
;;. '.

Uma conferêfl&âj>�� Lisbôalt

Lisboa, fi (R�)--O sr. Oliveira Salazar recebeu em audiência o embai
xador alemão, com quem longamente conferenciou.

Granizos' do tamaY�ho
de um ovo

Curitiba, 6 (A. N.) - Desabou
sôbre a cidad violento ciclone,
acompanhado de grande chuva de
granizos, alguns dos quais do ta
manho de um ovo de galinha. Al
guns pontos da cidade ficaram com

pletamente inundados, chegando a

água a um metro de altura, ao pas
so que o granizo se acumulou nas
ruas e praças numa altura de 40 a
60 ccntimetros, interrompendo-se o

trânsito. Ficaram inutilizados to
dos os anúncios luminosos e des
truídas vidraças, vitrinas e telha
dos de centenas de casas. As plan
tacões nos arredores ficaram com-

,,= • pletamente destruídas, sendo in-

novo exnurgo 'DO exercito nazista ,��s�u�;e��ai�S i�r�ioli���sd��1CC��O;I' se observa semelhante fenômeno
Zurique, 6 (R.) - Certas in-, "1Yermacht"- "Herman Goe- riam encarregadas da "supres- I e "na defesa (los ínterêsses do aqui.

formações aqui recebidas a- rillg,'9,"Adoli Hitler" e "Hein- são dos elementos recaleítran- "lieich" nos países aliados" ---------------
díantam que o alto comando 11'iCh Hlmmlee ". ,tes", existentes nas fileiras do - isto é, aparentemente na de- Tanques monstros
alemão está tratando agora da As informações acrescentam próprio exército alemão, "na íesa dêsses ínterêsses na Itália, em acão
formação de três divisões da! que essas três unídades fica- proteção dos Iíderes (1'0 "Reich" , na Hung'ría e na Rumânia. Moscou, 6 (R.) - Os gigantes-

cos tanques "Klein Voroshi lov ", de
cerca de 70 toneladas de peso, ir
romperam através dos pontos bâ
si cos do Eixo, no Don central, es

magando e matando uns quatro
centos soldados inimigos ali dei-

(R,) - Foi pro-I terna e de represâo à espionagem'l tra a soberania e a independência I favoreçam qualquer país em guer-,
xados diante d� impossibilidade

d E !' id d I' d eh'l "d
'

'd d E d
' "de conter os furiosos assaltos dos

e segurança ex- sta el conSl era e It05 con- o I e to as as ahvl a es que ra contra um sta o americano , defensores.
------,

Os exércitos alemães estão sendo O povo americano favorável a uma paz
vencidos pela fome e pelo frio oenel�osa à Itália

Moscou, 6 (U. P.) - o frio e a

I
alto comando soviético, ou seja, cor- tiOVA YORQUEt 6 (U, P,) - Um inqUérito realizado pelo Instituto Horte.Am.ericano da

fome dizimam, agora, as fôrças ale- tal' os exércitos alemães e aniqui-' Opinião Pública ["dica que ume: leve ma'crle do povo estadunidense é partidária de que se
mãs cercadas em vários pontos da lá-los. Se QS russos chegarem a

Ros-I � , di ;; '<I . • d ;'7':!t ,;Ii A' � 'd
'

tltul
-

li é....t·' I 'i
frente soviética. Essa situaç�o é tov, os exércitos, nazis estarão pri- O,el(ça con «ces g<,nero��s e pr... a I.G .3.

• re:en ii InS I Ulça�, _que n o II'IIClél, B •• rmcu
'tuna resultante da oportunidade vados d� abastecimentos e de refor- que 52% das pessoas mteHogadils foram favoravêls a essas condlçoes ele paz e as restantes
com que os russos lançaram seus Ç05. Qualquer tentativa alemã para I 4o' t'· D' �,.-," Ismoso l tltu: G I, '!' ld

�

tl
, -

't btend It dataques e ofensivas no presente in- defender as tropas nazistas nessa (Ondà.I:lS. Ias adnS o àlilO.:;.O nSd !.I.O a U)) rea IZOU I en ICO mquer! o, o enwo resu a o

;erno. Em tod�s os pontos chave?, regi�o, ut�lizando reservas [á es-', in:�rso, tstO?� 480A:l Q p,l'ovaram uma paz generosa á Itáiia e 52% desejavam a destrui�ão
a_? longo de um" �rente de 1;800 qUI- ca?s,,?, sena em extremo pengosa, militar e pclítke da feri nsulelometros, que var do noroeste de llrmclpalmente com a ameaça que I ' I i.

������=�e���::p��t�:���!p--r-o--f-A--S--S--A-.--r---Ie-·,-n--"-·,�-·.I-·-g--D-'-'-o---o-·�-c-e----s-u--a---p--r-O--'-Ia-s-,-s-a---o-posrçao mi litar extremamente CrI- da Gra-Bretanha. Enquanto os rus- i � "..� fj l';l .a
tica. Assestando poderosos golpes e sos fazem pressão no léste, os seus V ,,- .' � , � ,-

ampliando suas vantagens, os so- aliados ocidentais preparam o ter- Rio, 6 ("Estado") - Ao

ministrO/lei
n. 431 de 1938 o crime cometido efeito naquele estabelecimento de

viéticos impedem que os alemães se reno para uma decisão contra Tu- Barros Barreto o procurador Eduar- por Francisco de Domlco. ensino. Todas as testemunhas afir-
concentrem em qualquer dos pon- nis. Assim é que se apresenta o do Jara apresentou a seguinte de- O acusado é professor do giná- mam que Francisco de Domico,
tos ameaçados. É no sul, porém, que chamado "Ano Bom" para os na- núncia : sio "Tarquínio Silva", na cidade de alélll de ser adepto dos ideais fas-
estão realmente as finalidades do z istas, "O representante do Ministério I Santos, S. Paulo.. e mostra sempre cistas, proferiu acerbas críticas e

Público cIassific nas penas do ar- indiferença e desaprovação às ma- insultos à nação brasileira em fins

Companhia Nacional de Indústria Pesada tigo 3° incisos 5 e 26 do decreto- nifestações patrióticas levadas a �d::t:��r� �oes�: :::s�o'a�:::ann��

P
·

bRI8d d d·
- I proferida pelo acusado na sala de

Filial do Estado de Santa Catarina OSS. II a' e ·e Invasao reun�ã� �os professores do referi-

" "Tornamos público. por _determinaçã� da Matriz., co� sé.de no Edi- I I dOp!::as��mogeneidade dos depol-ficlO Ouro para o b�m de Sao Paulo». a rua
..
da MIsericórdia n:23. o�- • mentos das testemunhas e coinc�-lavo andar. que o

Fiscal. Ge�al, Sr. Carmelo Fiuza �anderleY. naO,maIS da Europa pelos aliados dente confissão do réu em que de-
p!derá exercer as suas funçoes nos Estados do Parana. Santa Catarma e clara ter de fato se

'

manifestado-RIO Grande do Sul.
M f FiMal de Florianópolis. à Praça 15 de Novembro. Esquina Conselheiro ,�::::aaoo c���is��v�:�a�e:sta�o;e!ó:a ra· Andar, Estocolmo, « (U.) - Despa- desígnaçâo de Hane 'I'ohmseu, ditos do eixo, estão provados o in-

I
eho de Berlim alude ao fato de antígo encarregado dos Negó- sulto proferido pelo acusado, sua

rumo que "uma invasão anglo-ame- cios do "Ueich" em Washing'- convicção fascista
.
e c?!l�equente

I ricalla se está tornando prova- ton pll1ra ministro em Estocol- compor�aI_tt�nto anh-patnohco na-

I .. " ,..' quele gmaslO. Do exposto requer o
vel e umuente , ao notICIar a' mo. Ministério Público Q prosseguimen-
....................................................

to do sumário para, afinal, ser júl�
gada procedente a presente classi
ficação de delito",

JNAUGUHAÇ.Ã.O DO HOSP1TAL DE
MOLESTIAS IXFECTO-COj'\TA

GIOSAS AGUDAS
Serú inaugurado, hoje, às 15 ho

ras, nesta Capital, o Hospital de
]Ioléslias Inf'ccto-coní agi osas do
govêrno do sr. Interventor Nerêu
-lhUlJOS, a qual rcp rescn ta mais urna

<conquista coletiva no i nl erêsse da
eficiente assistência sanitár-ia ii
população. ,

O ato, que sera presidido' pelo
sr-, Interventor Federal, terá a pr e
senca de altas autoridades civis,
.rui litar-es e eclesiásticas.

Xão será permitido o compar-eci
JI1enl0 de crianças.

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

--------
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Será feito

•

Cbileno
,

Saintiago, 6
mulgada a lei

Poderosa
.

esquadra britânica
ao

' Mediterrâneo
. Para presentes:

Louças finíssimas. de porcelana
inglesa. recebeu
«A MODELAR»

Rua Trajano Hesta Capital

B�l'I1a, 6 (R) - "Uma grande fôrça naval britânica deixou Gibral-I

.t�ar
sabado, rumando para o Mediterrâneo" - anunciou a rádio de

pa-IrIS, controlada pelos nazistas./ Segundo a notícia, essa fôrça inclue os couraçados "Fonnidable"
"'Furlous", "Nelson" e "Rondney", dois cruzMores e oito destróieres'poderosamente protegidos pela avi.ação.

'

Duas bombas contra os
alemães, em Marselha

I
C1ínlca médico-cirtirglca do
DR. SAULO RAMOS
Iilspeclall8ta em moléstias de

senhoras - Partos,
ALTA CIRURGIA ABDOlIUNAL:

68'1'
tõmago, vesícula, útero, ovários"
apêndice, tnmores, etc, - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnia.,
hldrocele, varlcocele, Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e varl,
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspltals de FlorlanópoU8,
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, dIarla.

mente.
��....

