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'à ;lizar'::se 'FH��tf õapita], eúi s;�tembro
-�;"'<lJ1Q) o X '<J.orig'l'es)Q ,de Gco
grafia7d�� FRg.y"�1. r�soluçã()
do IX Congresso real1ttHlv' há três,
anos em Florianópolis. A comissão
organizadora do referido certame,
presidida pelo capitão de mar e

Autorizada a permanência no I

Brasil de um estrangeiro
Rio, 14 (E.) - o ministro da

Justiça, sr. Marcondes Filho, aca

ba de deferir o pedido ele perma

nência definitiva no pais, formu
laelo por Vitóri o Ratti, cujos servi
cos e habilitações, como técnico

�!l1 cour'os, trabalhando no COJ'tu

me Guaporense desse Estado, foram
juigat]os de interesse nacional. O

parecer do ministro interino da

Justiça, se escudou não só no pare
cer do Instituto Nacional de Tócuo-

10gia, elo Min i stério elo Trabalho,
confi rmanrl o ali {Is o ela Escola d c

�:.��;r:���;���lel���s��a e����!��'ã� CO(�l�,� 5 D�� ti:EJ VEL O C D TE· � IE UHRsobre os trabalhos do aludido te- I W!J;w�. ."
cuico havia frito perante a r.oíllis-I Buenos Aires, 14 (U. P.) -I

mandante Níebuhr atuando em

são Coordenadora d.a Mobilização I li Suprema Côrte enviou ao pender às acusações

fonl1Ula-1
pítal e da Argentina, como in- conexão com agentes que reu

Econômica, o dr. �er,:lc�,o Coe11;.o procurador geral {la Xação,ya- das. contra êle pelo� agentes de d�sejaYel. O procurador geral níam i,nformaçõ�� que eram �o"
i\�3C�19,elO, alto fl1i�(:j(mano do xn. ra seu estudo, a nota, m�{lIan. e�plOIHl�'em do "eIxo�'. O eu- J..;�·a:ez poderá, t�d�vJaJ_ fa7;er I go apos t.ransInltIdas a B�rhm
nistério da FazellCta. te fi filial o govêrno alemão ue· 1'10 da nota ao promotor geral púhlíeo novo relatórío, relacío- e aos navros de guerra nasístas,

g'a_seL a aceitar? pedhlo. de di�. é considerado �om� formalida- nado com as ativida�les do ad�-l �oram essas informações que

lJ]fi!'lta"!l.n;;.".!lnS�(l riG -;;�le pensa (Ü1S tmunídades diploma- de legal que nao pode afetar a do e que comprometiam a POSI- tiveram como resultado o aíun
rã uhJiÚlln!adv �u ]i �L tíeas de seu adído naval e ae- medida adotada pelo mínlsté- ção de neutralidade flue em seu damento de numerosos navios
Aviões abatidos em dezem· ronáutleo, comandante Níe- rio <las Relações Exteriores, SO'I

anterior relatório, o procurador mercantes no Atlântico, Inclu-
bro: 465 .-' Cr. $23,30 buhr, para que o mesmo possa licitando ao govêrno de, Berlim levou fi. Suprema Côrte acusa- síve alguns que conduziam ear

('omn[!l'ecm' ante a iust lca e res- a retirada. de Ntebuhr desta Cu- cões que indícavam estar o co- nes argentínas.

sileira Demarcadora de Limites, já:
iniciou os trabalhos de preparação
do Congresso.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES guerra Braz Dias de Aguiar, e que
funciona na sede 'da Comissão Bra-

XXVIII Florianópolis - Quinta-�eil'él 14 de Janeiro de 1942 H. 8722

Re$erwi$h�s
(O fíI�H) «: i,U:lOs

Uma criança asfixiada entre
a cama e a paredeBERLIMSOBREBOMBAS

Porto Alegre, 14 (E.) - On
tem, cerca das 10 horas, regís
trou-se lamentavel ocorrência
num quarto da Pensão Castelo"
sito à rua Voluntários da Pá
tria, onde uma criança de qua
tro meses morreu asfíxada, aE'

pertada entre a parede e a ea
ma em que fôra deitada.

