ,

de crime contra a segurança nacio- em que aquele representante do tais documentos revelados como Co
nal em que são acusados Plauto Ministério Público 'Militar argumen- rarn a ocultos inimigos, serviram
Carneiro de Mesquita, Caubí da Cos- ta com as provas documentais com de base e ainda podem servir a pl a
ta Araujo, Ernesto Holck, Afonso os depoimentos das testemunhas, !lOS de operações ofensivas contra
Vasconcelos de Aboim e Aulete AI- com a perícia feita por técnicos do as nossas forças e o nosso territé
buquer que Silva do Vale, o promo- Estado Maior do Exército e com rio ", terminando por pedir a pena
tor Leonam Nobre, que está fun- a própria declaração dos mesmos UI) morte para todos os acusados,
cionando no feito, apresentou ao acusados, diz entre outros tó p icos, na graduação máxima do art. 75 n.

Conselho de Justiça da la Audito- "que dado o segredo de Estado que 3. do Código Penal Militar.
ria da la Hegião Militar, um libelo- contêem os referidos documentos Os autos do processo, ainda on

crime acusatório contra os referi- que são absolutamente secretos e' tem foram com vista aos advoga-

Artigos para homens!
Casimiras e tr op ico is

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

no
dos de defesa, devendo, dentro em

pouco, efetuar-se o julgamento.
O Conselho Permanente de Jus

tiça, que vai decidir da sorte dos
acusados acha-se composto dos
seguintes JUIzes: tenente-coronel
Benjamim Rodrigues Galhardo, pre
sidente; capitão dr. João Antônio>
Ferreira da Cunha e primeiros te
nentes Mozart da Silva Pereira e
Rubem Pereira de Araujo. Os tra
balhos jurídicos serão dirigidos pe
lo auditor Abel Caminha.

A ({Critica» voltou a
circular

Buenos Aires, 4 (U. P.) - A po
lícia levantou a interdicão de cin
'co dias imposta ao jornal "Crifi
ca" por ter violado as disposições
legais regulando o estado de sítio,
permitindo que o referido jornal
voltasse a circular depois de ter
Interrompido a sua publicação ape
nas por 2 dias.

Os s:�n::�v::tâ:::�m ,Dois transatlânticos italianos escalarão em GilbraltarR:o, 5 (A. N.) Solucionando • Santa (ruz de Ieneríte (edoarias) ... (R.) -- Urgente - Chegaram a esta cidade os;
uma consulta que lhe fez o I t �!A t'

.

I' fi" '1'" "J I' (sser" t b d I. 273Chefe de Polícia sôbre a conve- rensst sn I(OS Ita ienes VU! 10 e
.

U 10 eser I qu� razem a or o "f. pessoas evacua-
niência de não serem ateFldidos/ das da Etiópia e Somara italiana, as quais se dirigem para Ganova. Esses dois barcos
os pedidos de licença feit<;>s por deverão escsler em (jLbralt�rl �� conformidade com um convênio italiano- britânico.
várias organizaçôes , com o ob- -

-

-

��;v;ei�edeari����:r pa��n:�i�i��� O Chile não será uma nódoa entreção de avioes , o Ministro da
Iii<l

Aeronáutica respondeu que o OS P=':S!l8S emeríeanesSevéro inverno na seu Ministério vem recusando ui' � .
Espanha sistematicamente tais pedidos, Santiago do Chile, 5 (U. P.) -1 trabalhista, Lombardo

TOledanol
dente Rios lhe afirmou que emMadri,5 (U. P.) - Uma onda de por serem no fundo desair csos,

I I b Cduro tempo hibernal acoutou as de ver que os donativos devem O presidente Rios declarou que o discursando em uma assemb êia reve o hile 'romperá suas rela-
diversas regiões da Espanha COIll

ser expontâneos, como o têm Chile não será "uma nodoa" en- operária, declarou que o presi- ções com o "Eixo",tormenta de vento e chuva, ao lon-
go das costas norte e noroeste, e sido até agora.

' \ tre os países americanos. A afir-
fortes nevadas na parte central e m ç- d

•

d t híl tâ'meridional desde as colinas elas Só às autoridades interessa- a ao o presr en e c I eno es a

})rovíncias mediterrâneas até às rã, de-fato, o que sabes ares-
proximidades de Servilha. peito da "quinta-coluna". (L.Lobos desceram das montanhas )e estão causando estragos no gado. D. N••
Organi zaram-se numerosas batidas, M'-a-.·-s-u-m--g-,-a-.-.-a-'-e-m--a--ooferecendo-se prêmios a quem ma-
tar mais dêsses animais. Estocolmo, 5 (U. P.) - O cor-

. Registraram-se temperaturas infe respondente elo "Aftonbladett" em
rrores a zero centígrado em mui- Berlim informou que o general ale
tas localidades, o .que raras vezes mão Richard Von Heulz morreu em

�������n�����O��gSa��';:I�(\�açCõ�l�t�� ��ã�et��· �!�e�'��,ao��erl�o����â��;� Roupas 'C·IV'IS para os soldados do Re·lche roupas de abrigo p b urna divisão de infantar-ia.
Nevou forten;ente ulll����e1�, Sfl��. ..1
,dad Hea! e Casteln, Em Gijon caiu AlfaIate �ARIONI, o melhor! Londres 5 (U P) _ O in-' ra Econômica anunciou que os' tropas estejam bem equipadas.abundante granizo. Rua TIradentes 16.! '.: ;. I . ,

,

------------------�------- t formante do MlDlSteno da Guer- CIVIS alemães se viram obrigados por muito que sofra a população ...

"•••••8;•••••18••••••••••-I t-.-k_••_ __ a renunciar 50% de suas roupas, -._•••••••_ "! --

• .., • Generais em benefício dos soldatlos do Vende se uma casa a-

'.! FILHA I. MAE I AVO ! ! condecorados Reich, que durante este inverno
-

um t e r re n �
• w Londres,5 (De Neil Kenneda, da estão mais bem equipados nesse com 18,metros d<i'. frente, SI-

e Reuters )- - O general sir Archi- •
' tuados a Rua RUi B?irbos8 ...

a T d d
bald Wavell, comandante em che- sentido que no ano passado.

138.
- Informações nesta Re-

:: O'. as evem usar a • fe na índia e o gral. governador de O porta-voz acrescentou que da çã«,"l$l'
'-A a. de Malta, condecorado com a

lIlfIA 'Q'I, "Cruz de Vitória", foram promovi- Hitler está decidido a que suas 796 tov alt.e- 7
v • dos ao posto ele marechal de carn-

! Ii/ ê ��c1ida h;�1�a�ieai. de Ano Novo eon-

Não houve modificacão no'$ fi; Na lista de proll1ocões encon- ,.

., (OU 0EGUl ADOR V E A tram-se três novos bal'ões. o almi- «S'lf�tU_flUO"'''' da .....f�rtl
..

n;caliiiI! ,h" I I RA; ç fante de frota sir Roger Keyes, fa- lu �'� l""l.u II.

:: A MULHER EVITARA ,DORES .. 1110S0 comandante ela Patrulha ele Washington,5 (Heuters) -Re- va intensamente. o almirante Dar-
V " Dover, na guerra passada e pai dos velou-se que se realizaram no de- lan.

• ..Adivia as Cólicas Uterinas ' Comandos britânicos nesta gHerra; correr desta semana conversações Segunelo se acredita, o almirante
@\l, I) sir Miles Lampson, embaixador no entre o capitão Lenoir, enviado do Hobert nunca se avistou com o ge-
V;'!l!' Emprega-se com vantagempa- � Egito e alto comissário para o Su- almirante Hobert, alto comissário neral Giraud. Mas, se se mostral-
#\r...

r;---.
m cornl?_nter as

. �rr.eguI8ridades dão; sir Charles 'Wilson, presidente frané'ês na Martinica, e as antori- favorável ao novo regime da Áfri-

:: �...,:!" das funções perIódIcas das se- fi do Royal College of Physicians, e 'dacles econômicas norte-america- ca elo Norte, haverá a possibilida-
� ,. ,�ç,���".�Th nherHR. É calmante regulador 6J médico do sr. Churchill, a quem nas. Um funcionário do Depal'ta- de de que os aliados possam uti-
A r ' ., ,�iJ e

iIi'!$, acompanhou à Rússia e Estados menta de Estado desautorizou a lizar os navios de guerra france-
� 4 AVO\�r:'_;·t--' d!'Ft�I1S funções. ll\I!f Unidos. versão ele que o capitão Lenoir se 'ses atualmente na Martinica. Es
� �� ,-",;z{i'!'>., FLOX()-SED�TIN A, pela f'UA. �' liliss Lilian Braithwaite, famosa I encontraria em \Vashinglon com sas unidades são os cruzadores
61 (0�.,: �-<.:;, -'''".{'1 comp!'ovilda eficácia, é lllUÍtO re- atriz, ,recebeu a comenda da 01'- uma missão polílica, acrescentan- "Jeanne D'Arc" e "Emile BCl'tin",

• '--- .. -- ,-.' '. • >:�� '� .. ,> . l

D � dC111 do In1pério Brilànico e lady do que não houve nenhluna 1110di- o porta-aviões "Bearn" e algulnas� ��"i;':;/ � ,_::'�t�j ('fltSG8. f.)ve ser usada com L' B ti tt h f d 'f' ,- 'h" ti',,� á (,'m'> t':;.'f,,"',� ""\'�'_ �,':rJf' confianca. fí;' OUIS oun)a en, c e e as Ope- lcação no 'statu quo" da ilha. canl.{)nelraS e navIOS pe 1'0 eIros.

� ,�'e<' (, } �/.; •.
;, rações Combinadas e superinten- Ainda não se sabe qual será o

�,', '1.:;�",;.fi\4€)��-�-- fLUXO·SEDATINA encontra-se � I dente chefe da Brigada de Am.bu- efeito ela morte do almirante Dar- _ _ '<f

� (':',,' FILHA ·"'í.i:{lt'l)'[ t'm toda pSl'lt'. .. \lâncias rio Hospilal ele Go1't Saint lan sobre a política ele neutralida- Cabelo!'! brancos t LOÇlO@ �lii�� �"',,�'tl�S�\; ��I't;, ,���ê"Ili�& 'i;. '$,� !/Jones, foi agraciada com a mesma de do alm.ira111e Hobert - mas o
-�RAVIL,HOQA!� _- ..... V> �� � �� �:o �w 'IJW U� (cJ ",,';i'i' � comenda. ql1e é ('erto é que Hobert detesta- JU.A l::I

Aluga-se ou vende·se
Otima residencia, com g'ao'

de pomar, ao lado da Estação
Agronômica. Tratar à Rua Tra
jano 7.