Borracha esponjosa
Chicago; 6 (Reuters) - Dois mé

dicos clesta cidade acabam ele des
cobrir novo processo para ,a fabri
cação de borracha esponjosa, em

preganclo para isso os grãos de so

Ja. Muito embora a nova borracha
não possa ser usada na fabrieacão
ele pneu;lláticos, os seus descobri
dores afirm�m que poderá ser fa
cilmeate emprt,gac1a noutros fins.
igualmente importãüt�s_

LOÇÃOCabelos brancos'
1\URAVILIIOSA I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE
------at

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

PELO ENSINO f'
o FUNCION-;;;"ENTO DOS 1111, Ultilllos, estilos de finos"COLEGIOS"

, MOBILI RIOS
I acaba de receber

o ministro da Educação assinou,
portaria resolvendo que fica pror
rogado até o dia 31 de janeiro cor

rente o prazo estabelecido para, que
os estabelecimentos de ensino se-

cundário, que ora mantenham só
mente o curso fundamental sob ins
peção permanente, possam requerer
que lhes seja aulorizado o funcio
namento como colégios, de acôrdo
com o art. 3°, do decreto-lei n.

4.245, de 9 de abril de 1942.
O referido prazo foi estabelecido

na, portaria ministerial n. 228, de
27 de agosto do corrente ano.

EQUIPARAÇÃO DOS ESTABELECI
MENTOS DE ENSINO INDUSTRIAL

DO ESTADO DO RIO
O govêrno do Estado do Rio, em

ofício dirigido ao ministro da Edu
cação, solicitou a equiparação dn
Escola Industrial "Henrique Lage",
de Niterói, aos estabelecimentos Ic
derais do mesmo gênero, de acórdo i

com a lei.
Fundada em 1926, a, Escola ulti

mamente foi aparelhada com DS ins

talações necessárias à ef'iciencia do
ensino especializado. De conformi
dade com o pedido de equiparação,
terá os seguintes cursos: secção de
trabalhos de metal - a) fundição,
a) serralheria c) caldeiras; secção
de indústria mecânica - a) mecà
nica de máquinas, b) mecânica de
precisão; c) mecânica de automo

veis, d) mecânica de aviação; sec

ção de electrotécnica - a) máqui
nas e instalações elétricas, b) apa
relhos elétricos e tele-comunica
ções; secções de artes industriais
- a) tipografia e encadernação.
Além dos cursos industriais, minis
trará os de mestria corresponden
tes às técnicas acima. referidas.
O interventor federal solicitou ain

da a equiparação das escolas pro
fissionais femininas do Estado, "Au
reliano Leal", e, "Nilo Peçanha",
localizadas respectivamente em Ni
terói e Campos, como escolas in
dustriais.

" A odelar
, ,

Vendas à vista e a prazo
Instituto de Aposentadoria e Pensões

dos Industrlários
Concurso para Admissão de Auxiliares

TROPICAIS INGLESES
O mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários comunica que se acham abertas as inscrições para
o concurso destinado à admissão de tuncionários na carreira
de Auxiliar, no Orgão Local do I,A.P.!., nesta localidade e em

outras do país. até 16/ 1/43.
Os vencimentos iniciais dos cargos em apreço são de Cr$

550,00 mensais.
Os interessados deverão dirigir-se à Delegacia do Institu

to dos Industriários, sita à rua Felipe Schmidt, n° 5, 2° andar,
onde serão prestados todos os esclarecimentos sobre·o assunto.

Florianópolis, 4 de janeiro de 1943.
ITACiIBA CAMPOS, Delegado

3vs-2

Dr .. Làure Daura
Doenças de Senhoras-Vias

Urinárias.
Tratamento especializado

das afecções do aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, Trompas, etc.). Tra
tamento moderno, por pro
cessos elétricos da GONOR
RÉA AGUDA E CRONICA
E TODAS AS SUaS COM-
PLICAÇÕES, sob contro-
le endoscõpíco ( U R E-
T R O S C O P I A) e de labo
ratorio .

Fisioterapia - Diatermia e
Infra-Vermelho.
CONSULTAS: Das 10-12 e

das H·5.
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: 1663.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.

-

760

Camisas, Gravatas, Piiamel,
Meiaa das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12.

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

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 ja se acham na Alfandega, para a devida arrecadação os reei
bo� da la quota da Subscrição Compulsória de Obrigações de G�erra de
acord� com as notificações individuais enviadas aos mesmos senho'res.Nao obstante a d�ta do vencimento ter sido marcada para o dia 11
de cada mes, por motivos de ordem técnica, é de todo interêsse que os
senhores c�ntri�uil1tes �fetuem o recolhimento, de suas quotas com bas
tante, antecipa.

çao do dI.a _do ven.cin�ento, a-fim-de evitar aglomerações
nos últimos dias, que virao prejudicar os mesmos senhores e os inte
rêsses do serviço.

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

Delegado Regional30V·13

I «Relojoaria Royal»
Rua Trojun » n: 3

mecânica sob
dea d.recão

I

II'
Aparelhadíi para concertar Regi';:1radoras, Namera

deras. vítrclas. máquinas de escrever. calcular.

coser'l',.. ,.• aparelhos fotográficos, telefones, etc.

i SERViÇO PERFEiTO E GARANTIDO
__�mE3m__�m=__a.

TREMEL

758 vs-19
-- _._-------

OS PROBLEMAS AGRíCOLAS DE APóS GUERRA
Londres, Janeiro - Via aérea - (B. N. S.) - Escrevendo no "Ti

mes", de Londres, o notavel especialista inglês em agricultura sir John
Bussell propôs o estabelecimento de um plano coordenador para a agri
cultura da Grã Bretan 11a após fi guerra, de maneira, que se pudesse fa
zer melhor 'emprego possivel dos víveres importados e dos produzidos
no país. "Podemos deduzir, com segurança - escreve êle - que, depois"
da guerra, será reiniciada a importação de gêneros alimentícios. Deve
riamos ter a capacidade de estabelecer qual a quantidade de gêneros,
alimentícios que, podemos produzir e qual a quantidade que deveria ser

importada de outros países produtores. Para isso, é necessário o conhe
cimento dos recursos dêsses países, principalmente dos grandes países,
produtores de víveres do Novo Mundo, como a Argentina, Brasil e Ca-
nadá. Isso seria de valor incalculável vara uma política agrícola".

Ciabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista
/ José C. de Borba (Caló)

Ex.denttsta do Patronato de Anttapolis
Ollníca e Protese da boca.- Espeotaüsta em pontes

e dentaduras dunlas.. Dentaduras anato mtcas de Paladon ..

sem abóboda palatina (superior): novo sistema.- Estraçõee
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesta.

Trabalhos modernísados, sob absoluta garantia.
RUI\ Deodoro. 16.

A VITóÍUA BRITÁNICA É CERTA
Londres, Janeiro - Via aérea - (B. N. S.) - O "Adshan", de An

gora, não mais acredita que a Grã Bretanha será derrotada. "O sr. Chur-
chilI, que sempre predisse dias sombrios e revéses para o seu país, es

creve aquele órgão, forneceu boas noticias pela primeira vez. A Alema
nha está-se esgotando na Rússia. A Inglaterra não está mais sozinha,...
possue aliados e, depois de ocupar toda a África, prepara-se atualmente-
,pa.ra a invasão da Europa. A possibilidade' de uma derrota britânica pa
! rece ter-se desvanecido.

"A Grã Bretanha já venceu a guerra. O realismo é o ponto forte do>
sr. Churchill. O primeiro ministro ainda não clama "Vitória !" Ouvimos
o seu discurso com agrado: falou abertamente e disse a verdade".

Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissíme
i
J
J

I
I

/4
-

/.

(
\�

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor
Não esqueçalD, Casa Macedonia-(a casa Que mais barato vende)I-

,

dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o [STADO [sportívo
O Sio Peulo ainda não desistiu \ da Iei , referente a melhoria das I.do roncurso de Batatais suas praças de esportes. Todos

S. Paulo, 6 - Não obstante Ias grêmios da F. M. F. terão

.serern conhecidas nesta cap i ta l d_: reformar as atuais intala
as inte ições do F I .rrninense F.C., çoes, de acordo com as no vas

de renovar, mais um a vez, o instruções baixadas pelo Con

contrato com o guai diào Bata- selho Nacional dos Desportes.
·tais f'ata-se nas rodas espor ti- A F. M. F. cientificou os seus

vas desta capital que o São filiados de que desses melhora
Paulo F,C. está disposto a de- mentos deverão estar prontos
senvolver tojos os esforços pa- até o dia 1 de março do ano

ra conseguir o concurso do co-
em cu soo

nhecido guardião do tricolor ca- A chet ia do Departamento Té

rioca. O referido grémio, adian- cnico deverá, examinar os carn

ta-se, deverá man d ar ao Rio pos no' periodo de 1 a 15 de

dentro da pcu ros dias, um re- março vindouro;
preserrtante, possi velmente o pro
-pr+o presidente, sr. Roberto Pe
drosa , afim de avistar se, nesse

sent ido , com os dirigentes do
Fturninense F.C.

CARTAZES DO DIA Declarações do comandante das
forças navais do Pacífico

"""""""''''''''''''''''OOOOOOOOO<XXlCOOO"""""",," """""""''''XXX>OOOO<lCOOCOOCX)!lOXXlOQO""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,, Com a FI'O ta Norte-Americana

HOJE 4a,.feira HOJE no Pacífico Sul, 6 (U. P.) - O
0CXXl0000�'� ""'''''''''''''OOClOXXX>O<lOOO<XX>DODOOUXlOOOOUOOOoooooaaaoooaoooo 00D0:XXl0 .......... vi c e-almi ra n te Ha I s ey , c oman el an

'te elas tropas navais elos Estados
Unidos 110 Pacífico Sul, predisse
a completa vitória elas Nacões Uni
das sobre o "eixo" durante a ano
de 1943. Em sua primeira entre
v!sta ele Ano Novo à imprensa, o
vice-almirante Hal sey expressou:
"Estamos com a iniciativa das

operações. Hirohito - o tempo que
vos resta está con lar] o, Almirante
Yamamoto - estareis presente à

2x88 conferência ela paz, na Casa Bran-
ca, mas não será nas condições que1,01) Complemento Nacional (D.F.B.) imaginastes. Tojo - quando em

preendeste o traiçoeiro ataque a
Pearl Harbour, iniciastes algo que
fará com que desejeis ter nascido
morto. Povo elo Japão - estais es
"cutundo UllI retumbar a distância
Esse troar se tornará cada vez mais
forte até converter-se na explosão
elas bombas que hão de cair sobre
o solo de vossa terra. Agora, ape
nas comecamos e não nos detere
mos em Rabaul".
Declarou Halsey que, apesar das

T
- falsas afirmações de Tojo sobre a

A IMS AlADORA DE FLORIAHOPOLlS, anexou ao destruição da frota nOl'tc-america-
seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há na, esta obriga sempre a esquadra

de mais moderno. IlJiPõllica
a aceitar combate onde

quer que se encontre: entretanto,
E' hoje o, calçado da mõde, é recomendado para ,.

torna-se cada vez mais difícil en-
contrá-la.