Trata-se de uma filhinha da;
camareira daquela casa, Cecí
lia Haupmann, Etsa, cerca das
9 horas, deixou fi filha deitada
na sua cama, enquanto termí
nava a arrumação dos quartos ..

Às 10 horas, Cecília subiu nova

mente ao seu quarto e alí depa
rou com sua filha morta, aper
tada entre a narede e o leito ..

do qual caira,- ficando com o
corpo suspenso e com o pesco
ço apertado na estreita aber
tura, determinando a asfixia.
A polícia esteye no local, to

mando as providências neces
sárias em torno do fato.

Era um (h')iil ;,yti!déU:iOe
I res da �1B�ísblh:a

Rio, H (E,) - O� jornais de Bc-I \Y<:shington, 14 (R) - Parí ici
lo Horizonte divulgaram relação pam oficialmente de Lisboa que Ia
nominal de mais de 300 reservistas 'leceu o coronel Manuel Maria Coe
convoca-elos para imediata incorpo- lho, com a idade de 86 anos. lira

ração 110 10 Regimento de Inl'an- um dos fundadores do regime r c-

taria, sediado naquela capital. publicano em Portugal.
I

5 mil mellOres abandonados IIIUo, 14 (E.) - Sob o Iitulo : te realidade. O caso não póde dei-I"Cinco mil menores abandonados", xa r de ser estudado com a possível
pública "A Noticia": "Há dias fi- urgencia, impondo uma solução ca- I
zernos referencias ao núme.ro ele paz de exterminar pela raiz. seme-jmenores abandonados existentes IlIlante mal. Não estamos VIvendo
JlO Rio, tecendo comentários em um periodo ele cáos social, ao sa

torno elo aumento da delinquência bor de cujos distúrbios os lares
infantil. A estatística em que nos menos protegidos, econômica e

apoiámos está longe' de refletir 9. moralmente se desagregam.
verdade. Pelo que declara o delega- Apesar da tr-ansfor-mação brusca
do Jaime Praça, à imprensa, o nú- por que está passando o nosso pais,
mero d êsses garotos que vivem ao é sólida a ordem social, politica e

Deus dará pela cidade, é infiniti- econômica, que assegura o hem-es
tamente maior. Eleva-se a cinco tal' coletivo. A causa dêsse conside

mil, o que não deixa ele ser cifra rável agravamento do ·problema
espantosamente alta para uma ci- dos menores abandonados, que le
dade colll'o o Rio, de população vam uma vida de cães "vira-latas"
escassa, para engendrar um fenô- deve ser outra. Que seja encontra-

;���Oq��C;l�ls dfz� �:I�el:�:el:'���l���: �;ã� �)o�;:����drá °c��;��o aa�1t��nt� Na-O quer o rompime 1110 do C'hlll.le com o elllXO..autoridade policial, o índice ele máximo que poderia a�ingir: a I
criminalidade infantil tem cresci- prisão em massa dessa garotada
do à medida que aumenta êsse re- vadia. Cabe, agora, ao gover·no, dar Santiago d� �hile, 14 (U, P,) I hatalha

e como manifestação ex· I táticas dilatorias, tende�tes à con-

hanho de meninos sem lar. um des,tino conveniente a êsses - O� adve�sarlO� �a ruptura das

1
terna de uma luta interior que há fusão, são a's principais respon-

Um conjunto de fautores sociais pequenos desgraçadlos que a rua relaçoes dlplomabcas com o algum tempo se desenvolve. Os saveis pelo Chile não ter ainda
e �c'Onômicos elos 111al's graves e tr'allsforll1a erl1 crlll11nosos, NJa-o"'" I'

.

I t I I I� eixo rea Izaram VIO en o COD- mesmos círcu os ca cu am que as' rompido com o "eixo". -

imperativos deve estar influindo poderemos contemporizar com tão t
' '1' h'

t

para a criação de tão surpreenden- J110nstruoso fellônleno slocial". ra-ataque a u bma ora, aprovei- w • ·.·.·..-.· ·..-.·_·.·_·_·.·_·_·.·.·_· _·.._· _·_ _•••_•••••_._._ _.�

tando a trégua que lhes deu a cir- I08tt-tUto B -I EE UH d FI
•

ó I··.*�ti••���•••• i•••••••G�••• cunstância de não se terem pro-· rasl -. t e orlan PO IS
• • duzido os esperados .atos do go- Candidaturas a bolsas de estudos em Universidades
• • vêrno. O ex-presidente Arturo n_orte-americanas(I • Alessandri, que apoiou a eleição Acha-se aberta na Secretaria do Instituto Brasil-
.. • do presidente Rios, foi quem dis- Estados Unidos desta Capital a inscrição para candidatu-
fi DE PESSOAS TEM • parou o projétil de maior calibre, ras a Bolsas de Estudos em Universidades Norte-Ameri-