- _----.- .. - ---- - .. _--._ -.-.-�

êiiüipiii6iii NâcÍôiiâi
-

a:ê ·lôdusIiíâ· pêS·ãa-aFilial do Estado de Santa Catarina
Tornamos público, por determinação da Matriz, com séde no Edi

ficio "Ouro para o bem de São Paulo», à rua da Misericórdia n -23, oi
tavo andar. que o Fiscal Gera!.' Sr. Carmelo Fiúza Wanderley, não mais:

americano, por motivo do Natal. poderá exercer as suas funções nos Estados do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.

M'· 5 (U'
-

P ) O I'd ,Filial de Florianópolis, à Praça 15 de Novembro, Esquina ConselheirG
eXlco, ••

- I er Mafra-2 Andar.

contida em mensagem dirigida ao

sr. Nelson Rockfeller, em respos
ta à que lhe dirigiu o coordenador

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..•............•.....•...•�•.•..•••••· .' .
• •

: eEDAS i• •

: padrões maravilhósos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :• encontradas nos balcões da e

i Ca A T I• •
! Diariamente recebemos novidades ! A Estatística Militar, destinada 11

_ W facilitar a preparação rápida, e tão
G

-

• perfeita quanto possível, do apare-

: Rua Felipe Scllmidt, 54-Fone 1514 :_ ��::E:�s�i�r;::i�::��7;::::��
-� _

, I Subtrair-lhe apóio é trabalhar; con-•••••••�••••••••••••e.e•••••••�••�••• tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

Londres, 4· (R.) - Segundo com a aviação naval, conseguiu
o Ministério do Ar, o Comando zes a volta ao mundo, pelo uma das façanhas mais ím
Costeiro da "RAF" realizou. equador - realizaram 12.000 portantes do ano, "na maior
durante o ano mais de 300 ata- vôos de patrulhamento anti- caçada de submarinos" verifi
ques, em sua campanha contra submarino e 14,000 ataques à cada nesses doze meses, nas
os submarinos inimigos, obri- navegação inimiga. águas do golfo de Biscaia, en

gando-os a permanecer grande Uma das revelações mais in- 'I quanto a esquadra aliada, num
parte do tempo submersos,sem teressantes do Ministério do total do 850 navios, singl'�va os

poderem utilizar suas armas. Ar, em sua resenha das ati vi-
.

mares para o Norte da Africa,
Durante o ano, os aviões do dades durante o ano de 1G 12, Corn assa proeza da avíação.ne

Comando Costeiro voaram ren- está na afirmação de que o ('0- nhum navio aliado foi atacado
te milhões de quilômetros - mando Costeiro, em cooperação até passar o estreito de Gi-
ou seja o equivalente a mil ve- braltar.

ec Arlhur Ilil Guiné

l.'

:i

--._-_

o General Mac Arthur, comandante das forças das Nações Unidas no sudeste do I

Pacífico, percorre as linhas de frente na Ilha' da Nova Guiné, onde os nipônicosestão sendo reduzidos progressivamente. (f'óto da Inter-Americana
especial para O "ESTADO")

«SINARQUlSTAS» «QUINTA-COLUNISTAS»México, 4: (U. P.) - Bandos mas, informações não contír-
armados atacaram as autorí- ram todos os ataques, travan- madas.procedentes de Torreon,
.dades em três localidades do do-se combates de rua nas atribuem os distúrbios aos"Si
Estado de Zacat.ecas, no último quais foram regístadas no mí- narquístas", que foram acusa
sábado do ano findo. Informa- nimo 13 baixas. Ignora-se aín- dos recentement.e no Congres
se que os reservistas militares da aqui a causa dos assaltos so de serem simpatizantes das
e as autoridades civis repeli- potências do "Eixo".

-------

poderiO das forças
aéreas aliadasLondres, 5 (U.P.) - O aumento das forças aé�ea� <1

das, durante os últimos meses, foi, segundo um comentaric"de 33.3 por cento, sendo elas atualmente mais poderosas �
que a "Luftwaff'e" e a aviação italiana juntas.

Diz ainda o mesmo observador que os transpor tes aé
reos que estão sendo usados pelos "naz istas " no front" tuni
siano são menos eficientes do que os navios. Essa circunstân
cia, aliada ao emprego de aviões de bombardeio para escolta
da navegação, parece uma prova evidente dos estragos já cau
sados à navegação e à aviação inimigas no Mediterr âneo'.

Como exemplos destacados da incapacidade em que se vê
em os alemães de reunir forças aéreas suficientes para alcan
çarem seus sbjetivo s , cita o aludido comentarista o fracasso
de Estalingrado e a falta de elemento para eliminar o VIII
Exército britânico em sua retirada para El Alarnein , em junho
passado.

Ulrímos estilos de finos
1 ILI 'RI S .

acaba: de receber

",A odelar.(

Vendas à vista e a prazo
............... 1l."'__

Dr, Edgard Pinto de Souza
.'

Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na.
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnlca Cirúrgica l'iHida nsln Prof. EdmundO Vas
concelos, Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de.
mais de "I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alipio Correia Neto. Com,
estágio di especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof�
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny, de Hamburgo. e Schmieden",
de Franklort. Cirurgia da Tiróide, esUlmago. intestino delgado e grosso.
ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins, prostata e bexiga.
hérnias. hidrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulaeões.
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio �ia. na Casa d81
Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernand�
Milchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tél. 1259

As autoridades reaponsáveis pelll>
fiel execucão das Estatísticas Mili
t.ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou . .&
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M,).

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

Novidades-jóias�Vidros�Cristais-rorce�anas e artigos diversos para presentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l"'''v���� � "I' Percorre o país a serviço da cultura;�_!'��!!_-º-º_�
,

_�ua I)O:U!: A visila cio escritor Assis Feres a O ESTADO ��!___...2�..!.!!._==�_
Nesta época de ma tei ialismo

í

ute- missão de conhecimentos. O protes
g ral, qualquer manifestaçã-o ele natu-. SOl' eleve ser um estudioso da maté-'
reza puramente esp iritua.l, um tanto

"
ria que leciona, vendo nela algo mais I

que seja afastada do comum elos even- que o seu costumeiro ganha-pão. É I
'l'l'açando o perfil ele Gog. pel'�onagem tos na ordem das coisas empolga- verdade que a sua rem uneracân terá

fabuloso que segundo alguns viveu antes 'b :;$

de Cristo, opinava Papini sobre a

neces-I nos, logo, dando-nos alento para Ie- ,que se]' um tanto mais encorajadora.
.�'ic1acle do 1'e(1,11S1110 1.1[1 l i tera tuta e na .

arte, Falou, porém, o ret.arrla tário elo var adiante a pesada carga que cons- VISITANDO O PARANÁ
fascismo, n�ll11a é9.oca em que_ as gran·I'titue O conjunto das nossas at ivida- Procuramos saber da impressão
rles revo!uç'oes pol it icas e l lterá r ias cau-/, I

gei
savaru , já, pouca impressão. des vitais. Por ai se póde avaliar o ral sobre o vizinbo Estado. Com a ta-
Isto foi em 1921 .. , i " ..

Quando em me iados do �éculo passado I
quanto estasia a presença de uma

I
cil idade tle sempre, a sua conversa Cioe tnrnal brasileiro 2x88

Fl'lllbert concebeu novas fOl'111aS 'para, o f íau ra como Assis Feres ilustrado I brotou fluente num tom de compre-
•

l'0111aI!Ce, t.h-anrlo-l he aquele Ut·tltlC13ltS-1
b � - ,

mo Iíríco. o mundo inteiro un iu ,;U3 \:o� poeta mineiro, que aqui se acha

I
ensão do seu papel ele moço labu tan-

ao CÔl'O dos e.·�·(,:Jncla!J7;ac1os de Paris. Lo-! ..

�. .
.. . ..

go após, sa írlo o ,:�mane'e elos est re itos

I'
em trânsito para Porto Alegre. te por um B]'asII lllfI11\tamente es-

moldes Llo,s espart illtos de Mm e. Sanel. Verdadei ro "cavaleiro anelante da' p leudoioso. O Paraná assim mater-ial
Zola, surgiu ('0111 seu natura l ismo. Y3-

I''''''
.....

rían te elo 1111111011'0 E encon ti aLI, a lnrla , Por sia ". como o qualiLicou Afrânio como espiritualmente, o deixou pro- I
ô<"Yue!Tidos combatentes, f it-m es em seu r

• � , IpfOI�ÓSltO el� ,faze!' \ olrar a llt:l'atu,,'a ao : P:-1:,otO, vem ele emprenclendo, aua- fundamente encantado
..
VIU por toda --------.---------------

piegursmo Ilrlco elos Murgei Prcvost, De· v e: ([I) BIasI!. uma g igau tescr obra I a parte progresso m uí to prugvesso lfIo'fi1pa"hIH Nanuional de Indu
r

str.·a PesadaIhy e Ar-del. csquecidcs que o rornancrsta
c b I'

�, � o..; ,

\i 111 ;ti J IJi
eleve re tta ta r a própria -'Ilela �_ não, à de iuterpeuet.i R<:f,O intelectual, moví-] Esteve em contacto direto com vul- " .'- •

maneira ele Scherazade, f'antaz iá-Ia. Po- I . fihal do Estado de Santa Cataru'ia
rérn, a evolLW00 se pl'ocess,?LL.. do apenas pelo desejo de bem servir I tos eminentes em todos os setores do
Havia. outroru, na Abiss inia, um coso à sua Pátria dentro duma fé impere- i conhecimento humano, Vultos entan- C O R R E T O R E StU111e assaz l'Ul'lOSO, Ao entardecer, re�'

, ,
,

voltados com o sol agonizanle, que em crvel na grande força da Poesia, quan.j' to, quase' desconhecidos fora do seu !li
Ine .. ·e os abandoriaríu. os naturais o ape- fi

rlrejavam, ao sorn elas trombeta,' de cae. do espontânea e pura. Estado natal, como, aliás, ist.o cones-
A Filial de Florianópolis. à Praça 15 de Novembro -Esquina Conse-

e ao ru írlo elos tantans .de guerra .. , Isso, Por isso que nos agradou imensa- co tambem acontece, Assim, conviria
porém, não const.ítu ia barreiras ao cur- lheiro Mafra -2' Andar precisa de pessões bem anresentaveís e com ntl-
so elo sol, como a revolta não conseguiu mente a sua v isí ta a O ESTADO, on- que Assis Feres visitasse os nossos mas referências, para as funções de Carl'elores, na Capital e no
lm perl ir a marcha ela idéia nova, O i'ea lls- .