época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.
Hão compre seu caksdo sem prlmelro visitar a I I

TAMANCAR!A MODERNA à rue Trajano n. 11 - anexo à I, I
Instaladora. I IVendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi-

Idos do interior.

--o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 2 7 1/2 horas

Fruto Proibido

.
�

IMPERII\L

I-FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas
I

Prisão de Mulheres
Com Clark Gable e Spencer

Tracy
Cine jornal brasileiro
'A's 2 hs. - 2;40 1,20 e

Com
Viviane Romance

A' noite Cr , $3,00 - 2,00 - 1,20
Imp. até 10 anos

Preços Cr. $2,40 e 1,20
Imp. até 18 anos

-_.__.a----

-------�

Tamancaria odernaSuspensos os jogos noturnos
Rio, 5 A presidencia da

Federação Metropolitana de
Futebol cientificou aos clubes
filiados que, por determinação
das leis dessa entidade, não Iconcederá licença para a r eal i
zaçâo de jogos diurnos, no pe
riodo de 15 de janeiro a 28 de

Ifevereiro. Nenhum clube pode-
rá ceder a sua praça de espor
te,

.

para nela serem efetuados I
préljos de qualquer espécie. ,IA F. M F., em sua comuni
cação, salienta que os clubes
infratores estar ão sujeitos· à
multa de 5.000,00 CI uzeiros e

suspensão por 120 dias.
•

Afonsinho1 Machado e Zezé
Procópio

Nas mesmas rodas esportivas,
'principalmente as mais chega
das ao tricolor paulista, afirma
se que os mentores deste têm
;;IS atenções voltadas para Afon
sinho, médio direito, e Macha
do, zagueiro; ambos tameem do
.Fluminense , e Zezé Procópio,
do Palmeiras. Quanto a Aí ori
.sinho, entretanto, as pretensões
do São Paulo são muito limi
tadas, uma vez que, sabendo
se ser o mesmo funcionàrio fe
deral, sua transferencia se tal'
naria algo dificil de ser conse

guida. Por sua vez, Machado
.acha-se em negociações com o

Comercial, desta capital, espe
rando, contudo, o São Paulo
F.C., levar a melhor no final
das negociações.
Quanto a Zezé Procópio. o

tricolor paulista espera, apenas,
'que termine o seu contrato com

o Palmeiras para promover os

necessarios entendimentos.

DOIENCAS DA PELE
E SIFI!i.!S

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. narastteses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das ateceêes do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO

As autoridades responsáveis pela DE CA RVALHO

Ifiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que hon- Consultas: Das 1ft às 17 horas.
ver dúvida quanto à veracidade dt Rua Vitor MeirelIes 22-1' andar.
qualquer informação, que cada in-
formante prove o que declarou. A' ---------.---__
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

A Estatística Militar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
das da Nação, exige que. todos os
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

Dal Debbio cobiçado pelo Bo
la fogo 1

Rio, 6 (E) - Notícias viu
das de São Paulo informam,
que o Botafogo de Futebol e

Regatas teria c .invid ado o trei
nador Del Debbio para prepa
rar o "team" alvi-negro para a

temporada de 1943, A prep os

ta divulgada pela impren B ban
deirarite é de 20.000,00 cruzei
ros de luvas e um ordenado de
1.80Q ,00 cruzeiros.
O contrato de Del Debbio

com o Palmeiras está prestes a

terminar.

Móveis
Por motivo de viagem

vendem-se, pela metade do
custo, o s seguintes moveis.
modernos e em excelente
estado de conservação:
Gabinete, inclusive bureau

e cadeira giratória, varand 1"

quarto de casal. idem de sol
teiro, peças avul-r li e ó imo
fogão esmaltado em branco
"WALLIO" cem serpentina
e com pouco uso. Vêr e

tratar no predio n. 150 da
rua Conselheiro Mafra, das
19 horas em diante.

10 vs alt.-l

o América irá a São Paulo
Rio, 5 (E.) - A direção do

América F.e. recebeu, .recente
mente, um con vite para exibir
sua equipe de profissionais na

estancia mineral de S. Louren
ço. O assunto. porem dependia
de certos po 'menores que, ago
ra resolvidos, permitem anun

ciar que os rubros irão inaugu
.rar o estadia local, numa das
suas primeiras apresen tações de
1933.
Após êsse jogo, ficarão os

defensores do Am .rica concen
trados durante 15 dias.
A excursão é de iniciativa do

.sr , Horacio Passos, presiuente
do E.C.S. Lourenço, apoiado
pelo sr. Luiz Pereira, verdadei
ro "chete" da legião americana
de S. Lourenço,
A ida do América F.C. a S.

Lourenço, terá lug ar na segun
da quinzena de janeiro após
a série de jogos que fará em

São Paulo.

Ivan permanecerá. no Bota(ogo
Rio, 6 (E.) -- O Bot afogo

comunicou á entidade' presidida
pelo sr. Vargas Neto, que se

interesssa pela renovação do
contrato de I van. As bases do
novo compromisso dêste jnga
dor estão sendo estudadas por
ambas as p ar tes.

O Botafogo está, também.ire
solvido a não ceder o passe de
Heleno, por preço algum.

DR. AGRIPA DE F"'RlA
Rua Vitor Meir-eles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em dianteAlng�-�e ótim'l
.

casa de
.8. li ii} morudla, com
banb etro, agu s fria e quente,
sita à rua Presidente cou
Unho n- IOO. 'I'ratur com To
lentino, na Ageucta Cbevro·
l et.
755

P d no tra
er eu-se jeto da

Praça .15 de Novembro ao

Hospital de Caridade uma

Carteira de Reservista.
subscrita ao sr. Manoel Pedro
Teixeira, residente no Rio
Vermelho, neste município.
Pede-se a quem a encontrou,
o lavor de depositá, la nesta
Redação.

9

15 vsalt, -13

��:�eEo�:�!�!;��� IItra esse terrível mal
.

(CRUPE)

Deverão ser melhoradas
praças esportivas

Rio, 6 (E.) - ali clubes fi
liados à Federação Metropoli
tana de Futebol receberam uma
comunicação oficial, chamando
.a atencão para os d isposit ivos

as

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.

6 vs"':"""t
CASA MISCELANEA. distribui

dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávulas e Discos. - Rua Traia
DO, 12 .

Informações com o

Dr, ARMINIO TAVARES

o Sabão

"VIRGEM. ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDU8TRIAL-JOINVII_jLE (Marca regist.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

')t.aÃ��/I?C(A,• •

[ &Pn:AAYDAO(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO -Quarta .. 'eira, 6 de Janeiro de 1943

RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no ediíícíe onde funcionou o Banco do Brasil,

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
Visite, novas ínstalacêes,

-

compromisso,sem as da

f
·1I

Ecos Netícías •••••••••••••••••••••••••,

. .
• F

•

E •
• armeera sperança.• A S'UA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FO�S t.6�2 :
• Entrega a domicilio •
• •
•••••••••••••••••••••••••

e
Estão retidos na Tesouraria da De

legacia Fiscal do Tesouro Nacional,
rprontos para pagamento até o dia 15
Ide janeiro corrente, data do encerra

.mento do exercício de 1942, os preces
'aos: Alceu Furtado Goulart, Maria
Kletenberg Couto, Carlos Della Barba,
Viação Ferrao do Rio Grande do Sul,
Estrada de Feno Santa Catarina, Os
waldo Pfuntzeureutr, Ewaldo Wíl ler
-d ing, DASP, Diretoria de Obras Públi
cas, Companhia Nacional de Navega
<Ção Costeira, Instituto de Aposentado
'Tia e Pensões dos Empregados em

Transportes e Cargas, Filomena Mar
ques Pinto e filhos, Empresa Auto Via
�ão Catarinense, Luiz Abry Júnior,
Leopoldo Klein, Adalmíra Ferreira Ro
pela to, Teresa Guerreiro, Francisco
/Mancio Machado, Francisca Lopes
.Gomes, Rodolfo Holetz, Fabrica de
-Maquíuas "E. Hoffmann", Empresa
Auto Viação Gloria, Tiburcio Bastos
'Gonçalves, Carlos Renaux S. A., An
tonio Antunes Ribas Filho, Julio
.Jacobsen, João Silveira de Sousa,
-Narciso Lara de Araújo, Marcos Kon
'der, Fernandes Neves & Cia., Carlos

IlMatzhbacher, Dulce Mattos Rollim,
1Y.Iiltom da Cruz Moresque, João Ser
trano, José Cairerí, Pedro Bruno ele
Lima, Estrada ele Ferro Da. Teresa ICristina, Alvis Stuber, Cia. Brasileira
Carbonifera de Araranguá, Empresa
.Auto Viação Cruzeiro, Maria José ele
:Sousa, Alfredo Blaeser, Empresa Au
to Viação Gloria, Ristow & Wieder
.kehr, (Viação Brusquense Ltda.),
fManoel Florentino Machado, Francis
co Canfield, Carlos Kasting, Antonio
Henrique elos Santos, Pedro KUI1l,
.Alberto Entres, Estrada de Ferro
Central do Brasil, Estrada de Ferro
íSorocabana, Imprensa Nacional, Be
'11011 Flenick, Vitor Lauth e Adernar
lTavares.

-

Crédito Mútuo Predla I
Propdetárics: J. Moreira & (ia .

7 de Novembro
Foi pago à pr estamista Maria Sever ina da Coucetção,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS,
possuidora Oh caderneta 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.