• • exortando o govêrno a não tomar cana,�' no p:Z;Íodo de 1943-1944. Só pod_erão. ,i�screver-s?,
• USADO COM BOM RE. " nenhuma decisão sôbre o assunto, I ca.noldatos

la graduados em Cursos l!nlve.rsltarI0s BrasI-

� 6ft; -

I' I b"
. leIros.

- V sem rea Izar um p e lSCItO naCIO- Os formulários e outras instruções necessárias serão
• SU LTADO O POP U. • nal e recordando que o Chile está fornecidos aos interessados na Secretaria do Instituto.
" fi ligâdo à Argentina. O ex-presi- As referidas b:Jlsas de estudos estão sob os auspí,-
• LAR DEPURATIVO ., dente Alessandri afirmou que os cios' do Instituto Internacional ele Educação, de Nova. Ior"",

! DO SANGUE • Estados Unidos não tomarão re- que. ,

..
As inscrições encerrar-se·ão, Impreterivelmen te, no<

IIIJIA ! 'Phresálias econôI?icas, caso não se dia 20 do corrente às 15 horas.
• 'U C egar ao rompimento. I A DIRETORIA
• fi Nos círculos políticos consideN 19 7 vs 3

• • ra-se a importante declaração do O derrotismo e o pê'ssimlsmo x CONGRESSO BRASILEIRO DE

• A SIFIL!S ATACA TODO O ORGANISMO .. ex-presidente Alessandri como são firmas da "quinta-coluna". GEOGRAFIA

•• � Flgadc., o Baço, o coração o Estômago, os ce uma tomada de posição para a (L. D. N.). À Comissão Organizadora Central

Pulmoes fi PéIe. Produz -Dôres de Cabe('a, Dôres A do Décimo Congresso Brasileiro de
.. O

y 'Cf Geografia, em sua, séde no Rio de
w D?S seDS, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- e M t d· flllh

"

I
·

t
A J' P d R 'bl'

• belo, A_nemia, Abortos e faz 08 individios idiotas.;'" . a· ou OIS I os 1e erau res 5����a�iz�l� 111��ç�Jm: se:;� ��ad��
.tA lnofenslvo ao organismo. 1\gradável como licôr, W I I I 9 de Janeiro do corrente ano, sob a

� O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. • ' presidência do dr. Raja Gabaglia" e

li�. como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu, fi.··. lUo,.14 (E.) - Informam (Th'lIIl.oS l'esidiam há pouco tempo em .que se deli��rou pro:�'ogar, até

matismo o'n rnesm'" o".I·gem. _
I!!F� São Paulo que num bail'l'o {lo na"'uele municíl}io sendo no o (lIa 30 de ablll do conente ano,

a. <A _ �, , , •
•.,

• '... .', '. o prazo para a entrega de teses e

� VALIOSAS OPINIOES � I
mUluClpIO de Sena Negra, 0I entanto, bemqUlsto deVIdo aos outros trabalhos, destinados ao re-

e o E�IXI� «91�» •.d,ada a sua Atesto que Ilpliquei muitas ,;]f.,. f�zende�ro it�liano José Frar-I s.�us cost�nlles morig�erad'Os, f�rido cong:�sso. Ficou as�il11 modi
�� base, e ótlmq, a.uxlI.lar. do tra- vezes o EliXIR «91."» obt"ndo �. CISCO GlonattI a golpes de ma- nao sendo Ju]g'ado l}Ol' nmg'uem fIca,do o ar t�o_ 42 do re",ulamento
W tament d CO 'f 'I I

� .. - 1 d' , t d' f'll ! I 11 t
• daquela COl1ussao.