I
'

interler .1" Bstado. Pa".·am-se bo'as cnmíssãe .....
e o natur-alismo. fundielos, conlinuaram ele" em amável palestra, nos prestou in te ectuais, para. em ouvindo deles uu r.,. _ "

sua jor-nada. como Jean "aljean pelas depoimentos sinceros sobre a sua ati- depoimentos sobre o meio, suas

vidas,
E' ínutll O candidato apresentar-se sem credenciais,

iuas ele Digne, Inserislve is ao ruído elos
tantans 0 ao remoque elas pedras., vídade intelectual, os' quais estão e obras, se to. rnassem, , atl',aVés da sua J. Euqênio Mi; ller Filho e Oscar [osé Mu··llerEln Portugal, Eça ele Queiroz patroci� �.. - -

nau logo a icléia, dando 3S suas páginas plenaUlente cOJ'l'oborados por esc]'ito- pena, conhec1das 111alS alem do estri-I I\, D V O G ADOScunho venlacleil':lmente realist'a. O Con· rei; como Agl'ipino Griecco e Afl'CLllio to âmbito catarinense, �
selheiro Acácio, a criaela ,Juliana, o l'O' ff'

'"

' ,

111antico Alen(',u', si'io Upos l'ecús, sem Peixoto em mtigos e felicitações que A NOVA LITER.ATURA E SUAS RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.
uquele tic artificial elos personagens alam-
bicaelos, clelícias ele nossos avós e de,en· o distinto Yisitantc nos mostrou, mui- CAR.ACTERíS'rICAS Fõro em ,geral. PrOCeS6(}b t m todos Os Minitlterio,.
('anta, ele nossos netos... tos daqueles, até, autó2:l'afos. Conseguimos, depOis, do nosso amá- }'

-

d "d o uas ml'Dar"l'" e q' 6d �
o l'ealismo veio trazer à arte o imo

� !7VçaO e JI1Zl fiS, ng ,. u ci U� a�

pressionismo das estátuas gregas. belaô A ATUAÇAO DO H02\IE�,I El\i FACE vel interlocutor algumas palavras so- dágUfl. Naturalizações.
)la sua nudez -Corte de \'el'da(�e, con10
diria o \'elho Eça .. ,

DA T1I:RRA, A GRANDE COLE- b1'e a atitude que êle pensa aconse-

Mas, atendo-se, aos Ensinamentos de TIVIDADE BRASILEIRA lhável pa]'a a salvação da poesia pu·
FJaubert e ZOl::l, o reaUsnlo não é un1
movimenlo tendente a implantar na lite· O que se nota, de início, em Assis ]'a, Reafirmando "s suas idéias lnl-
l'atura a bandeira ela pOl'llogl"afia, ('amo

pensam, ao CJue me p''ll'eC'e, os nossos' es. Feres, fato, aliás, peculiar em todos ciais, elisse Assis Feres tolerai' o em-

C'í'itores, Pal'a tudo há limile, Rté mesmo os seus escritos, é o lwofundo sentido paredamento, a estatificação das for
p31'a o nubieon.Tnlnspô�lo, sel'ia arbitra
riedacle, e isso foge ao sistema ieleaelo por i 110Va((Or que imprime às coisas, sem ças criadoras. A poesia, como a prosa,
Flaubel't e apel'fei\,oado por ZO}:1 .. , Rea
lb'l11o é arte, " viela, é movimento .. , O se deixar, porém, absorver por expe· não deve obedece1' a preceitos prees-
realismo nas a!'les, deu·nos a Venus Afro· l'iências efêmeras de conceitos super- tabelecidos, senão até onde nã,o haja
dHéI. e nas letTas, propoI'cjonou�nos a
"lIiaelame Bovarv" o "Germinal" e a ficiais, É um poeta, mas, também, comprometido o seu conteudo, a. es·

"Reliquja",
�.

Dizia Pap;ni. precedenelo ao fmioso um pesquisado]' e observador da rea- sência do que se quer expressar. E
l\Tarinetti. que a \'erdadeira fo lTila do ,lidade, Faz poesia, dizendo muita co i- o poet8, se quer conservar o seu pl'es- I

l'01nanCe sena aquela en1 que o 110- Imem pudesse plasi'nar <\ própl'ia ,'iela, sa e apontando muito caminho digno tígio, não deverá deixar-se levar por
O realisn10 l'ealizou-o, clanclo�lhe no-! r • " • "

"
.••

vas ,fei<:ões e amolelanélo.o para o

fa-I
Je Se! ti Ilhaclo, Asslln, ve na gl allde elogios, ad]'ede preparados, uma vez

tlllH'o� Pátria brasileira êsse belo melUng-pot que o mútuo endeusamento é quali
�a, en1 U111 romance de \Velles, escl'i- .\

tal' ing'lês, um

],Jel'S'Onagem
intel'essante,

I
de nacionalidades, 11ma entidade supe- dade por demais daninha para per-

Banal, sirnp1cs, sen1 coneepc:f'1O do fu- ,',' 1" � 't' fI I' t t
-

tl1l'O, um humilcle escritun\l'io vê.se.cer- 1101 CUJOS 111e111)l OS, Jm'ens como o 1111 Ir que oresça uma 1 el'a u]'a sa.

ta ma11hfl, elolaclo ele poelet'es miraculosos, ' solo ubertoso que povoam, devem pro- Á nova literatura será tolerada a fa
poclendo, nlesnlo, prever os dias vin-!douras ..,' I curar uma assimilação sobretudo cllldade' ele enriquecer·nos por meio
Flaubert e Zola, conlO o pel'sOnagenl " .

o'; I
.

f' tele 'Veles, viram.se elotaclos ele poder'es ex- enltm a7, pOIS que mUIto vabo e o que c e lmagens e Iguras concre as e au-

truorelinários. Escl'evel'am onte111. pal'a se ]'efere às teol'izações étnicas, ora tênticas, Éle, por exemplo, além de
os leitores ele ho.ie .. , e de amanhã... h IIDR SEH'l'OmUS em voga. Ao lado do caldeamento das poeta nacional, é um Orientalista, o General L10yd Freden a ,

• • raças, deve·se intensificar o das con- qual nos projeta a própria alma. elo comandante das forças norte-
Anlversarlolu Cirncias, o dos espÍ1·i.tos, já que, por mundo místico dos árabes, americanas que desembarcaram

.

Transcorre ho�e,? dia onomás-! predisposição, somos humanitários e Profundamente deliciados com a em Oran, realizando uma das
tlco do nosso distInto conterrâ- sem preconceitos, Não há brasileiro palestra, fizemos votos por que Assis m-ais emocionantes façanhas da
JIleo sr. cd. Mar 'os Koridfr, co· sem valor relativamente, I-IÚJ'os com Feres, escritor e poeta mineiro, le- presente guerra. (Foto da In
nhecido industrial no vale do mais como os há com menos. A pró· vasse o nome de Santa Catarina e de ter-Americana) para o ESTADO)
lta.i8Í, pl'ia luta contra o meio físico vale seus intelectuais a todos os recantos
Estimado em todos os circulos

Rio, 5 (E.) Sob o titulo
"Quando voltar a gasolina .. ," um
ma tulino desta capital publica o
.seguinte tópico: "Sabemos todos:
acha·se em extremo limitado o mo
vimento da circula cão, Horas há
em que dão a impressão de deser�
tas numerosas ruas e praças onde,
antes, intenso se fazia o trânsito de
automóveis. Entretanto, de quando
em quando, registam-se atropela
mentos de pedestres e colisões de
veículos.
Não deixa de surpreender que

tais coisas acontecam com lima fre
quência que, apar-entemente, não se
deveria verificar.
Mas acontecem, e o fato dá que

pensar, Não parece dificil chegar
a uma conclusão: os pedestres es
tão esquecendo depressa as pre
cauções, os cuidados que deles exi
giam os riscos e perigos das ruas .

Imaginam que desapareceram
to�almente, e afoitam·se na via pú
blIca, desprecatados, e confiantes.
Ora, não só os automóveis parti
culares atropelavam; os oficiais os
taxis, os ônibus, os caminhões' os
bondes as 11l0tocicletàs, a bicicle
tas (numerosíssimas hoje), atropeREQUISIÇÃO DE AGUARDENTE lavam tambem,

PARA SER TRANSFORMADA EM _Assi�n, se os carros particulares
nao CIrculam, todos os mais veí
culos, de varia natureza, continuam
a trafegar, de modo que os riscos

Rio, 5 - Incumbido de estudar e, e perigos decresceram, realmente
em seguida, organizar o plano de apenas, numa proporcão modesta:
requisição de aguardente em São Cons�guintemente, é' mal 'com

Paulo o contador "eral do Institu-' pree�,dlclo que os transeuntes este»
, :' l.1alll se deseducando". Se não co-

to do Açucar e do Alcool, de regres- 1110 vai ser, quando voltar a' far-
so ele sua viagem àquele_.Estado, tura <l.a gasolin�, época em que os

apresentou relatório sobre o assun- motorIstas, 111UI provavelmente, a

to Mostra que a quantidade de começar pelos amadores, gostarão
.

. , . .. de render homenagem ao irresisti-
aguardente a reqmslÍar a,tll1ge, 1l1l- vel poder tirânico do excesso de
cialmente, a 10,760,000 litros, em 13, velocidade?"
municípios paulistas, podendo are· ----------------

quisição extender-se a outros mu

nicípios, de forma a ser possivel a

elevação do volume de aguardente
a 15.000.000 de litros.
Á transformação dessa aguarden

te em álcool se faria nas distila
rias Iracema, Monte Alegre, São
.Toão, Vassununga, Porto Feliz e

Santa Bárbara, O custo médio do
freLe da aguardente a tra,nsportar
atingirá a C$ 0,50 por litro. O pa
gamento da aguardente recebida pe
las distilarias seria feito pelas mes-

)lor uma epopéia. Daí o acreditarmos
'sociais, por suas nobres qua!ida- na fibra da raça sempre renovada
des de espírito e co 'ação, o ilus- por sangue alienígena,
·tre aniversariante ver-se á, no O BRASIL INTELECTUAL'
dia de hoje, cercado, de inequí. Perguntamos-lhe, então, que lhe pa-

::o.c�s provas de afertc', às quais, I recia o cenário intelectual brasilei]'o
JuoIlosamente, «O Estado» se I tIa hora, presente. Respondeurnos que, A PADRONIZAÇÃO DE MATERIAÚ;,associa,

I coel'ente com a ,,"ua maneira. própria EM TODOS OS PAíSES DA
, , . ' I de Vê1' as coisas, fugia, o mai" pos- AMÉRICA

Decorre hOJe a data natallcla I sível, elos artificialismos e das atitu·
do nossAo. prezad� conterrâneo, des S110/)S, que pretendem monopoli· Procedente de São Paulo, che
sr.. AntonICi Tau.lOIs .

de !vles, I za1' a cultma e o espírito creador, gOl! ao Hio pelo avião da Panair
q cita, pe�soa mm e ltHr.a 1a em \ através do país.
nossa sociedade. Pra; e

.ros3men·1 O ENSINO, FAUTOR DOS MAIS
te, «O Estado» cump;'lmenta·o. IMPORTANTES

,"'Ilzem aROS ';;je. Desviamos, assim, a palestra para

A a questão do ensino, como fautor de
exma. sra. Jandira Lopes

Leal, esposa do sr. Protasio primeira ordem. Retomou, então, As-

Leal; 'sis Feres, o fio da palestra, dizendo

a sritCl, Elvira Schaeffer; qu: o p]'�blel�1a está, não tanto na

a !'lr' t J' L" f'lh d I
ma orgal1Izaçao dos programas, como

, I a. "ea 19la, I a o , ......

sr cap OI'
.