18 de Janeiro
Mais um formidável sorteio re aliza tá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia J 8 lia Janeírr (2 .Ielra),
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00Não vacile, Adquira já a SU'l caderneta na séde da
Crédito Mútuo Predlal à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.

ADVOG�DO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.

IRes.
Av. Rio Branco, 181

, Florianópolis.

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

Consulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00

14° Batalhão de Caçadores
Voluntariado

1 - De contormrdade com
li determinação dlJ exmo. sr.

gal. cmte , UI! 5a R. M. e sa
DI., fiC'1.râ aberto, R partir
de 1 de [ane lro proxímo vin
douro, o VOLUNTARIADO
no 14° B. C. prdendo 8e,8-
presentar, sõmente, cidadãos
reservistas de la ou 2a cate
gorta, que sfllisftiçam as con

níções 8 b .íxo:
a)-ser bras ilelro nato
b)-ter b 'fi conduta, Ci!ID·

provada por F' uto rtdads po
liclal da lo cuüds de em que
residir (êsse atestado deve
declarar quanto tempo o
candidato reside na zona de
sua [urtsdlção ), ou por um
oficial do corpo, ou finalmen
te, por informações idôneas
c o I h i d a 8 a seu r e s

peito,
c) - estar compreendido

entre 16 e 30 anos de idade;
d) -Ser solteiro ou víuvo sem
filhos e não ser arrimo li

pessoa alguma;
e)-não ter mais d e nove

anos de serviço;
f) - revelar a pudâo física

comprovada em inspeção de
tsaúde.

II-Data do encerramento:
31 de janelr o de 1943.
Ouartel em João Pessôs (São
José) Santa Catarina, 29 de
Dezembro de � 942

-

,4. LINGUAGEM DOS ALGARISIIIOS
As pessoas que sabem onde tôm

o nariz afirmam que a matemática
é a base das ciências exatas.

A linguagem dos númer-os deve"
ser, por isso, inexoravelmente ver
dadeira.

Os que se dedicam ao estudo da.
numcrologia e conseguem inter
pr e+ar o. sentido elos números des
cobrem muitas coisas que escapam
à observação dos que não Iem ne
nhuma noção do significativo ca
ba listí cn dos algarismos.
Por exemp!o : -- O ano de 1943,

nara a generalidacle dos homens, é
�Im ano como outro qualquer, cuja
un rc a (.\1·iginalid�lr!e é a de vir de
po is dn 1942 e CSr,11' ,mte<; do 1944_
Aqueles que' :-'.{_' c ntrr-gum, po

rt�111, f.t il1\�c:)1:?;�lç·2.() numerológica
pel'CeOC111 nnedlatamenle que se'
encontram diante de um ano extra
ordinário, cujos algarismos se agru
pam de modo a proporcionar zran
de número de surpresas sens�cio
riais.

.

Já vimos que, para Hitler, o ano;
de 1943 será duplamente fatídico
pois os extremos 1 e 3 formam 13
e os meios 9 e 4 somam tambem 13
que é o número azarento por exce:
lência.

Os matemáticos francesas; por
oulr-os cálculos, chegaram à con
clusão de que o "Fuehrer " está no.
ano de 194� condenado a perder
a guerra, e consequentemente o
poder, o que equivale a dizer que
se encontra, de qualquer forma, no
mato. sem cachorro.

.

A história se repete, dentro de
CIclos matemáticos, onde se en-
contram números constantes.
A revolução. francesa estalou em

1789. A revolução alemã estourou
em 1918.

1918
� 1789

129
Napoleão foí coroado imperadorda França em 1804. Hitler subiu

ao poder em 1833.
1933

� 1804

o ADVOGADO ACACIO MO,-
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escri tório para a rua

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

apartamento 112.
Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

129
Bonaparte iniciou a sua campanha contra a Rússia em 1812. Hi

tler cometeu a mesma besteira em
1941.

1941
� 1812

129
Napoleão abdicou em 1814 Por

'tant?, Hitler não poderá deiXar de
pedir soda em 1943.

1943
� 1814

129
* * �

Há um provérbio inglês que diz:
que os números não mentem mas

i�to não impede que qualquer' 111en-.tiroso possa escrever números ..•
BARÂO DE ITARAR"B

� d _.[.
'M � :

gEl!:. ti
L E I A ISTO

* * *

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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H
T
Z
B
L
U
J
S

J
A
I
C

T
B
F
J
W

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇAo

Amortização de Dezembro
No sorteio realiz'l.r1o em 31 d.
Dezembro Je HI42 to arn �ortea
dali! 'iS St guíotes combín lÇÕÓI>

Os portadores de títulos em

figôr contemplados são con

vidados a receber o reemo
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gerols:
Sociedade Comercial
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Nilo Interrompam o paga

mento regular das mensatída
des dos seus títulos.

u
SW
V H

Em caso de Interrupção, re
nabttttem tmedíatsmente os
seus títul os. E' suüolente pa
gar UMA MRN'lAl ID '\DE para
revtgirar o mesmo e evitar li

perda elo direito sõbre o SOl'-
;elo e salvar 8S suaa

economias.

Discutiu-se, na Argentina, a

poiíti(a intemacional do Chile
BUENOS AIRES, 6 (R.) -

O rn i rriatr-o do Interior do'
Chile, sr. Raul Morales Bel
trami, que se encontra n es

ta capital, conferenciou com

o presidente Ramon Cas
tilho e seu ministro das Re·
loções Exteriores, sr. Gui
nasú. Interpelado pelos jor
nalistas, disse o sr. Morales
que um dos pontos de sua

conferência constituiu na

discussão da política inter
nacional de seu país.
O sr. r..10rales Beltrami,

que esteve recentemente
nos Estados Unidos, onde
conferenciou com o sr. Surn
ner Welles, partirá, hoje,
via aérea, de regresso ao

Chile.

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt. 21

Mschado & (ia.
Agências e

Representações
C.i)!. pOlt.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-esenta. no. principal.

muncípioJ do E.tado.
17P.

A rádio de Paris anunciou o

I
avanço alemão na Africa ...
LONDRES, 6 (R.) - Numa

das suas últimas irradia,
.. ções, a rádio de Paris,
controlada pelos alemães,
noticiou as operações de
fensivas do exército ale
mão na Africa como avanço.
Disse, textualmente, a re

ferida emissora: "As tro
pas alemãs c vo.nçc rn em

direção a Tunis ... ·'
.-------

As anedotas e piadas aparen-
temente ingênuas são grandes
armas de <hsagregac;ão mane

jadas pela "quinta.coluna".
(lG. ]). ]i.).

.

Moléstias dos rins e coraçãoO TONICARDIUM tônico dos rins e do eoraçãoIímpa a
bexiga, 08 rins, aa nefrlt91, areias, cólicas renais: aumenta a8
urinas. Tira as Inchações dos Dês e rosto, hídropsías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,arterto-eecreroee.

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

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flOres brancaa,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovârlos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades dali senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração e asma
Use 11 CACTUSGENOL especificocontra hldropsías, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatimento das velas e artérias, bronquite asmática;lesões; canaaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas

nos rins e Inchações.
Aos fracos e con valescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pessoas anêmíeas. Evita a tuberculose, cicatriza OEl pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, peruas Iraeas,língua 8uja. Para a neurastenia, o desânímo e a dispepsia, a
convalescença é rapída.

Rifilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sUlIlo,eczemas, tumores, darthros, espinhas, fístulas; purgações. feridas; cancr08, escrófulas, reumatismo.Único depurativo que limpa o corpo. tonmca e engorda.Depositaria.: toda. as drogarIa. de Silo Paulo e Rio.

,I

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em BUa toHette intima somente o MEIGYPAN, de

)
grande poder higlenlco. contra moléstias Ct ntag(os8B

_�..,..
luspellafl, Irritações corrimMtos, molésths8 utero"vaginals, metlUe3 e ioda 3mte de doençaslocaIs e grande preSerTtltlTo. Drogaria Pach�co, Rio.

r ILaudelrno M. Melo
e

Maria das Dores
participam (/OS seus parentes
e pessoas de suas relações
que sua filha Lourdes contra
toa casamento com o sr, Vi
tor Martins Júnior.
Saco elos Limões, 24-12-42.

Ao tentar esquivar-se às determí
nações dos órgãos de Estatística M!litar, uma pessoa revela o que �:
inimigo do Brasil. E para os inimi

gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.).

Vitor Martins
e

Rosalina Martins
participa aos parentes e pes
soas amigas o contrato de ca

samento de s·ell {ilho Vitor
com a senhorinha Lourdes
Melo.

ISaco (los Limões, 24-12-42,

A
SelA 9RD'RIA

Lourdes

_I
e

Vitor
noivos

ces:

tia contra certos soirimen
los que periódicamenle
afligem a mulher em
Iodas as fases da vida _

na puberdade, na idade
adulta, na idade crítica .

A Saude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

1- Siga a voz da experí
encia. Faca o que têrn
feito milhares de Senho
ras, que devem sua saude
normalizada e livre de

.

contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôni
co, anti-doloroso. A Scrude
da Mulher é uma garan-

Cabelos brancos t
MARAVILHOSA !

LOÇÃO

Agrava-se o estado dê saúde
do marechal Pétain

LONDRES, 6 (R)· - NaU
ciou a rádio de Paris que a

saúde do marechal Pétain
se tornou precária devido
aos últimos acontecimeetos.
O veterano militar francês,

que conta 87 anos de idade,
está proibido, pelos médicos
o de assistir às cerimônias
oficiais, afim de que possa
ter o máximo descanço pos
sível.

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.).

Charles Boyer
Hollywood - Janeiro - (Por

Margaret Davies, da Inter-America
lia) - Uma dessas manhãs, Charles
Boyer recebeu uma telefonema do
Rio de Janeiro. Tratava-se, segun- ol" -•••••••.............................................do êle me ínf'ormou, de um ernpre-
sário teatral que queria contratá-lo
para uma temporada de dois meses,
no Rio. Boyer, antes de entrar para
o cinema, ,foi naturalmente artista
de teatro. Criou, no palco, "Le Bo
nheur" (A Felicidade), de Berns-
tein, e "La Bataille" (A batalha) de Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras.Claude Farrére, dois sucessos que Bd' lld d C

'

I' hos etcmais tarde ele reviveria no écran. rins e pnmeira qua I a e- aroas- ln , •

A proposta de visitar o Brasil dei-
S·ervl·CO garant·.do-Pront.·da-Oxo u-o encantado. Os restantes ele-

mentos da companhia seriam bons.