� t
O a �lllS prmCIPa men- sempre os melhores resultados i� c l� mna ma ou OIS I lOS e; capaz (e seme lan e

barbal'l'1 A Deleaacia Regional da comis-

!!.: r.�ln�s acas�fcae��ois��et via llo- no trrtamen!o da Sífilis. W� ferIU. gl'RVemente três

outros.[ dade: :Vil;
manhã do crime,. Gio- são orgaJ�iz.ad.ora do Décim.o Con-

"'* (ii) Dr. BemedUo "'fa!osa. Ca) Dr. Ralael Bal'talem �\� 0_ crnne CaUSOl! profunda eI�o. n�tb m'meara com os fIlhos� Wesso Bras,tle�ro. de GeOgra�la, .com
�: �:j. çao na populaçao local, em VIr- nao dando qualquer demons- sede na Dlrelo!,la., de . Geo",raf�a e

:I§., t I d
.

dT d b b
. I t -

I d' 1 'I" I Terras em Flonanopohs, tem lece-

��fllf��1�.�t�1�l�.���H�"��®G.�� .li"�C'!.llll��l..*AÀ me ?llle�Is;mo a ar a�'I·I· l'açao (e seus la.lOICOS pa- bi.do �Ol:tinuamente mais adesões
.� ... ..... "'". � W>",.wvv vW' dade. GlOnattI e seus onze II" nos. ao relendo congresso.

A operação de carregar uma "FGrtaleza Voadora" é das
mais delicadas e perigosas. Aqui, vemos um dêsses gi'
gantescos quadri-motores norte-americanos que estão
atacando o território da f'l.lemanha. (Fóto da Inter

americana, para O ESTADO)
--------------------

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Quinta·feira 14 de Janeiro de 1943

Visite, sem ccmpromísso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no ediiícío onde funcionou o Banco do BrasiL

.

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

--o-

Por Frank CalclweJl - Copyright, vemos, não comporta meios termos, I C INE OOEON
da "Itner-AmeI"icana para "O Esta- ]):10 permite �'acilações, De

ql!al-j1
- FONE 1602 - Ido ). quer modo, uuicamente uma atitu- A's 5 7 1/2 horas IA história e a formação cultural de era digna da esquadra de Fran-

da França nos ensinam a admirá-la, ça lutar .

Q t 111 e

k· r}
O grande pais passa a constituir

.

Ql!and� �lma Pátria é invadida, i uem ma ou Ir te I � UnIa louracomo que uma nossa segunda Pá- os Iilhos nao se matam para mor-I'
• �I

tria. rer por ela. E a esquadra, de Fran- Com Betty Grable e Victor
Compreendemos Goelhe. Quando ça somente poderia desaparecer I Mature açucarperguntado porque não atacava a c?lllbat�nd? pela França., O suicí-l Perigo Japonês c O

.

França, em guerra com seu país, �ho a�s:lll e fraqueza. 1': �ll1toma de 1 •

I
om James Cagriey e livia-

respondeu: - "Não posso ser con- Indecisão. E fuga ela realidade. ,(De'egados de Paz em Washing- de Havil larid
tra aquela que me deu o que pos- Não importa a opinião de quem i ton e bombas sol r � Pear l- I
suo de melhor. ordenou o afundamento, no que se 'I Harbour) I Javari - Co!oiiia de Ferias
Os sentimentos de Goethe envol- refere às forças que se contrapõem P C $3 00 2 00 1 20 I Preços Cr. $2,40 e 1,20vem todo o mundo culto. Seu pen- nesta tremenda guerra. Exclusiva- I reços r.

,

,
-

, -, Isamento é o pensamento dos que lu- menta urna ;'oz, neste instante, d�-I Imp. ate 10 anos Livre de Censura
tam pela liberdade da humanidade, vera ser ouvida - era a voz da. pro- _--_-_-_-_-""!:
pela liberdade da própria França. E pria França.