M
-

I
tambem na llleflclencla do pessoal

. . lmplO oura�J; docente, fato verificado, já na ado-a exma. sra, d. Coralla Luz; I "

O sr L, d M çao de livros que são escritos unica·
. eo a Luz ontene-

gro;
mente para fins de comércio, já na riais de toda espécie, nos países

o sr, Francisco Pereira e O- in�a::�i�l�c�e_ �I����ltável d� tr�ns-I a.mer�can.os: _ .', '.

:':veira; \
�- - -- ��-c-r- �C.....� .w.FJ"." A ll1strtwçao e111 apI �ço, que c'

. -

o sr. ]õãq'üim de S s v·_pejo advento de sua filhinha I uma federaç.ã_º integrada por oiten-
ouua 1 V

. -
-

t""
. .

Ieira; era, ta assocraçoes ---"�l1lcas, ll1C ue
.

d d'
-- - ,mas, por conta do �tituto. O cál-

a exma. sra. d. Maria do
am a em suas lversas se-cçüê'S !11a1S �.r_

Carmo Lopes;
Enfermos: de duas mil companhias particu- enIo {'ealizaéfõ para apuração ciO-I' --�(ii entregue 60 sr. S.ebastião

J
' Foi submetida a delicada in- lares. Cl,lstO de um litro de álcoo.l pro.ve-, Ribeiro Velh�; !:.e_sident� � A�e-o sr. nse Simeão de Sousa,' -

.
,_

tervençao cirúrgica, no Hospi- Vende-se VenAe.s!" mente de aguardente, lIlclmdas;nida Mauro Ramos, o avião b
o sr. Erico Czernat; 1

� -

Ita de Caridade, a prendada todas as despesas, como tI'a,ns- gasolina, que lhe coube por pre-a srita. Aladir G. Silva, fi. h'
um banga- ,

�ha do sr. tte, Ildefor.so Ju:
sen onta prof. Noêmia Sousa, lõ, com todo o conforto, na porte, redistilação, imposto de con-j mio no sorteio do Clube Aéro-

venal.
fiiha do sr. Lindolto Sou sa, alto praia da Ponta do Leal, próprio sumo, lucro da distilaria e a pró- Modelista de Florianópolis, oob
funcionário da LO.E. para veraneio. Preço de ocasião pria matéria prima, fixa-o em Cr$ a direção do sr. Otomar Bõhn •

Informações nesta Red ã 1,73, Vendido o produto a Cr$ 2,30 O sr. Sebastião Ribeiro Velho
30 ,aç�i o lucro será de Cr$ 0,57 por litro, possui� o bilhete n. 10,915, que\i s.

I a, ser distribuído, 110 final da opera-II correspondia ao número 415, da
Alfaiate CARIO�U, o �elhor! ç��" en.t��� �.� vendedores de aguar-. Loteria �eder?l, sort.ei� de 30

Rua Tira1�nt�3. J:c. ! (1._1 ,c 1 ��I�,,':dl:l(lf1. de (�e:::c:-ri.:.) o co (.;;.l ...J f�,�Go�

VULTOS & FATOS
REALISMO

do país, num intercâmbio cultural

que certamente há de uni!' mais os

brasileiros.

CompraI na Cf SA MISCE
LÂNEI\ é !';]hPT economi7;:;r

do Brasil, o engenheiro
Cyrus Townsend Brad:v
sentante da Amerícan

americano
.Ir" repre
Standard

Association em toda a América do
Sul. O referido técnico, que chega·
ra domingo passado a São Paulo,
procedente de Buenos Aires, pelo
"clipper" ela Pan·American Ainvays,
devendo seguir, também por outro

"clipper", 1>ara Limá, hoje viaja a

serviço da American Standard As
sociation, cuja finalidade dos mate-

. '

Nascjm�ntos: ViaJantes:
Está em testas o lar de sr, Procedente de Bom RetiroJosé Casimiro Grams, hábil OR encontra-se nesta capital o

d d
sr.

pera,4or os Cwcs ctCcfoados.'" Jeão B Sil,/ei�a, i,dusttiaL

'"""'O-"

CINE ODEON
- FíUlE 1602 --

A's 7 1/2 hor-as

Fruto Proibido
Com Cl srk Gable e Spencer

Tracy

Prvços: Cr. �3,OO· 2,00
Imp. até 10. anos

ÁLCOOL

1,20

Romance

--o--

IMPERIA,L
- FONE I58? -

A's 5 7 1/2 horas

Prisão de Mulheres
Com

Viviane

Complemento Nacional (D.F.R)
Preços Cr. $2,40 e 1,20

Imp. até 18 anos

. ...----

Quando voltar
ãl gasolina ...

Avião a gasoliBI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE

Tramavam a morte e Girau !iC-�'li';:;'���:���o,,�,I e pessoas de suas relações

fgos
pessoais do general Giraud. Dois que Slla filha Lourdes contra-Argel, 2 cu. P.) - O general

Gi-,
tramado o assassinio do almirante

I
r ican o Robert Murphy. Os doze de- deles cooperaram no desembarque ioii catamento com o sr, 1'i-raud anunciou que foram detidas Darlan, bem como o do próprio Gil tidos são pessoas proeminentes e de tropas norte-americanas em Ar-I lar Martins Lünior.do" .'".., "o"d� do 'mm <aod o do

".",.ntan':':::':-I
.1'0"'

ii; "d��I�:"" ;; gO�leno deserto I S,," do' Limões, 2'-12-42.

COlJlpanhia «Alianca �a Baia» ocidental da Afrlca,_. __--:--=::::".:.:. R:�t:l:n:Ma:t�::ns
participa aos paren tes e pes
suas amigas o conlrulo de ca

samento de seu [ilho FitOI"
com (1 seuhorinha Lourdes
J!elo.

ISaco dos Limões, 2.t-12-42.

Sábado, dia 9, grande -selrée- carnavalesca «Fantasias de 1942».

Fundada em 1870 Séde: BALA.
Seguros Terrestres e Mnritimoa

Esta fotografia foi tirada, quando o famoso canhão de
seis libras do. Inglaterra se empenhava em um duelo
com am c anh âo de Von Rommel. O obuz do in irn iqo
co.íu perto do canhão britânico, explodindo, (Clichê do
BRITISH NEWS SERVICE, especial para "O ESTADO")

.- Lourdes --

I
e

IVitor
noivos

.,

AS HEROIC.AS TROPAS SUL:A:FIUCANAS

ILondres, Janeiro - Via Aérea (B. N. S.) - A Cidade do
que regressaram à União depois de servirem em Madagáscar
Cabo dispensou uma recepção calorosa às tropas sul-africanas
e no Oriente Médio, o que constitue uma sequência significati- ._ ._�_-..
va à declaração do General Smuts relativa à nova política do 825 3 vs3

I
seu governo concernente ao serviço militar.
Com efeito, foi pedido ao Parlamento que autorizasse a re

messa de tropas sul-africanas para qualquer teatro da guerra
_____����������=========== ao invés de, como até o presente, unicamente para qualquer

parte da África.
Não perdura a menor dúvida de que será dado o consenti

mento necessário para que os soldados da União Sul Africana
.,

partam e tragam prisioneiros de guerra da Itália".
Quanto aos homens que servem nas forças a sua atitude é de

apóio à expectativa do general Smuts, de que quase todos êles
se apresentem para "o serviço em qualquer parte do mundo",
quando forem para isso reclamados. Êsses contingentes sen

tem-se excessivamente orgulhosos dos feitos sul africanos na

campanha' da Etiópia, na da África e no empreendimento es

tratégico vital na ilha de Madagáscar.
O exército é composto exclusivamente de voluntários,

"boers", e britânicos que trabalham em perfeita camaradagem
e, um fato que convem ressaltar é que a proporção da popula
ção masculina do país alistada é realmente mais elevada do que
em qualquer outro Dornínío.

I
Não sómente a África do Sul equipou as suas próprias for

ças, como tambem os seus feitos industriais levaram-na a re
clamar o direito de se dizer" a maior oficina de reparações do
lmpério", ao passo que o seu esforço bélico, em conjunto, não
teme comparação com o de qualquer das nações aliadas.

Esse objetivo, conseguido apesar de uma atividade febril
da maioria contrária à guerra, figura entre os fatos políticos
mais marcantes em todo os quadros do conflito.

Na fase do general Smuts, "os cães podem ladrar, o que
não impede que a caravana siga o seu caminho".

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades a ssum ld a 5,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.ÜOO:(Jl)Of;OOO
» 54.700:000.$000
» 1).924.719:000$000
» 28.358·7171>970
I 85 964:965$032
, 7,323:826$800
, 22354:000$000

Importadora Ava - Rádios
s- PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

----_

Diretores:
Dr, Pamphllo u'Utra Freire de Carvalho. Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

./
--...r---

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)

alfaiate CARlONI. o melhor
Rua Tiradentes. J6.

Maria Etelvina da
Luz Mohr

participa a seus pa
rentes e pessoas ami
gas o contrato de cu

samento de sua filha
DALVA. com o s r ,

AFONSO CAMARGO
BAÜIVIL

Curitiba, 24/12/1942

'DALVA
e

AFONSO
Apresentam.se

noivos
Curi tiba, 24/12/942

I

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

cipais cidades da América. Europa e África.

Agente em Florianópolis

LOBO &CAMPOS (iI.
NSCHMIDT 39RUA FELIPE

COl.'UI j C'&ta/ 19- TtltohoIUIOB3-l!nd. Ttl, .ALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,
Blumenau e Lecres.

Acõrdo entre a Colombia e a Venezuela
BOGOTA', 5 (U. P.) - O jornal "La Razon" diz

estar seguramente informado de que estd quase ultimado
um acôrdo entre. a Colombia e a Venezuela para o in
tercâmbio de borracha e outros produtos entre os dois
países_

Diz o ,jornal que a borracha co lomb icm a será
enviada às f6brica_; da Venezuela que devolverão' o pro
duto manufatura.do sob a fórma de pneumáticos.

I Farmácia (,Esperança».

do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borr�chd.

Garante se a exala observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edifido do

a sua beleza com um lindo e modernn vestido comprado na pepularíssíme

Caspa' LOÇÃO ]IARAVI
LHOSA!

Maria Etelvina da ILuz Mohr
participa (l seus pn
rente e pessoas amigas _

o noivado de sua filha.
NILZA, com o sr. SA·
TURNINO TRAVISANI
Curitiba., 25/12/1942

NILZA
e

SATURNINO

apresentam-se
noivos

Curitiba, 25/12/942

3 vs 3.