�
artistas f'ranceses que neste momen- O alfal-ate elegante da cl·dadeto se encontram no Rio e em, Bue-
nos Aires, muitos dos quais perten-
ccntes à troupe de Louis Jouv�t -

Rua João Pinto, 21que por sinal vem em companhia de(. .,

r��:��.n;,a?vZeezra§'i.:!I:�aSi��n I:�!: 1
_

8 .

se ao Brasil junto com Boyer, e nes-j ftIII- ••B·� ..

""··!!-••C..H!I.II-=BãE•.=-====:;r.II9I_ltiGa. .

t t
. t 11D==;;lSIIdBII iii .. -iii •• __===.. IIII••••;;."ii=� =--=-se caso ter iam os um In eressan e ln... •...I:.I;;;.r_ ===_ .. _. . .... 118••••"" f"

Im. tercâmbio de artistas franceses no: lia ==
.

continente americano. Intercâmbio i iii

T ENH A._ J U I ZO •'tanto mais interessante quanto a. ==
=-:Yerdade, a triste verdade, é que até! III =-I agora não foi possivel se enviar à .•••: lã! América do. Sul uma boa troupe de:!1i :::.!

teatro norte-americana, que poderia' iii; III ser composta de artistas já conhe-l!ãB TEM S í F I L ISOU R EU- =1I cidos do público através dos filmes.j em =-! Os problemas de transport_e, decor-j ai CD: rentes da guerra, tornam esse pro- I == MATISMO DA MESM A II: jeto difícil de realizar n_o. mo�ento'l !=! a.; Mas em todo caso convrrta nao po- i" =! lo totalmente de lado, pois se sabe, ;JI= ORIGEM? USE O PO. •,! que o teatro é um dos mais podero-l ;C� ....
sos agentes de aproximação culturalj SIE! ==: entre dois povos.

liia PULAR PREPARADO liI C.harles �oyer disse pelo .telefo- �r= hãi'ne mternaclOnal. ao em.presano hra- .IEi =::: sileiro que era impossível prever o: II IIHI Que fa ria daí a três semanas. Estava I �..:

I =1'., t:� 1 .....:_::1 r;� , EiI à disposição dos estúdios, que, de I �!!! "'" ai:
I
um momento para outro, por força l :=�=

iidas cláusulas de um contrato rigo-; ai!!roso, podiam requisitar a sua pr�- i 5= A SlFILIS ATACA TODO O ORGANISMO .., sença. Com os preparativos, gastaria. O Figado, O Baco, O Coração, o Estômago, OS ..I três meses na sua viagem ao Brasil, 'I'

d C b Dô CDe isto estava acima das suas possi-. Pulmões, a Pele. Produz Dôres e a eça, res
;:bilidades. Por mim, e pelos meus m; nOR OSSOS Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- _editores brasileiros, lamento muito I Im bela Aned.ia Abõrtos e faz 08 índívícuos idiotas. milque tenha sido assim. Não há dúvi-! III! '

Inofen�ivo ao organismo. Agradável' ..
da que Boyer é um esplendido artis-!• como um licôr lita, tanto no cinema como no teatro,

•• ==e os "fans" do Brasil hão de estar O ELIXIR 914 �stà aprovado pelo D.N.S.P. como ==
ansiosos, com muita razão, por co- II auxiliar no tratamento da Sffilis e Reumatismo •nhecê-Io pessoalmente. Esperamos, • da mesma origem IIcontudo, que a idéia de sua viagem FaLAM CELEBRIDADES MÉDICAS _ao Rio possa realizar-se mais tarde. 1===

Sobre o preparado ELIXIR A composiçllO e o sabor a- =Vontad.e não lhe falta - é o que a' .914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re� IIposso Informar. l1li
que o tenho empregado em comeodam-no como arma de II

LEONOR DEUeHER I
os casos de Indlcaçllo àpro- facll manejo para o público -=

_ prlada (sífilis em varias de uo combate á sUllis, quaUda- ==
suas manifestações) os r8sul- dee que frequentemente a- iipi! tados têm sido satlsfatorlos, orovelto no Ambulatorio da ._ -

Enfermeira obstétrica (par- iii! pol8 são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria. Ii!'teira diploID!lda) Atende ._oa idl Dr WashinglOn Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. ii!Cas8 de Saude S sebastmo'l Nr � �da." 10 às 1·2 e das 15 às 17 !. . "'••o_ ' m.8 _.n.. <�•• .,.,._ ' ...
i:' .

1f1l.!I�1I�� ••:II."'IIlf':'m'gt�tP�."�a��'c:I!I.�'!)I';;\l�i:n:� .'.,_'f-.- -�I':;r;tl��"'1 .. -1 �)i"'�:, •••• 'I.horas i��� ��J �:'�:�����!::��������.:�.�:�� "j�;;�d.��"'��� �ã�t�-���� .�ZtS -..1; � == .:.I

ALfAIATARIA <, O UNICO)
Florisbelo Silva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•••8••••• e••••6.e••••••o�.e••••••••••
• •
• Q , . 11

Ih «I Recebemos do Consulaclo dos financeiros das vítimas. Esses res-

• Ilar que sua ma·"q!llí!iin� y& � • �.I�cl�((ll(o)�, Unidos o seguinte comu- gates atingem, frequentemente, a
.ai� � Y Ilf '-li! ... U

• fi « somas bastante elevadas. Chegam,•• "Iruormaçõcs em poder do Go- os agentes nazistas a exigi.' CI'$
• f ., • vêrno dos Estados Unidos i nrl i- 'í5.000 por pessoa! Essas quantias
• Ique novali .. cam que as autoridudes alemãs es- siíu pagas, eUI nome de um i n íer-

V tão desenvolvendo um hem orga- mciliár-io, cm um Banco de país
• • nizado servico de venda de per- neutro. Da conta corrente desse

•
Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova Q missões de saida de pessoas elos i nte rruedlário, o d iuhciro L' t run s-

moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à U países ocupados. fr-rido, depois, para o crédito do
• l'íi'V � I Os n az isfas, com efeilo, cstão l He ichsbunk alemúo.
.a !W & tenlando obler, dos parentes c :\Iedidas tendentes a c.ombutcr'
�

�(A M'EC O,.. _ G�'.· R,c,. FA-)�
..,- amigos da pessoas que se enco n- essa prúti ca, búrbara e dC:;!Julllana,

• .. tram nos referidos países, um pa- f'o rn m objeto de d iscussúo, pOI'

• ,,& gamen lo de resgate da sua l iberrla- parte d os govêrnos anu-rica nos e

� de, pagamento que é feito em ]110C- inglês, assim como do govê rno 110-
• � I

ela corrcntc dos pa iscs neutros, landês. Todos êsses Ires governos,
• � sendo, portanto, grundcmcnto ��til estão de acôl:do QlUlI;1I0, à nccessl

� para o esforco de gUCJ'J'ct alerriâo. dad e de mcd id as euergtcas de re-

• � Igual informação foi recebida pe- pressão a êsse tráf'í go. O meio mais.

• que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. g la Iriglrucrr« do GOI'(?i'llD Holan- eficaz de se encarar a extorsão é
Também conserta quaisquer outras máqu in as corno de ESCREVER, CALCULAR, etc., �"dês. impcdir que o ex to rs ioni sta se he-

• com a maior
/ • A mune ira pela (l-nal esse sistema nef'icie com a prática das suas ma-precisão mecânica e a p�eços módicos

s.. R. Joãn Pínto. 19. F-o'ne 1."99. /iii. •
de extor-são ,é r'cal izad o foi descr-i- �obras.cril1l�n�)sas. Se os alemães.

'!l\II' 'i '8 to, nos :;L!!-(lIlntes termos, po r ob- i o rem uupcruuos de obter as so-

e • servadores pessonis : mas que solicitam pelo l ivr.uucn-

••• __ ....·;a.._ .. .,.A_Ali'a�If!;t,.����A��_'*'�.!i\1';6�l!!12_a.m>, ... t!I!k.1& O s istcm« de n".g;llc pra.i+ado, Lo de rcf'éns. Ialí ar-lhcs-á
í

nccn ti-
9.,� .. w�..... l!I' 'Q1I V Iif&!' � � w-�: :.-. V 'SI 'i!ii!! �� , •.,; "MI' 'IEJ 'CP""" • no m o menl o. pelos uaz i st as, j.arc- \'0 para procurar l1UV<lS vi l imas;
------ -- --_ .. -

cc ser lHiLI ('{)j:!iEUclC0o d�1 lH;Út·jC(l Ceder ús suas tcn���iiYas de exlor-Q••••• fI••@;••••• @;��::� ��.,�j .".�G �tlH!'HJH�'�iiH••••• inst itu idn pele,., ,iiligClltcs do suo �ignifi(';.l CIl(ora;!õ-íos �l ompre-• fi He ich , com l'e,pl'it:) <!(iS J11llgr:w-' gar êss c métor!o contra outras Vl-

• � les, que porl em d e i xar a Alernu- t imas ind elcsus.
� nha se o país fôl' compansado, no Os três governos acima meneio-

_e. �'.:::l E A ê-�...·._'"...;,�,.:;....
:

instante (h partida, por lodo os nados tarnbem se referem aos be-

0::-"
l&ens visíveis elos meSIiHJS, com neficios que seriam convert i d os
cxccc âo de pequena porcentagem, para o esforço de guerra gcrrnân i
nSLlaflllen!e reciuzilta, ele mais ou

I'co,
se se deixasse l'sSC h'Mico de-

.olB\ • menos dez ou doze e meio por sel1Y(;]\'cl'-se, Os .métodos degra-�

Ih
' '''�.G' � �

t
� cento, ljue o illlignmte pode reter dantes de

_ exLofsã<_! .c;l,lpregados• padrões maravi osos, !iDiSsilDO acaoamen' o � ('JJl seu poder c eXlJortar para o pelos alemiles nos dao wcw do seu
.. � estraDgcu'o. Es.'<a vCloba é:-itá, npr!.- desespero velas 111Cl'rados estran-

• das nlelhores fábricas do país, sao ; ���lt�i:!lL�·I:)�e, ���;i����(�� [�c�i���:1�Y�f� f��I�I;�:\sil�l(��C(�s���f����� ql��a�al��?I�l\�
� � meios para o prosseguimento do go está enfrentando, pilra pl'odu-W

t d b I
-

d
�" esforç'o c!e guerra nazista. (Há, e11· zir lllal.cri�il elc exportação para os

«I encon ra as nos a coes
.

a � tl'etanto, razões para se sl,speitur paises neulros, COJllO, tambem, o

• � que l!1clllbl'oS individuais do Par- SULe�;so do Lloqueio financeiro cfe-
� �t tido Nazista· tircill proveitos pes- luado pelas Naçõ'es Unidas conLra
• �: soais dês,;c comércio). a Alemanha.
,� ,,'" Os Esiados Unidos são olhados. Todas as pessoas, pois, implica-
: !:. pelos agentes nnzistas, COlHO [l das nesse trúfiOgo, nos países onde
a & mais rendosa fonle desses espera- esteja em vigor a Lista Negra, de-
� V dos fundos. Agentes bancários ou vem ser, imediatamente, incluidas

! DI'a' 1·1'�mente 1\"ecebemos n.n.vi,.daAes - antros intern;ediários, têm pro- na !\lcsma, sendo assim,_p,ub!ica-
�

I. U _.I! U _ �il ii curado meios de 'burlar as leis mcnte, apontadas como 1l111l1Ig0:>.
americana� e os regulamentos do 'Quanlo às pessoas que, nesses pa1-�) • Tesouro sobre eXDortacão de di- ses, pensarem em pagar êsses res-

• Rua Ilelipe {lChiUi,f,�t 5/1 F4\t�e �514 A nheiro, EO esforço' ele "prover as gates, devem ser avisa�las de. que,I' I. t) Uh", "1- UY 1, I � somas ele resgaie solicitadas. assim procedendo, estao a_ll�lll,an-" _ fi Nesse sistcllla de resgate de re- do o esforço. ele guerra. J11lnllg\> •
•••�.ee••••�••••••••••••••••••••••••• fén.s, as vítimas s[lo sujeitas ao te1'- tornando-se, dessa maneIra, paSSI-

ror de modo a aunientm', eaela yez 'Veis do tratamentO de i aimig05.
mais, o seu deseio de reflwim'-se Um (los objetivos ãos regula
em tuna das NacÕes Unidas Oil em menLos ele controle elo Departa-
país neutro. A p·i·incípio, essas pes- 111:ento elo TesoUl'o dos Esta(los
soas são submetidas a restri('ões Unidos é impedir práticas dessa
i nSllpOl'láveis, destinadas a tOl:nar espécie. Nenhuma licença foi COI1-
a vida dessas criaturas impossi- cecI ida, nesse senticlo, a pessoa uI
veI. Essas restricões, em peral guma. O govêrno ameriGan o, no
têm lugar em calnpos ele co;:;_cen� entanio, investigou diversos casos.

1ração. Depois, são elas ameaca- tle tentativas de extorsão ele paga-
• • • • ,elas de deportação para a Fi][,(: mentos de resgate. QualqllCJ: pas�oSOCiedade Cooperativa de ResponsabilIdades. Oriental,. diante da pe!'spectiva d,e nessc. sentido seria Ullla vlÜlaçao

Limitada I UIll destIno desconheCIdo e, POSSl- dos cItados regnlamentps, sendo
velmente, horrivel. considerado pelo governo como

BAnco da (IPe'"dito POpnl:ttf e Agr*lcola I o sisLema parece que foi, a prin- "ato inimigo", qualquer pagamen-
11 t; I I U Q U ! cilYio, 8111icaclo, particnlarmente, a ia sem permissão. O Departamen-

! pessoas de nacionalidade hel"a e to l'oi informado pelo Tesouro de

de S�n.'" (atarlna -1- holandesa, dcsenvolvendo-se
'"

em que, no caso de tal violasão, serã(,
!Qi 19 � 'li uma escala de tráfigo regular. As aplicadas rigorosas sançocs contr<L

Rua Tr"lano n
.•
o 16 _ 5"'de nro'prla I q,uantias d� r�gal-e exigidas va- as pessoas que pa:ti��pareJ11 de se-

._, r.' � I" ! l'1Hm de acordo com os recursos melhanles operaçoes .

Registrado no Mi n isté rio d li Agricultura pelo CertiflcadJ I ;.====.=...._.=_=....==:;;:======::::::;;;========:::�ll. 1 em 20 de Setembro de 1938.

'I IEndereço telegráfico: BANCREPOLA r iii fe� irCódiJIOS usado:L���C3J��d�' e 2a. edição ir ;:.rmáCia (�sperança)) iEMPRE8TA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES I d
Emprestirnos -<- Descontos - Cobranças "'" ......

o

I!.JILO L AU� I
e ordens de pagamento, � I'armaceutico l.� a.;::J;

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado I"Representante da C&ixa Economic� Federal para a venda
das Apólices do E8tlldo de Pernambuco. com sorteio

semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados

de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
Mantem carteira egpecial para administração de prédios,

Recebe dinheiro e,m depósito pelas
melhores taxas :

c/c à disp08ií,�ão (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYlSO Prévio 6%
C/C Pr&EO Fixo 7%

Aceita procuracilo para receber vencimentos em to·
ias 88 Reparticões Federais. R�taduaj8 e Municipais.

Sedas estampadas e lisas
Perfumarias. armarinhos e

modas. Linhos inglp.ses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Só às autoridades interessa
rá, de-fato, o que sabes a res

peito da "quinta-coluna". (L.
D. N.).

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFO�OS,(ALClO

ETC.
TmUCO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mã ••
que criam Mlgrol, (riança,
raquíticas. receb.rio a toni-
ficação g.,,1 do organhmo/

I Icom o

Sa n OU B n O
Llc. D,N.S.P. n' 199, da 1921

t5 4AR4Si

r

na 11iW'!" , ar n .51 1

)

I
" J

"TFfPi? ....p *

Consulado Estados Unidos

do

dos

Não procures conhecer () que r Os órgãos da Estatística Militar
se pensa nas esferas oficiais. têm apôio legal, quando intimam
_ .. .

' i o produtor e o vendedor a mostrarsao segredos dlIlcels de guaro, o que possuem em seus estabeleci.
dar. (L. D. N.). l mentos. (D. E. M.).

Hoje e (lmanhl� será 19 sua preferida
Drogu nacionais e utiangeiras.--Homeopatiu.

PerFumari:3S.--Artigos de borrachd.
GaranhJ se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS

C la.
.

*A.
Tem em (stock» os Inais recentes artigos

-'1.
..

.

'. r
/

, � para crianças, ternos de fina confecção para
. homens, calçados, chapéUS, casemlras e li-

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc, A Fábrica DISTINTA está con
feccionando camIsas para o verão a preuos extremamente baixos.

I Visitem as novas e modernas instalações de A c.�PlrAL, ii rua VODselheiro Mafra, 8.
-------------�

R. Conselheiro IVlafra 4 e 5 (adifido
M�rcado,

FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DI ADOR MEDICO A����:a�: �er�:ssa:��P���I:�sdel Dr. Edgard Pinto de Souza
--_._- - --- coloniais . Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na'"

D ARAUJO O LHOS OUVIDOS ,lotAelsttoorlliza�l�ledaos a(ldeeSat.Pell:lo,·aPsrilal0çsãoNdl'l� Fac.uldadde dce Mde.dicina da Universidade de São Paulo. onldeEdloi aSdSolstventer -' - eletivo a ii eira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Pro. mun as-
ft NARIZ GARGANTA cleos Coloniais o presidente da concelos. Ex - assistente do Prof. Banedlto Montenegro. Com prática de

- ..----,-------,-, República assinou o seguinte de- mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prol. Alípio Correia Neto. Com
r=

. .

I' t
.

t t d P f S ereto-lei: est4igio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prol.ç speCla iS ai aSSIS en e o
.

ro assor anson "Art. 1° - Fica o Ministério da Sauerbruch) e nas clínicas dos Prols. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden.d O R i O de J a ne i r o. .Agr icul! u ra a u torizad n a ])1'01110- de Prankíort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso.
i P J hã d O à ver, pela Divisão de Terras e co- fígado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins, nrestata e bexiga.CorUUtt&!J � fi man , as I s 12 Ionizacâo, do Departamento Na- I1érnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.: !\' tarde, das 3 às 6 ciona( da Produção Vegetal a de- E encontrado diariamente das 9 bs. da manhã ao meio dia. na Casa de

AUSENTE sapropr-iação, por utiJidade públi- Sillid, São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às la da tarde. à Rua Fernando
_------------ ca, nos Núcleos Coloniais, onde Machado 6. tel. 1J95. Residencia: Rua l)i1arte SchuteI n° 2. Tel. 1259
Dr. MADEIRA NI=VES- mêdico especi ."I,'st ......m haja conccntraçâo de estrangeiros

.... ...... ..... u" contrária ao interesse e defesa na-

cionais, .fund ados por sociedades,
empresas particulares, das áreas
ele terras loteadas ou não, n eces
.sárias ao estabelecimento elas per
centagens previstas no artigo lGS
do decreto n. 3.010, de 20 ele agos-Ito ele 1938.
Art. 20 - A desapropriação será

feita pelo preço da aquisição
acrescido cio das obras de benefi
ciamento que estiverem em perfei
to estado de conservacâo. Não ha
vendo comprovantes do valor des
tas, proceder-se-á à sua avaliação,
tomando-se por base os preços de
mão de obra e de material ao tem
po em que foram realizadas.
Art. .30 - As terras ou lotes de

sapropr iados serão concedidos a
pela brasileiros natos na forma da Je
Nac. gislacão em vigor c de acôrdo com

a orientação cio Ministério da Agri
cultura.
Art. 4° - Para execucão dos

dispositivos deste decreto-lei, fi
cam as empresas a que se refe�. o
artigo 1° obrigadas a remeter à Di- fvisão de Terras e Colonização, den
tro do prázo de 30 dias, relacão
dos colonos localizados, sua nacío- Inalidade, data da localiaação, nú-

Imero de filhos, bem como plan-
.tas (Ias áreas loteadas e coloniza
das e da s que fizeram parte do
seu patrimônio, destinadas ou não
à colonizacão.
Art. 50 _::_ Quando se vcr íf'icru- (J

não cumprimento das disposiçõesdêste artigo, o Mi n istér io da Agr i
cultura intervirá na .adm in i strucâo
das entidades a que se refere o 'ar
tigo 1°.
Art. 6° - A íntervencão será

decretada pelo presidente" da Re
púhlica, por proposta elo ministro
da Agricultura, devendo o ato de
intervenção fixar a forma cla gra
tificação ou vencimento que será
pago pela empresa, soei edacle ou
particular i ntcressado, ao inter
ventor nomeado por decreto exe
cutivo.
Art. 7° - O Ministério <ia Agr i

cult�ra baixará as instruções que
se fizerem necessárias ao .cumpr i
mento dêste decreto-lei.
Art. 80 - Este decreto-lei entra-

Irá em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as di sposicões
em contrário".