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

LEONOR DEUCHER
Enlermelra obstétrica (par

teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S, sebastíão ..

das 10 às 12 e das 15 às t1
horas

dos "homens !!
8, Rua Traiano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Evadiu-se de . um campo de concentração 1
iLondres, 4 (Iteuters) - O

()omodoro do Ar W1titney wn.
Iard Stl'aig']lt" que tivera o seu
avião abatido sobre a França
em ag'osto último, conseguiu

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

Doenças de Senhoras. Vias
Urinárias.
Tratamento especializado

das aíe cções d� aparelho
-genítal feminino (Útero, Ová
rios, 'I'rorn pas, erc.). Tr-a
tamento moderno, por pr o
cesses elétricos da 00NOR
RÉA AGUDA E CnONICA
E TODAS AS SUAS COM-
JPLlCAÇÕES, sob contro O custo da vida
Ie endoscópíco (URE- Rio,,4 (E.) -Um matutino dest a,

'T R O S C O P I A ) e de labo- capital, sob o título de "O Custo da
ratorf o Vida", publica o seguinte: "A e le-.'. .

. • ., v acão dos precos de todas as utili-Ftsloterupia - Díatermía e' dades é um fat� que muito contribue. Infra- Vermelho.

I para a desorganização da economia
CONSULTAS' Das 10-12 e popular. Dificilmente pode ser ex-

'das �,5. plicado o .aum.ento de p�eço de pro-

CONSULTORIO' Rua Ti a- duto� ,naCIOnaiS consumidos, na sua1
4 F . 'tC'

r totalIaade ou na sua maro r parte,-deutes, 1 one: f163. dentro do país.
RESIDENCIA: Rua João Pinto Mas não é só o fenômeno da ca-

9. Fone 1607.' restia q_ue �ausa int�a_nquilidad� à
'760 30v-12 populaçao. E a restnçao de muitos.

artigos de consumo indispensável.
O açucar, por exemplo, já não pode
ser adquirido com facilidade. E, pe-
1(' que parece, o racionamento se
"ai fazendo em virtude da diminui
ção dos fornecimentos aos interme
diários.
É paradoxal o que ocorre, nesse

particular, com o açucar, que po
de ser produz ido, dentro do país .

em larga escala. Outros artigos,
adquiridos ainda há pouco tempo
a preço baixo, são hoje vendidos,

I
segundo a

e.
xpressão popular, pela

I Clínica médico-clrórglca do

Ihora da morte. ?ra, no momento DR. SAULO RAMOSCabelos brancos' LOÇÃO em que se faz mister fortalecer a \
Iilspeclallsta em moléstias deMARAVILHOSA 1 \ economia de guerra do país, o es- senhoeas - Partos.

sencial é estimular a producão ALTA CIRURGIA ABlIOMINAL: e•.

,f· d
.

d
-

-
' tõmago, vesícula, 6tero, ovários,a Jm e q�e o� consumI ores nao apêndice, tumores, etc. _ CIRURGIA!:oofram pnvaçoes que se refletem, PLÁSTICA DO PERtNEO _ Hérnia.,afinal, no ânimo público. bJdroceJe, va;lcocele. Tratamento sem

!\. I
_

. I d dor e operaçao de Hemorroldes e Vari.,. popu açao em gera eve con- zes _ Fractnras: aparelhos de gêssotribuir para que o Brasil se colo- Opéra n08 Hspltals de Florianópolis:
que bem dentro do plano de ação Praça Pereli'a e Ollvelra. 10 -

Ique lhe cabe na repulsa da agres- Fone, 1009
.

são brutal. O custo da vida tem Horlirlo: Das- 14 às 16 boras. dlar!a·

importância decisiva para todos mente.

quantos trabalham pelo bem da ,

nação".
SOLDADOS BUROCRATAS -

I
16a C. R.

Acha-se aberto nesta C. R. o vo
luntariado para preenchimento de 7
claros de soldados burocratas. Con
dições: Art. 85 da L. S. M ..

�============ a) ser brasileiro nato;.-

bl ter bôa conduta;
c) revelar aptidão física para o

Serviço Militar;
d) estar entre os 17 a 25 anos de

idade, devendo apresentar, no caso
de ser menor ele 18 anos, consenti
mento de seu representante legal;
e) não ser reservista de lO e 2a

categoria;
f) não estar chamado à incorpo

ração para o serviço do Exército ou
na Marinha de Guel'l'a ou provar ter
sido isento da encorporação depOis
da convocação de sua classe;
g) ser solteiro ou viúvo sem fi.

lhos;
ser dactilógrafo e não ser funcio

nário público Federal, Estadual ou
Municipal�
Florianópolis, 28 de dezembro de

1942.
Cap. David. T1'ompowsky Taulois

Chefe da 16a C. R.

I

I Estará ausente até princípios
do mês próximo. quando re·

, iniciará sua clínica

DR. VITOR GUTIERREZ

.Dr .. Lauro Ilaura

..................... -
".a•••••••• �....

1 DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas, eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consult'as: Das 1ft às 1l horas.
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais 'lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt. 21

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. poltll - 37

RUI Joio Pinlo - 5

FlORIANOPOllS
Sub-ISlnt.. not prlncipll.

muncíplo. do E.ledo.
17P.

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro. n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal] lO-Fone: 1277
As anedotas e piadas'aparen.temente ingênuas são grandes

�rma$ de desag'l'ega-:ão mane.
]adas pela "quinta-coluna".(L. D. N.).

1- De cuníormdade rom
O ministro da Educação i determinação do exmo. sr

assinou portaria resolvendo guL cmt«. d· Sa R. M. e 5"
que fica prorrogado até o D 1., ficlJá aberto, a putir
dia 31 de janeiro próximo de 1 cfe jsne lro nr .xímo vin
o prazo que 03 estabeleci- douro, O VOLUNTARIADO
mentos de ensino secu nd d. 'li) 140 B. C. podendo H' 8
tio, que' ora rncn ten ho rn presentar. sómeute, ci ludã )�
sómente o curso fundamen re servistas de la ou 2d C'1te
tal sob i rrs p e çfi o permanente gor ía, q 18 s111bf caui U-ó COD
possam requerer que l h es Ições b b ix- :
seja outor iz c do o func io- a)-ser b u- i.eir» nato
rrom en t o c o rn o colágios. b)-ter b.ia coudura CuID
de .ncôr do com o art. 3° do nr o vada por autoridade po
decreto lei ri? 4.245, de 9 de lícial da Iocalida de foro 4tHabril de 1942. residir [êsse atestudu dev e

declarar quanto tempo (,

candidato r esíde Da zona d
sua [urf sdiçâo ), ou p.ir uu.
oficial do corpo, ou fin umen
te, por tnto rtnacõ es Idônsus ----.............,.,..........."""'.......-...........------...-...........

-------"'11colhidas li seu r e s I'peito,
1 R 1 J"ocrria Royalc) - e sts r comp"e.!nditk « e o J..» Ientre 16 e ao f.DOS de idade'; Id) - Ser solteiro ou viuvo sem I,

filhos e nãe ser arrimo ti I'pessoa e lgums:
e)-não ter mais de no v- J

anos de 'serviço;
f) - revelar aptidão física

comprovada em ínsp -ção de
saúde.
II-Data do encer rumento:

31 de jmeir o de 1943.
Quartel em João Pessôs (São
'osé) Santa Cata r ína, 29 dt
D-zembro de '942

evadir-se de um campo de prt
síoueíros alemães.
Antes da guerra o Comodoro

Strnlght achava-se Intímamen-

te assocíudo à uviação lrrltâul
ca. lUilionário (lo ar norte-ame
ricano serve agora na RA.F, no
Oriente l\fédio.

I

I Ecos e Noticias 1� Batalhão de Caçadores
Voluntariado

�� R E X"
Transporte' de CargasDOMiCIl'O � DOMICILIO

Viagens direta" em caminbões proprios para:Bom Retiro. Lages, Painel. CorrelaPínto, Ponte Alta.
Curttlbanos, Campos Nó vos, Cruzeiro e vice versa.
EM COMBI�AÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,Anita Gartbaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re.íespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Ftorlanópolls:
Rua Correia Pio to, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

'í'etetone 1.677

EMPRESA

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltará da (ama
Disposto para Tudo

Seu fígado d.!ve produzir diariamente um liu·.
de bilis. Se. bilis não corre livremente, os .li
mentos não são digeridos c apodrecem. Os gaSeIincham o estômago. Sobrevém a prisão de ventr••
Você sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a "ida é um martÍrio.
Uma simples evacuação nlo tocará a causa.

N�s[e caso, as Pílulas Carttr são extraordi
nariamente eficazes. Fazem correr !sse litro dt
bilis e você sente-se disposto para tudo. São
luaves e, contudo, especialmente indicadas para
'fa:l-cr a bílis correr livremente. 'Peça as Pílulas
Cu..cer. Não aceite outro produto. Preço: 3$000.

A nova diretoria da. (ruz
Vermelha Brasileira

Realizou-se no Rio de Ja
neiro a posse da nova Dire·
toria do Orgão Central da
Cruz Ve m:lha Bras-ileira, eleita
para o p8ríodo de IOde Ja
r.ei o de 1943 a 31 de de
zembro de 1943 e que fICOU as
sim const ituida: 10 vice presi
dente - dr. Daniel de Carva
lho; 2' vice· prEsidente -

po
fessor dr. ,Felipe dos Santos
Reis; se_cretário geral - mej Jr
dr. Artur de Alcântara; dire
tores-tesoureiros - maior dr
Luís Cúria de Carvalho e dr
Vivaldo Palma. L.ma Filho; di
retores-secretários - professor
dr. Renato Brancante Machado
e dr. Candido Portela Soares;
cargos administrativos - diretor
do Hosp:tal e da Cruz Ver
melha - maior dr. Artur de
Alcantara; sub-dir8tor adminis
trativo - maior dr. Luís Cúria
de Carvalho.

Alfaiate ,CARIONI. o melhor!
Rua Tiradentes. 16.

DR. ABRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - MJléstias

Mentais
Consultes diárias das 5 Ihoras em diante

.----------==��===-
O derrotismo e o pessimismo

são armas 'da "quinta-coluna". 'I(I;. D. N.).

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

Gabinete Hectro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C .. de Borba (Calõ)
Ex dentista do Patronato de Antrapotís

Cllul ca (� Protese da boca.- Especialista em pontes
• dentaduras dllOl'H!.- Dentaduras anatomicas de Paladon,
-ern abóboda palatina (supertor): novo sistema.- Estrações
de dentes e po lna dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos modernlsados, sob absoluta garantia.
Ru& Deodoro. 16.

- Rua Trajano n' 3 --

A 'exa - Ot.c.n a me cánica sob
a direção de

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

aparelhos fotográficos, telefones, etc. -

SERViÇO PERFEITO E <iARMnIDO

758 vs-Lê (.

Camisas, Gravatas, Pijamea
Meias das melhores, pelos menores

preços s6 na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano. 12.

Prestigia o Govêrno e as
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6�2 :
• Entrega a domicili.) •
· �

•••••••••••••••••••••••••

Crédito Mútuo Predial
Propdetários: J. Moreira & Cia.

7 de Novembro
Foi pago à ;>restamista M8ria Severina da Concl3ição,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS,
possuidora da càderneta n. 6532, o prêmio

.

que lhe coube em mercadorias, no valor de rs,

Cr. $6.250,00,contemplada no sorteio' de 5 de Novembro de 1942.

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

4 de Janeiro
Mais um formidável sorteio rl:'alizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 4 de Janeiro (41i.feira),
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00Nãõ vacile, Adquira já a sua caderneta na séde d8
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto nO 13.

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

médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
Consulta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO - Terca .. 'eira, 5 de Janeiro de 1943

I •••••••••G�••••••••••••�••••••••••••
i •
� ,. h·(j Quer que suai maqUina vel, a ..
� .

: fique neva? :
• Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova ..
fi moéda CRUZEIHO, leve-a irned iatsmen te à •

: F :

Empregarão o melbor dos esforços i « A C » ipela causa da liberdade humana "(-JtRIO, 5 (A. N.) - O general Manoel Rabelo ao fi que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. �
declarar instalada a "Sociedade dos Amigos da. Améri- •• Também conserta quaisquer outras máqu inas. como de ESCREVER, CALCULAR, etc.,

�"

co" proferiu substancioso e importante discurso, em com a maior precisão mecânica e a preços módicos. •
que frizou: fi R. João Pinto, 19. Fone lJ�!ig. ..

- "Não queremos assistir o conflito como dc.- , ..
xuente, acompanhando pelo rádio ou pelos jornais o de ••••••••••••• � ••�e�e�H".e6��/J.etr. @� �ee�H;�.senvolvimento das campanhas militares nas t r in che ir c s _ _

. _

inglesas ou norte amer1cCls, chinesas ou russos; numa t;. t>.+-V:++++ +++.+ .rt ++..�.� ++ +�+H+++.�+++ *.4 ++.�.H$;�:H:"'''' .:.
h I 1 d �' � .. • .. + + • � • • • • + • • .... • ,. • • .. • .. • .1palavra, nas trinc eiras em que se estão c,efenaen o "t� +.�sentimentos que são t o rnbêrn os nossos sentimentos, on +••, .�

,

d ,}.,.�S I"\_T 1/20,,-. _

..+..
<:le se batem até a últim.a gota de sangue os

SOldadOS,.:. �,'{e'hlo' ,.{�iL.�W e 0'[1[.0
I� �

••:�'das nações unidas. ••• lJ. �
-ii ,y ; � i�--, ....

Sei que os brasileiros não dcsej c rn ou troa coisa .'1.. ..;a_ � 'íl } � ,
..'!

senão pegar no fuzil e marchar pare; o c d rn p o da luta I t
L •

dispostos a dt.ud�d' a!im de1t.que o nosso PQ!� possa /�.n- :!: Os mors Iuxuosos e de absoluta precisão :i+)tar-se c orn Jgnl ocie e a ivez , que num d iu que renz • :='mente não está longe, na mesa que decidirá os proble- +:+ Relógios de aço RECORD, AUREA e ASCOT. 4}t�mas da paz. ti:,. +:ttAfirmou a seguir, que a (Sociedade dos Amigos da +:,+ Artigos para presentes. +:,"íAmérica" será em cada país do continente a i ncen t i- .:+ PRATARIA�- CRISTÀ'rS- FORCELANAS tI'i...�
vadora do espírito anti-eixista, contribuindo para o com ••

e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. +-o:J
pleto extermínio dos inimigos da liberdade, da justiça, .t. .:Jda religião e da humanidade, que são estes, de resto, ..;. Eecç

ô

o de ótico completa.-Garante·se a exata .:�'Os verdadeiros inimigos da América. t observância da receita. �
.. .....Prosseguiu esclarecendo que tal instituição se in te- : �::

ressa, de modo essencial, pela extirpação do nazismo ·�t Acabamos de receber as últimas novidades, diretamente dos ·t�
�a face da terra. Todos aqueles que desejarem sincera- ·t Estados Unidos, de pul ..ercrs. colares e chctclc ines ��
:mente acabar com os nazistas e seu s se qu oaas, que ·t de (UfO, de 10 e 12 quilcrtes. .:�
�ngrossem as nossas fireiras, que sigam conosco jornada +:+ .:�
glori�a�eneral Rabelo continuou não acreditar que n e- :!: JCalheria ESMERALDA :i�:nhum americann que ame verdadeiramente a t e r r a em ••• ,.:.J
que nasceu, se afaste de nós na hora esencial em que �:. RUA TRJJJANO 4 - FLORIANOPOLíS :.:1
se decide, à custa de tanto sangue inocente, o fu turo t ,', ��J_, ..... ....eio mundo. +o � +. +. .. +. +. +. � ..,,+. +.--� � � +. +. � tI

F· 1· d d i S
.

d d
. 1

++ �.+ " f
«rno raon o, ISS e que a ocre a e se Insta ou • ,.,

no dia em que o consenso de todos os povos consagrou Se d cis estampadas e lisas
o(l celebração da fraternidade universal e que todos os Perfumarias. armarinhos e
membros de sua diretoria, que no momento' tomaram modas. Linhos ingleses.
possPr, se comprometiam a empreg�r o melhor dos O P A R A I S O
seus· esforços pela cousa da liberdade humana, que é Rua Felipe Schmidt, 21
a causa do, Brasil, do hemisfério e da humanidade,

Alfaiaie CARIONI, O melhor! Sociedade Cooperativa de Responsabilidades'
Rua Tiradentes ..16. Limitada

-C-usp-a1 LOÇÃO MARAVj, Banco de Crédito PopUlar e Agrícol,!LHOSA!

�-_-_-_-,;;;;:�.::::.I de Santa Catarina

I,
Rua Tralano 0.° 16 - SMe próprIa! Reglst!'ado no Ministério da Agricultura pelo CE>rtificad.J

n. 1 em 20 de Setemhro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódÍJlDs usado,s: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem úorrespondente em todos os Municfpios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

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

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

MaMem cart-eira especia.) para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

'

melhores taxas :
c/C à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
CIC A.iso Prévio 6%
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procuracao para receber vencimentos em to-
1t8S as Reparticões Federais. Estaduais e Municipais.

DELEGACIA REGIONAL DO IMPOSTO DE RENDA EM SANTA
CATARINA

Serviço de Obrigações de Guerra
Esta, Delegacia Regional avisa aos senhores contribuintes desta Ca

pital que já se acham na Alfândega, para a devida arrecadaçúo, os reci
bos ela la quota da Subscrição Compulsór-ia ele Obrigações de Guerra, de
acôrdo com as notificações individuais enviadas aos mesmos senhores.

Não obstante a data do vencimento ter sido marcada "Para o dia 11
de cada mês, por motivos de ordem técnica, é de lodo interêsse que os

senhores contribuintes efetuem o recolhimento, de SU:1S quotas com bas
tante antecipação do dia do vencimento, a-fim-de evitar aglomerações
nos últimos dias, que virão prejudicar os mesmos senhores e os inte
r êsses do serviço.

Florianópolis, 4 de janeiro de 1943.
Carlos Borges da Conceição

Delegado Regional

----------------AB-- mE���

Hospital de Hamônia
HAMÔNIA

SanouenolCONTEM

Alta cirurgia - Ortorpedili - Parto - C!íQic� mé
dica de A.eiultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
R>ldiologjJl cIfnic'l (raios X). Ll1boratorio completo de Ianálises clinicas. Eletricidade médica t

Curas dietéticas e de repouso em ambiente

i(�'calmo e conforta vel
Médicos: DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina. do Rio de Janeiro. Livre I
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da t
Faculdade de Medicina de Porto Alegre i
Ex-Cirurgião' do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OL1VEIRA '_ For
mado pela Faculdade de MedicioR do Rio
de Janeiro. Ex-médico efet.ivo 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

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENlATO, VANADA
TO, FOSFO�05,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depaup.redol,
Esqotadol, Anêmico., Mie.
que criam Magrol, Criança,
,aquíticOl, receb,rõo IA toni-
ficlç:io gerei do organismo'

I Icom o

n .

�an�U8 no
Llc. D.N.S.P. n· 199, da 1921

Não procures eonheeer o que I ,Os ór,!1iãos da Estatística, .a�ilitar
se pensa nas esferas oficiais; tem aporo legal, quando Intímam

- •• • f o produtor e o vendedor a mostrar
sao segredos díflcels de guaro, o que possuem em seus estabeleci-
dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.).

Tem em «stock» os mOais recentes artigos
para crianvas, ternos de fina confecção para
homens, cal�ados, chapéUS, casemiras e li

nhos nacionais e estrangeiros, brIns, roupas brancas, pijamas, etc. A Fábrica DISTINTA está con-
feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos.

Visitern as novas e modernas instalações de A..CAPITAL, ii rua Conselheiro Mafra, 8.

rm

A 'O 1& reL.\* & •
t' ....... [..�
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r»,
t= speciaiiBta; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I, - Pelu manhã, das 10 às 12
OnHJ.�tt$!= à' ta rríe, daa 3 às 6

AUSENTE�------------------------ ---------------.-----

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em

DOENÇl'S DOS OLHOS
Curso de /; oerteleoarnento e Longa Prática no HIo de .Ianeíro

Consultas pe!ahil���i\ã\;d!�r�r:ri:���:e� �a�c1r�dK:'l�a\O�OasáS 12

Consultório: Rua João PÜHO n, 7, sobrado -- Fo ao: 1.t67
Residência: Rua Preaidente Coutinho, 20.

Dra. Josephi�a S(hweid$on.
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1!'.t às 11 haras

Rua F. Schmíât. 39 (sob.)

Dr. MARiO WENDHAUSEN - �������ad�o �:�:de Medicina da Universidade do EriiiiiD
Ex·interno do Servico de Clínica Médica do Proíessor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDiCA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmiàt n. 38 -- Tel. 1426
Resldeucle: RUIl Visco n de de Ouro Preto n. 70 Te!. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

D r AÜCiUSTO DE PAULA DJ�eIOéa��a,�S��:1•
Florlanopobs-Resldêncta e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgta geral e Doenças de Senhoras.

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

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hesnítal de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leênídas. Ferreira e ex-estagiário -de:;ServiC65 do dr. 6allriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS� OUVU10S,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 heras

Rua Felipe SC1HIlidt, b, Fone 1256
Resídencla: Conselheiro �htrr8, 77-FLOR1ANOPOLIS.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

CirUf\lia e Ortopedia. "Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças Ide senhoras.