.,

('aspa 1 LOÇÃO i\IARAVI· I':LHOS_,\, :
Os elementos colhidos pela Esta· i

i Ustica Militar são absolutament i

I
secretos, e servem sómente a fim S
militares. Negar-se a fornecê-los ou

;'mentir no ministrá-los constitue
�r.
.ime rig�rosamente punido pelas •

leIS do P1lls. (D. E. M.). " ;., .............__.......""'.�....,.,.� .�"- """""""'�

I

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anertelcoamento e Longa Prática no Rlo de Janelro

<onsultas PelahO���h{t::d:�r�r:ri:����� �a:clr�d::'l�ash!llr�sáS 12

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467
Resldêncía: Rua Presidente Coutínho. 23.

JosephiniJ Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das I,. às 1'1 horas.

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g������ode Medicina da Universidade do Brasii)
Ex-Interno do Serviço de Clínica Médica do Pretesser Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
.

Moléstias internas 6e adultos e cria nças.
'Consultório: Rua. Fellpe Schmidt n. 38. - TeJ. 1426

.Resideneía: Rua. Visconde de Ouro Preto n. 70 -- Te!. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLlS.

Dr. AüCiUSTO DE PAULA DJ�etola��a�:SP�:1
"D •

dê' C I ó
. Flonanepolis..fieS1 nC18 e onsu t· rIO: Rua. Visconde de Ouro Preto 51

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

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

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde' e do Hospital de CaridadeEx-i�terno do Serviç!l do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dos

Servlç� �o dr. Gabr�el de A_ndrade (1110) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)(hnlca e cirurgIa de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às la horas

_, ,Rua Felipe Schmídt, b, Fone 1256Resldencla: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.

I��'TUTO D� OlAUNtaSTJCO
ULlNICOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.Clinica e Cirurgia do

torax. Partos e doenças
de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33,

DiarIamente das 15 As

I
1'1' horas.

H.ESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.
!- �

I

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulça)
Com prática n08 hospltal8 europeuCl1nlca médica em geral. pedlatr!adoenças do sistema nervoso, apare-lho gentto-nrínarío do homem

e da mulber
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radloh)gla Clfnlca com o
rir. Manool de Aoreu uampaoarloSilo Paulo). Especializado em RI.
eíene e Saúde Pübííea, pela Uníver
IIdade do RI" de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardtogratia clinica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Macbado,'
Telefone 1.195

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS· NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone lJ,161

RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft· Fone 1.1156

Dr. Remigío
CLlNICA -MEDlCÃ
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schrnldt-c-Edüi
cio Amé!ia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras,

RESIDENCIA'
Av. Herci!1ü Luz, 186

- Phone: 1392 -

Pt ORTANOPOllo,

Athmde a chamados
14

I �..." "'�"'22l!�'®tIE__.,__ ;;;;A&ii

Artigos par a senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt. 21

CDmDan�ia•

U

c Aliança da laia»

A produção de petróleo na
Baía

Baío, 6 (A. N.) - Em de
claraçães prestadas a um

matutino desta capital dis
se o engenheiro Nero Passos,
chefe dos serviços na Baía,
do Conselho Nacional do
Petr6.1eo, que em Aratú uma

distilaria improvisada pre
para mais de três mil li
tros de gasolina diaria,
mente.
O Conselho Nacionol do

Petr61eo consome nos seus

serviços cerca de 1.500 litros,
sendo o restante consumido
pelos carros oficiais.
Em fevereira do ano em

c u r s o concluiu afir-
� mando o entrevistado-tere
mos uma produção diária
no Estado de cerca de trinta
mil litros daquela essência,
grande parte dos quais se

destinarão aos serviços da
segurança nacional, isto é,
para as forças armadas, a

bertura de estrados, etc.

Fundadl em 1870 Séde: BAIA
Seguro3 Terrestres e Marítimos

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
lt 54.700:000$0(')0
lt 3.929.719:060$000
• 2&358,·717$970
- 85,964:965$032
t 7.323:826$800
t 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Eplphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América. Europa e África •

Agente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & (ia.

h'UA FELIPE SCHMIDT N 39

: osta! 10- TeleIJhond083-1!.n.d. Tel••ALL/ANCA-

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,
Blumenau e Laqea. I

IE M P R E S A t;t; R E X "

Transporte de Cargas
DOMlCILlO � DOMICILIO

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

Aceitamos cargas para redespacho [unto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2

'l'eltlfone 1.677

.

Hospital de Hamôníc
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedía - Parto - CUnica .médica de Aàultos e de Crianças. Doenças da Nutríção
Radiologia cHnica (raios X). Laboratorlo c�mpleto de

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

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

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLiVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do �io
de Janeiro. Ex-médico efetivo do HospItal
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do

, Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado;

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo-.
dações poderão ser pedidas por .carta à

gerência do mesmo estabelec1mento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Abatido um
repletoMoscou, 6 (R.) - Foi veiculada a notícia de que, na .zona de Esta-

Ilingrado, os' russos abateram um avião, no qual 23 oficiais do exército

( I alemão tentavam fugir, livrando-se ao cerco das tropas soviéticas.
oncentração nava japonesa \ Todos esses oficiais pereceram na queda do aparelho. ,

Melburne, 6 (R.) -A imprensa australiana noticia \
-�

que. os japoneses e�tão' concentIando n? Pacífico Sul _a Hosnital de moléstias infecto-contagiosasm oror esquadra ate agora por eles movlrnen tado . ASS1-1 II
no.lo- se a crença de que isso seja prenúncio de grandes, H"udasoperações anfíbias no nordeste da Australia. I Y

, O Interventor Federal convida as autoridades e o povo pe-
As perdas alemães na Rúss ia I ra ii inauguração do Hospital de Moiéstias infectc-conteslcses

Moscou, 6 (R.) - Os alemães perderam do dia agudas, á rua Rui Barbosa, nesta Capital, hoje, ás 15 horas.
24 de dezembro último até ag()ra 1l.000 soldados, entre -_ ---

mortos, feridos e prisioneiros, além de 320 tanque I ISO Camure da frota italianacanhões, 500 metralhadoras e balas de todas as categorias. i'
, pelos alemêes

Genebra, 6 (R.) - Conforme rumores que correm com per-
• i sístêncía nesta cidade, o chanceler Hitler teria completado os

A 160 IG\'IS. DE ROS'I'OV Iljla,n�s.. para a capt�u'� .da fr�t� it�liana ao primeiro síual de
.Moscou, G (R) - No seu impulso i deserção do seu parcerro do eIXO.

para sudoeste, as tropas russas es- i ,Os círculos militares de Berlim estariam, aliás, estudandoI tambem planos para a OCU1)3'lão das ilhas mediterrâneas datão já a 1 ao Krns. de Hosiov. I
'"

Itália, cOllsid el'adas como bases ele apreciado valor estrutégíco.

Bem"�����ND� ���;r:,tã 01,,-1 Com�lInh ia NacionafiIeindústrlilPesadal1lal�do mais homens as armas, cs-1 filial do Estado de Santa Catarina
vapor alemão foi então canhoneado pecialmente os preparados para a

I C O R R E T O R E Se metido a pique. luta nas montanhas. •

FI " sr

TENTAVA BURLAR o BLOQUEIO de 166 homens e 2 peças ele arti-
Londres, 6 (R.) - O Almirantado lhar ia.

informou que um vapor alemão de
grande tonelagem foi afundado no

Atlântico. Esse vapor, que tentava
hurlar o bloqueio e ia carregado de
minérios, com destino à Alemanha,
foi avistado por aviões de patrulha
de costa, os quais deram noticia do
fato aos navios de superfície. Esses
zarpar-am para o ponto indicado. O

A CARNE DE CAVALO
Moscou, 6 (R.) - Prisioneiros

al emães revelaram que o alto co

mando nazista ordenou que 22 divi
sões ficassem na região de Estalin
grado, mantendo-se ali a qualquer
preço. Essas di visões estão hoje
cercadas ,com todas as vias de
abastecimentos cortadas. Muitos sol
dados já estão comendo carne de
cavalo.

TALVEZ SEJA EXPULSO
Washington, 6 (R.) - Sabe-se que

ó govêrrio argentino insistiu nova

mente junto a Berlim para que as

imunidades diplomáticas do adido
naval alemão em Buenos Aires, co

mandante Niebuhr, sejam suspensas,
afim de defender-se da acusação de
espionagem contra, êle formulada.
Se êsse pedido for recusado, é pro
vável que o comandante Niebuhr
seja expulso da Argentina.

CHEGOU A DACÁR
Dacar, 6 (R.) - Chegou ontem a

esta cidade o gral. Giraud, afim ele
conferenciar com o sr. Boisson, go
vernador da África Ocidental Fran
cesa" e as autoridades militares
norte-americanas. O gral. Giraud
teve carinhosa recepção.

A ITÁLIA RECLAMA
Lausane, 6 (R.) - Sabe-se que a

Itália renovou sua pressão sôhre a

Alemanha, para que sejam satisf'ei
tas as reivindicações territoriais
exigidas à França. O embaixador
italiano em Berlim, sr. Dino Alf'ier-i,
declarou à chancelaria do Reich
que a população de Nice, na Rivie
ra Francesa, está preocupada por
não haver sido ainda anexada à
Itália.

MORTA NUM DESASTRE
Cairo, 6 (R.) - Faleceu, vítima

de um desastre de aviação, a espo
sa do general inglês Sawyer.

CHEGARAM AO FUNCHAL
Lisboa, 6 (R.) - A bordo do va

por português "Lima", chegaram
ao porto do Funchal vários trípu
Jantes ele um vapor norte-america
no em águas dos Açores.

MARSELHA PUNIDA A Filial de 1-'10rianópolis. à Praça 15 de Novembro -Bsauina Conse-
Be rna, 6 (R.) - As autoridades lhelra Maíra,l' Andar precisa de nessêas bem anresentavels e com ati-

militares alemãs em Marselha orde- mas reterênclas. para as funções de .Corretores. na Capital e no
naram que doravante a população interlcr d.o E�tado. P�iJam-se hõas comlssoes.

. .

d II'" 1S' I A I E' ínutll o candidato apresentar-se sem credencíels.
eve reco ler-se as 10ra8. me- _

dida foi devida ao fato de haver I E N tí
.' Novo aparelho dos

ex�)l�dido uma bOlll.ba num hotel re-I cos e o leias alemães
quisitado pelos nazis. O nosso contr rr âneo major•

Orlando Ramagem, oficial de Estocolmo, 6 (R.) - O "Syens-
CAiU NALTSCHIK ka Daghladet" fornece os segu.i:1--

Gabinete do ministro da guerra, tes pormenores sobre um aviaoMoscou, (j (R.) - As forças rus- foi pr omovido e por êste elo- "assimetrico" que os alemães lan-
sas reconquistaram a cidade de giado. çaram na pr-imavera passada. As
Naltschik, no Cáucaso sctentiional. e

I
usinas "EI'ohm Voss Hamburg"

. construiram um aparelho mono-
O tenor mexicano Pedro. Varo -motor, pesando 3.800 quilos, comBOMBAS SOBRE MUNDit

gas visitou ontem o presidente velocidade de cruzeiro de 388 qui-Melhurrie, 6 (R.) - Aviões "Ca- Vargas, a quem tez entrega de lômetros por hora e de teto de ..

talina" e "Fortalezas Voadoras" um belo relo ia de ouro, tra- 3.500 metros.. , .

realizaram novo e violento bornbar- b h d
g O mofor esta situado a bOIl1DOr-

a! a o em seu país. do e a "cabina" do piloto a bot-es-deio ao aeródromo japonês de Mun- * te. A cabina é mais espessa e de
da, na ilha de Nova Georgia. Vai ser fundado na cidade do 'maior visibilidade que nos avi ões

Rio Verde (Goiaz) um Ginásio do mesmo peso e ele tipo diferen
te.

que funcionará por iniciativa
Londres, 6 (R.) - Por motivo da particular, mas auxiliado peloaproximação das forças russas da

govsrno.fronteira, da Letônia, os alemães
começaram a efetuar a prisão de
numerosas personalidades letonas.

PRISõES NA LETôNIA

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

-_.

Ao chefe do Estado Maior da
Armada o almirante Enrique
A. Guilhem enviou o seguinte
aviso:
Declaro a v. excia

A II

aVia0 uermanl.co
oUciais

11-

de

Policiais frall<eses destituidos
de seus postos

Zurique, 6 (R.) - Cerca de 200
altos funcionários da polícia de
Paris, "que haviam tolerado certas
desordens", foram destituidos dos
seus postos pelo "expurgo " efetua
do na polícia parisiense.
Todos êsses indivíduos foram pre

sos sob a acusação de "ter auxilia
do os insurretos".

iVida Social til.nll'ersário9 :

Petrarcha Callado
Faz anos hoje o nosso colega;

de imprensa Petrarcha Callado.
Militando no jornalismo ca

tarinense e paranàense durante
anos, o aniversariante grangeou .

muitos amigos, motivo por que
será muito relicitado,

l!'slem an08 hojfJ'
O sr. Luiz da Costa MeIo,.

UI f]1;1111:mijI1; 1;1]
É MAIS QPE UM

NOME, E UM
SUIBOLOI

exa. que

contador;
a exrna , sra. d. Iracema

Schieffler, espora do sr. Otávia·
Schieíf'Ier , representante comer-

cial;
a exrna. sra. d. Almíra Mo»

ritz Piccoli, esposa do sr. dr •

Ivo Cauduro Piccoli;
o sr. Teodoro Br üggemanri ,

construtor civil;
o sr. Luiz Silveira da Veigar
a srita. Maria Dorotéia da

Silva;
a srita, Lurdes Forneroli;
a exrna, sra. d. Maria Bit ten

court Hosterno, esposa do nos

so prezado conterrâneo sr. Eu
rico Hosterno, destaca do íun
cionário do Instituto Brasil-Es-
tados Unidos;

•

a graciosa senhorita Anilia-,
Azevedo, fino ornamento de
nossa sociedade.

ViaJant.esl
De sua viagem a S. Paulo.

regressou o nosso ilustrado pa
tricio revoo João Alcântara dos>
Santos, pastor da Igreja Pres-'
biteriana, em nossa capital.

*

No dia de hoje e no ano de
186:3 nascia, na antiga cidade
do Desterro, ho ie Florianópolis.
o saudoso publicista Vergílio
Varzea,

Nascimentos:
Acha-se em festas o lar do.

dr. Geraldo de Freitas, promo
tor de São Jcsé, pelo nasci-
menta do garotinho Francisco.

Casa Porto
Sortimento novo de luvas:;

de camurça, pejicu e jersey.
Bolsos e cintos.
'l'rabalhos de cz ivo,

Cabelos brancos t
MARAVILHOSA !

LOÇÃO>

ora resolvo mandar incorporar
ao serviço da Armada o caça
submarinos "51", que deverá
tomar o nome de "Javari".

Vende-se Vende-se'
um banga-

lô, com todo o conforto, na,

praia da Ponta do Leal, próprio
para veraneio. Preço de ocasião.
Informações nesta Redação.

30vs.-2

o presidente da República
ássinou decreto nomeando o sr.

Heitor Vila Lobos para exercer

em comissão, o cargo de dire-
- tor do Conservatorio Nacional

GENERAL NEWTON CAVALCANTI de Canto Orfeônico do Depsr-
Deverá chegar, hoje, a esta capi- tamento Nacional de Educação

tal, o general Newton Cavalcanti, *

que, a convite da interventoria fe- Do clube náutico "Velei-
deral, assistirá à inauguração do ros da Ilha de Santa Ca
Hospital de Molestias inf'ecto-con- tarina" recebemos circular
tagiosas agudas. comunicando a eleição e
A inauguração dêsse Hospital, que posse de sua primeira' di

constitue empreendimento digno de retoria. Preside-a, o sr. Are
encômios, será realizada hoje, às Mannebach, sendo secre-
15 horas, conforme convite por nós tário o sr. Emanuel da Ro-
publicado cha Linhares.

•

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

haverá
Cen
Hu-

Hoje, às' 20 horas,
sessão doutrinária no

tro Espírita "Amor e

roildade do Apóstolo','.

Comprai na (LA SA MISCE
lÃ NF A é saber economizar'

Um nome! Um símbolo! Uma garantia!

CASA R,ADIOLUX
Rua Conselheiro Mafra, 7' (Edif. La Porta)

End. Teleg. "Radiolux" - Florianópo lis
Empório de Louças, vidros e artigos elétricos em geral,.
Depositário das lâmpadas PHILIPS, para numinação�
Instalações de LUZ_& FÔRÇA. em Florianópolis e

í

nter-íor-;
780 15 vs. alt_-{ii

Assassínio
- "

CIVIS
de funcionários
norte-americanos'

Conferência entre
chefes aliados

Londres, 6 (R.) - A emissora de Brazavile anunciou que dois f,!n
cionários civis norte-americanos, encarregados da distribuição de cha e

açucar à população da Argelia, foram assassinados em circunstânciaS'
misteriosas.

Foram detidas ,numerosas pessoas .

CURSO PARTICULAR
Prof. Manuel- Luiz

Preparam-se candidatos para quaisquer COncursos
PREÇOS MO'DICOS

Rua Saldanha Marinho, n. 3

SABER-SE-Á QUEM FOI
Washington, 6 (R.) - Dentro em

breve será revelada, pelas autorida- Washington, 6 (R.) - De acor-

<l f do com informações recebidas
.

es
. rancesas. norte-afriea,nas, a nesta capital, o sr. Harold MacHienhdade elo Jovem que ]la pou- Milian, ministro residente brítâni-Icos dias assassinou o almiraJ1te co, cr..egou ao quartel general alia-

Darlan. do no norte da Africa, por via

aé-I'rea, tendo conferenciado imediata
mente com o general Eisenhower,EM GUADACANAL (comandante chefe das forcas alia-

Melbunl(', 6 (R.) - As forças das, e com o sr, Robert Murphy, --------�-.�----.

Tl'"\!·te-americanas, na ilha de Gua- representante pessoal do presiden- 7_7_1 v_sco--1l
dacanal, repeliram 6 fortes contra-

'te Roosevelt._________ O denotismo e o pessimismo
ataques japoneses. Dêsses choques

.

Cuspa 1 IlOÇÃO JtLlRAVI. são armas da "quinta-coluna".
resultou pa,ra os atacantes a perda LHOS.! ,I _,�_ :..._. --'.:..; (L. D. N.).

L O J A
Aluga-se excelente loja

com vitrina grande
Edifício Cruzeiro

R. Felipe Schmidt, 52
Tratar com Tom Wildi,

C. Postal 115

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