CONSULTORIO:

IRua Trajano. 0:-1.
Diariamente das 15 às

I
1'1 hora".

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

I:O--D--r• R::g-�-o-""

Dr. Djelma Moellmann
Fnrrnado pela Universidade oe

Genebra (Sulçal
Com prática nos hospltals europeuOtínlca médíoa em geral, pedíatrla
doenças no sistema nervoso, apare.lho genlto-urtnarío do aomeu

e da mulber
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
.'ueso de Radiologia Clínica com o
ir. Manoel de Aureu Camuanar!o
Silo Paulo). Bspec.alízado em Hl
.(lene e Saúde Pública, pela Unlver
.Idade do Rio de Janeíeo.

Gabinete de Raio X
Electrocardiogratta cllnica

N\etabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Hstoterania

Laboratório de micr osconta e
análise clínica

.

&011 Fernando :kfacllsdo,.
Telefone 1.195

P 1 n R f A N GP O li"

CLlNICA -MEDICA
Mo!esti;:s internas. de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt=-Edtti
cio Amélia Neto-vFune 1592
9 ás i2 e 14 3S 17 horas.

RESlDENCIA'
Av. Herç!lio Luz, 186
- Phnne: 1392-

.......

Att�l1de a chamados
14

""�,r��"1I;Q:.

7

Ecos do bombardeio aéreo sofrido por Dusseldorif

em seteinbro último

ADVOG4DO
Dr. Aldo Ávila da Luz·

Horário: 9 às 1? e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.
Res. Av. Rio Branco, 181

I Florian6polis.
------

<irandes navios transportes
incendiados

Q. G, Aliado na Austrá
lia, 4 (U. P.) - Dois grandes
navios -de transporte inimi·
gOSJ de 6.000 e 10.000 br.
lados cada um, foram in
cendiados pela oví o çdo alia
da, ao amanhecer do dia
31. quando se achavam imo
bili:!:ados na baía de Rabaul,
na Nova Bretanha.
Procurando eortar a retirada
Cairo. 4 (U. P,) - Infor

mações da frente Líbia os

sinalam que unidades brio
tânicas ti!a vanguarda .ovon- I
çam do sul para a estrada i
da costa, entre Agueddbia!
e Misurata, procurando

cor-j.tar a retirada a uma parte
da fugitiva retaguarda de
Rommel. ii

�1
!
§
�
,

)

rl'ROPICAIS INGLESES
O mais variado e belo

stuck da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmid t, 21

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

Sgnl'i�o garantido-Prontidão
o alfaiate elegante da cidade

Rua João Pinto, 21·

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

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 inimi
gos do Brasil, a lei é inf'lexiveâ,
(D. E. M.).

•

Esta parte fica adj acen te à principal estação ferroviária de Dusscldorf, que sofreu
violentíssimo bombardeio. Como se verifica facilmente foram enormes os estragos
causados, sendo poucos os edifícios que consé'guiram escapar ilesos. A estação fer-

roviária foi totalmente destroçada. (Clichê do B. N. S., para O ESTADO)
Presos altos funcionários de ..........__.........,_.._...........w ........w.·J".·....- .....·J".w.-....._-...-...-..-..-....-..w-.

Vichí !Lr.ndr es , 4 .u. P.) -- Te e- ALfAlAIARIA «O UNICO»
grarnas de Genébra infor •

rn c rn que, depois que o se > FlorlO{'belo SI-Ivacret6rio do marechal Péta}n � ..: ' i}
•

ten t ou atravessar a fron t e i- . � Ten10S sob medida ... (esemlras nacionais e estrangeiras.
ra esponholo . a policie; �e !:. Brins de primeira quelldade-rercés-Hnhos, etc.
ereto. alemo deteve var 031 ç
altos funcionários do gover �
no de Vichí circulando o ,
boato da que, entre êstes, >
se encontra o secretário de �
Estado c

r �
03 o l ern ães suspeitam de \ �

todos o s fu '1 cionário s d e V i ' .....r_..........-';O......-_-.-.._- D_-.-.-.._.-.-_. .-......J"_.-...- .........-...-_.J"J"_..........._.._...._

chí sendo que alguns d e.l es
estão proibidos de sair da
cidade sem licença €speciol.

AS SENHORA.S DEVE}}! USAR
Em sua tcílette intima somente o MBIGYPAN, de

grande poder hígteníoo. contra moléstlaa contagiosas
auspettes, Irritar>õ?l1 corrimentos, moléaQuem sonegar informações à Es- r: Y

t d �

tatístíca Militar, trabalha em pró], ti!l� utero-vegtnaís, menítes e toda em e e voenças
de país inimigo. E, nesse caso, I�. . .10MiS e grande preservetlvo. Dl'ORariõ Pacheco, Rio.
será julgado, militarmente, como í
ínim igo do Brasil (D. E. M.). :.........,_"""" "'''''''''''''''''..._..., .......__...__•• ''''''''' ..:.

Moléstias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do eoração limpa li

bexiga, os rins, as neteítes, areias, cólicas renaíe, aumenta a8
. urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropailis, falta de
ar, palpitações, dOres do coração, asma, bronquite asmática,
arteeto-eseíeroae.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovérlo SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza; fastio, flOres branees,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários; evIta
as hemorragias, antes e depois do parto i contra todas as enfer-
midades das senhoras de qualquer Idade. .

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGElIlOL especifico

contra hídrcpaíaa, pés Inchados, f . .!ta de ar, palpitações, abati
manto das veias e artérias, bronquite asml\t1c8l

lesões; cansaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas
nos rins e Inchações.

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

vigor dOI! músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pea
SOI1S anêmicas, Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o d,esânlm\l e a dispepsia, a
convalescença e raplda,

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

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. feri
das, cancros, eserõtulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo. tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogarías de Silo Paulo e Rio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Consulado Estados Unidos
A' PRAÇA

Temos o prazer de com=ar aos nossos clientes :L_I'�amigos a instalação, nesta praça, à rua João Pinto,
, na 5,20 andar, da ..

",'11;.:,

TÉCNICA "ROYAL" I
de nossa propriedade, destinada a consêrtos e refórmas em máquinas de

escrever e de contabilidade.
Dirigida por pessôa habilitada, com prática nas oficinas da LIVRARIA DO GLOBO.
em Porto Alegre, colocamo-nos desde já à disposição de nossos clientes e amigos, a quem

procuraremos servir com" eficiência e modicidade de preços.
Mae:hado & Ci�.

dos I

Recebemos elo Consulado dos' financeiros das vítimas. Esses res
Estados Unidos o seguinte COI11U- gates atingem, frequentemente, a
nicad o : somas bastante elevadas. Chegam,
"Inl'ormações em poder do Go- os agentes nazistas a exigir Cr5?

vêrno dos Estados Unidos indí- 75.000 por pessoa! Essas quantias
cam que as autoridades alemãs es- são pagas, em nome de um inter
tão desenvolvendo um bem orga- merliár io, em um Banco de país
nizado servico ele venda de per- neutro. Da conta corrente dêssc
missões de saída de pessoas dos intermediário, o dinheiro é tran s

países ocupados. ferido, depois, para o crédito elo
Os nazistas, com efeito, estão Re ichsbank alemão. I

tentando obter, dos "parentes e Medidas tendentes a combater
amigos ela pessoas que se encori- essa prática, bárbara c deshumana,
tram nos referidos paises, um pa- foram objeto de discussão, por

I gamento de resgate da sua liberrla- parte dos govêrnos americanos e

de, pagamento que é feito em ruoe- inglês, assim como do govêrno ho
da corrente elos países neutros, Jandês. Todos êsse s três govêr nos
sendo, portanto, grandemente útil estão de acôrdo quanto à necessi
para o esforço de guerra aleniâo, clade de medidas enérgicas de re

Igual informacão foi recebida pe- pressão a êsse tráf'igo. O meio mais
la Inglaterra do Govêrno Holan- eficaz de se encarar a extorsão é
dês. impedir que o extorsionista se he-

A maneira peja qual êsse sistema neficie com a prática das suas ma-
de exlorsão é realizado foi descri- nobras criminosas. Se os alemães _,_
to, nos seguintes termos, por ob- forem impedidos ele obter as s o- O M (j'servadores pessoais: "Imas que srilici larn pelo Iivramcn- S japoneses em l'iova uiné

O sistema de resgate praticado" to de reféns, faltar-lhes-á i ur cnt i- l\1:ELBURNE., 5 (R.) - E' desesperada a situação
110 momento, pelos nazistas, pare- 'I vo para procurur novas vitimas. dos japoneses em Nova Guiné. A séde governamental dece ser uma conlinuação da prú ti ca Ceder às suas ten intivas de exto r- Bu n a caiu em poder dos americanos, COiTI os quais fiinstituída pelos dir-igentes do i são significa encorajá-los a empre-
Reich, com respeito aos illligran-! gar êsse método co n l ra o ulrus vi- zerom junção os australianos. Cessou a resistência ar

tes, que podem deixar a Alema-! limas indefesas. ganizada dos rupoes , Os australio-americanos estão
nha se o pais fôr compansad o, no! Os três govêrnos acima mencio- ocupados operações de limpeza.instante da partida, por todo os nados tambcm se refcrem aos bc-I em

bens visíveis cios mesmos, com n ef'Ici os que seriam convertidos
exceção ele pequena porcentagem, para o esforço de gllenfl germâni- Rommel resistirá?
usualmente reduzida, de mais ou

I"
. o, se se dci xassc esse tráfico dc- CAIRO, 5 (R.) - Há indícios de aue o marechalmenos dez ou doze e meio por .cnvolver-se. Os métodos d cgra- R 1 b f rços e pretende faze; finca-pé emcento, que o imigrante pode reter dantes ele ex l o rxâo (,llIpl'egl{'d()� om:ne rece eu re o

,

em seu poder e exportar para o pelos alemães nos dão id(;ja do seu um ponto a 360 kms. a leste da fronteira tunesiano,
estrangeiro. Essa verba está, apa- desespero pelos mercarlos estran-I pare. tentar qualquer resistência às forças do generalrentemente, de�tinada, a p.r(;m�over, geiros, inclican�lo-nos claramente Montgomery.em outros paises, a aquisrçao de tanto as necessi dades que o i n imi-
meios para o prosseguimento do go está enfrentando, para produ-
esforço ele guerra nazista. (Há, en- zir material de ex por taçào para os O Congresso norte·americano
"lretanto, razões para se suspeitar países neutros, COlIJO, lambem, o \tVASHINGTON, 5 (R.) - Amanhã, o presidenteque membros individuais elo Par- sucesso do bloqueio financeiro efe- ,

CRoosevel t apresentara suo mensagem ao �ongresso, quetido Nazista tirem proveitos pes- tuado pelas Nacões Unidas contra
soais desse comércio). a Alemanha.

o

se reabre para os trabalhos dêste ano. Depois d s amanhã,
Os Estados Unidos são olhados. Todas as pessoas, pois, impl ica- pc rém, é que êsses trabalhos efetivamente se iniciarão.

pelos agentes nazistas, como a elas nesse trúf'igo, nos países onde Dois imp or ton tes projetos serão considerados antes demais rendosa fonte dêsses espera- esteja em vigor a Lista Negr», de-) � d U
'

d d -

d t d d a alheiasdos fundos. Agentes bancários, ou vem ser, imediatamente, inclui das �u o. m e o a r e açao _e o as as ,;spa� ;"outros intermediários, têm pro- 'na mesma, sendo assim, publica- a guerra; outro, da formaçao de um com
í

tê demó
curado meios de burlar as leis mente, apontadas como inimigos. crata-republicano para colaborar na prossecussão da
americanas e os regulamentos do Quanto às pessoas que, nesses pai- guerra.Tesouro sobre exportação de di- ses, pensarem em pagar êsses res-
nheiro, no esforço de prover as gat es, devem ser avisadas de que,
somas de resgate solicitadas. assim procedendo, estão aux il ia n-

Nesse sistema de resgate de re- do o esforco de guerra inimigo,
f'éns, as vitimas são sujeitas ao ter- lornandc-se, dessa maneira, passi
ror de modo a aumentar, cada vez 'veis do tratamento de inimigos.
mais, o seu desejo de refugiar-se Um dos objetivos dos regula
em uma das Nações Unidas ou em mentos de controle do Departa
país neutro. A princípio, essas pes- nrento do Tesouro dos Estados
soas são submetidas a restriçõeâ Unidos é impedir práticas dessa
Jnsuportáveís, destinadas a tornar espécie. Nenhuma licença foi con
a viela dessas criaturas impossi- cedida, nesse sentido, a pessoa al
vel. Essas restrições, em geral, guma. O govêrno americano, no
têm lugar em campos de concen- entanto, investigou diversos casos

tração. Depois, são elas ameaça- de tentativas de extorsão de paga
das de deportação para a Euron mentos de resgate. Qualquer passo
Oriental, diante da perspectiva de 'nesse sentido seria uma violacão
um destino desconhecido e, possi- dos citados regulamentos, sendo
velmente, horrível. considerado pelo govêrno como

O sistema parece que foi, a prin- "ato inimigo", qualquer pagarnencipio, aplicado, particularmente, a to sem permissão. O Departamen
pessoas de nacionalidade belga e to foi informado pelo Tesouro de
holandesa, desen."?lvendo-se em I que, no caso de tal viola9ão, serão

. urna escala de tráf'igo regular. As. apl icadas rigorosas sançoes contra
quantias de resgate exigidas va-' as pessoas que participarem de se
"riam de acôrdo com os recursos melhantes operações".

OFICINA

--

Eliminando "Bolsas»
Moscc u, 5 (R.) -- Nossas

tropas estão eliminando gru pos
de inimigos que ficaram isola
dos em ., bolsas" formadas na

zona de Mosdok.

perdas como pelas
deserções.

contínuas

Forças de leclerc
Cairo, 5 (R.) - As torças

francesas que vinham do lago
Tchad, sob o comando do ge
neral Lecler c, estão já na fron
teira aSE. da Líbia

•

Forçados a retroceder
Moscou, 5 (R.) - Os contra

ataques dos inimigos, a sudces
te e noroeste de Estalingrado
foram contidos, havendo os na
zistas retrocedido.

.

30 italianos
Djibut i, 5 (R.) - Trinta ita

lianos que faziam parte da co'
missão de armistício, na Somá
lia Francesa, foram detidos pe
los franceses, quando estes ade
riram aos aliados.

o gral. Chan-Kai·(hek
Nova Delhi, 5 (R.) - Cons

ta que o chefe da nação chi
nesa, graI. Chan-Kai-Chek, via
jará brevemente para Moscou.

* Ecos e NotíciasCURSO PARTICULAR Enchente nos EE. UU.
Nova Iorque, 5 (R) - O

volume das aguas do rio Ohio
está crescendo e, portanto, alar
mando as populações ribeirinhas
no Estado do mesmo nome e

no de Kentucky.
.

Estão retidos na Tesouraria da De
legacia Fiscal do Tesouro Nacional,
.prontos para pagamento até o dia 15
Ide janeiro corrente, data elo encerra
mento do exerCÍcio ele 1942, os proces
sos: Alceu Furtado Goulart, Maria
Kletenberg Couto, Carlos Della Bal'ba,
-Vi"ação Ferra0 do Rio Grande elo Sul,
Estraela ele Feno Santa Catarina, Os
walelo Pfuntzeureuh', Ewaldo Willer
ding, DASP, Diretoria de Obras Públi
cas, Companhia Nacional ele Navegar
ção Costeira, Instituto de Aposentado
ria e Pensões dos Empregadas em

Transportes e Cargas, Filomena Mar
ques Pinto e filhos, Empresa Auto Via
ção Catarinense, Luiz Abry Júnior,
Leopoldo Klein, Adalnlira Ferreira Ro
pelato, Teresa Guerreiro, Francisco
Mancio Machado, Francisca Lopes
Gomes, Rodolfo Holetz, Fabrica de
Maquinas '·E. Hoffmann", Empresa

a esta capital, vindos da Afri- Auto Viação Gloda, Tiburcio Bastos
ca do Norte 118 feridos norte- Gonçalves, Carlos Renaux S. A., An-

.

'
.

b
- tania Antunes Ribas Filho, Julioamencanos, que

. a�ui rece erao 'Jacobsen, João Silveira de Sousa,tratamento espeCial, 'Narciso Lara de Araújo, Marcos Kon·
*

der, Fernandes Neves & Cia., Carlos

2 barcos atl'ngl'dos Matzhbacher, Dulce Mattos Rollim,
Miltom "ela Cruz Moresque, João 'Ser-O Delegado do, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos AJgel, 5 (R.) - AviõeS nor- rano, José Carreri, Peelro Bruno deIndustriários comunica que se acham abertas as inscrições para te-ãmericanos atingiram com Lima, Estrada ele Ferro Da. Teresa

O concurso destinado à admissão de
-

tuncionários na carreira bombas pesadas dois navios que Cristina, Alvis Stuber, Cia. Brasileira
de Auxiliar, no Orgão Local do I.A.P.L, nesta localidade e em se achavam ancorados em La Carbonifera ele Araranguá, Empresa

Auto Viação Cruzeiro, Maria José deoutras do país, até 16/ 1/43, Goleta (Tunis). Sousa, Alfredo Blaeser, Empresa Au-Os vencimentos iniciais dos cargos em apreço são de Cr$ .. to Viação Gloria, Ristow & Wiecler-
"

.

550,00 mensais. Os croatas ikehr, (Viação Brusquense Ltcla.),
Os interessados deverão dirigir-se _ à Delegacia do Institu- Berna, 5 (R.) _ O

'Manoel Florentino Machc,do, Francis-
alto-co- co Canfielcl, Carlos Kasting, Antonioto dos Industriários, sita à rua Felipe Schmidt, n° 5, 2° andar, mando alemão determinou a IHel1l'ique elos Santos, Pedro Kum,onde serão prestados todos os esclarecimentos sobre o assunto. retirada dos contingentes croa- Alberto Entres, Estrada de Ferro

Florianópolis, 4 de janeiro de 1943. t d f t Central do Brasil, Estrada ele Fenoas e ren e russa, porque. essas rSol'OCaban8, Imprensa Nacional, Be-liACilBA CAMPOS, Delegado forças perderam sua capaCidade non Flenick, Vitol' Lauth e Aclel1lar
3vs-l combativa quer por suas graves ."l'avares.

Prof. Manuel Luiz
Preparam-se candidatos para quaisquer concursos

PREÇOS MO'DICOS
Rua Saldanha Marinho, n. 3

Vlr- 1 Fizeram junção
Argel, 5 (R.) - As tropas

anglo-americanas fizeram jun
ção com os franceses comba
tentes que aVançaram pelo sul
da Tunisia, numa frente de
165 kms.

Hospital de moléstias infecto-contagiosas
agudaso Interventor Federal convida as autoridades e o povo pa

ra a inaugura�ão do Hospital de Moiéstias infecto.contagiosas
agudas, á rua Rui Barbosa, nesta CapItal, amanhã, ás 15 horas. 118 feridos

Londres, 5 (R.) - CrnegaramInstituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários

Concurso para Admissão de Auxiliares

Não acceite substitutos-insista no

melhor creme dental- Kolynos I

CNEAR

DESDE QUE KOLYNOS foi desco
berto, ha trinta annos pas

sados, jnnumeros dentifriaios
têm tentado imitar suas supe
riores qualidades, mas nenhum
foi bem succedido.
Kolynos limpa os dentes me

lhor e sem causar damno
restaurando rapidamente o bri
lho e brancura naturaes.

o PLANO BEVERIDGE

Londres, Janeil�o - via aérea -

(B. N. S.) - O plano Bever idge
proporcionará aos soldados, mari
nheiros e aviadores um incentivo>
no seu combate pela realização das
promessas feitas aos povos oprimi
dos das Europa futura, isto é, ele
acordo com a Carta do Atlântico.
Demonstra, que mesmo as suas

polticas visando a melhoria social"
escreve o "Standard.", de Wellin-
g�n. •

Temos todo o direito de nos or

gulhar de que o plano br-itânico
possua tão fortes pontos de seme

Ihança, causa aliás admitida, con ....

o esquema da Nova Zelandia".

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

finho Crelsatai
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

Vida Esportiva
o CANTO DO RIO RESCINDE

CONTRATOS
Rio, 5 (E.) - O Canto do Rio co

l1Junic.:ou à F. M. F., que rescindiu
amigavelmente os contratos dos se

guintes profissionais : José Pais, Ca�
doma Cervo, Luiz Portela e Silvio
Lacerda. Turles.

VENCEU O CAMPEÃO
PORTUGU�S

Porto, 5 (U. P.) - O campeão
português de box do peso meio-mé
dio Beni Leví, venceu aos pontos�
o campeão espanhol da mesma <j_ltegoria, Garcia Alvarez.

JURANDIR E ZARZUR NÃO DEI
XARÃO OS SEUS CLUBES

S. Pa.ulo, 5 (A. N.) - Os conheci
dos "players" profissionais Za1'7;u1' e
Jurandir, que se encontram em nos

sa capital em visita aos seus paren
tes, fizeram declarações aos jornais
desta capital, frizando que não fir
marão contratos com os clubes de
S. Paulo.
Ambos pretenelem regressar bre

vemente ao Rio, a-fim-de reinicia
rem os treinamentos nos seus

clubes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