II '.'.',a França tem uma nova Bastilha Como afundar a esquadra dc ] I:
para aniquilar e o elever ele agir França, quando seu povo está es-·I E MP' R E S A �� R E X "
contra ela" cravixado ? Como ordenar tal cOIl-1A esquadra francesa, foi afundada, sa, quando o país da cultura é pi-I Trcmsporte de Cargasem grande parte, no porto de Tou- sado pelo tacão dos barbares, nega-] O OM I I LIOlon. Isto provocou inúmeros COl11en- dores do pensamento humano? 10M 1 C 1 L t O A O C
tários, na, quase totalidade, afirman- Em semelhante situação, un ica- Viagens diretas em carnínhões proprios para:
do, no gesto, um efeito heroico. mente uma morte era possivel para Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,Os últimos despachos telegráficos os marinheiros e navios franceses:dão conta do desaparecimento do - lutando, lutando desesperada-! Curttíbanos, Carn pos Nóvos, Cruzeiro e vice- versa.
ditador nazista. Os técnicos navais mente, seja qual fosse o combate! EM COM�INAÇÂO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
dizem que os navios franceses só- como êle se apresentasse. 'I Anita Garibaldi. Vacaria, Caxias e vice-versa.
mente estariam flutuando após 6 O acontecimento de Toulon não! Aceitamos cargas para redespacho junto à Es-
meses de intensos trabalhos e um foi heróico. Naquele momento aca-l' (C )ano é exigido para que fiquem em bava de ser ocupada toda, a Fran-! trada de Ferro em Herval ruzeiro.
boas condições de combate. ça. A bola nazi manchava todo o I Agência em Lages: Agência em Florlanópelis:
De outro lado, as Nações Unidas seu solo, enquanto o povo chorava I Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

a salvo dessa preocupação. Nada a completa escravização. Telefone 1.677
interessantes e a esquadra francesa Distante estava a sintese do pa-
caísse em poder do inimigo. Isso tr iotísmo de França, Havia a ene!'-Ireforçar-ia sobremodo a potência na- gia sublime daqueles filhos que in- ��������������������������
val do Eixo no Mediterrâneo, tor- raram libertá-la. E a esquadra em ••••••••••••••_••••••••••nando assim mais ardua a disputa Toulon �Ui.cida-se quando, os olha-I

....

pelo domínio do já muitíssimo his- r es lacrhnosos estavam fitos nela. •
. •

tório "MARE NOSTRUM". A esquadra teve tempo de aban- '. F
•

E e,Hitler jamais vacilou para levar rlonar o POI'tO. Há quem diga que! ra efeito uma traição, O que impor- ê!� e�tava, minado pelos agressores.'_ armacla spe anra •

I
ta ao senhor de Berlim é tornar Nao írnporta ! Que ela fosse de en- • � •mais uma possibilidade a satisfação contro as minas, no afan de v.iverj A SUA FARMACIA •.de seus bestiais instintos. Armou a para a França. Que ela reagisse". R C M f 4 5 F!lL'� 1 5"'1cilada, um golpe de surpresa, COIl- mesmo atacada por forças esmaga,-'. ua ons. C1 ra e _.-. Urtü • 'II:

•tra a esquadra de França em Tou- dor-as, Que ela sucumbisse lutando I E t d· ","lon. Fa.lhou. Os navios franceses ou saisse vencedora para maior. n rega a omlCI 10 •

I
foram afundados com grande sacri- glória da Pátria e unir-se àqueles I_ •fício de parte da própria

triPUla-I
que combatem pela liberdade.

-. ..ti!! .ção. A esquadra francesa não era de •••••••••• _.IiI. _,
.

O fato concretizou, desprendi- seus almirantes indecisos. Era da Imento, capacidade de sacrifício, ca- França. Era do povo francês. E a Não tenhas dúvida em de. Ao tentar esquivar-se às, d�term!-
_____________ racterísticos do povo francês. Con-! França tem o direito, mais do que nunciar um "quinta-coluna" nações dos órgãos de Estatística M�-

tudo, não foi heróico, nem traduziu' sagrado, de pedir contas àqueles. te mi' litar, uma pessoa revela o que -;:,
aquele admiravel patriotismo dos

I
que fugiram e afundaram os seus por mais que pareça u a •

inimigo do Brasil. E para os mmn

filhos da França. navios, quando ela deles mais ne- go; não merece tua estima um gos do Brasil, a lei é inflexível.
O momento histórico, em que vi- cessítava. traidor da Pátria. (L. D. N.). (D. E. M.).

14° Batalhão de Caçadores
Voluntariado

1- De conformidade com
a determinação do exmo. sr.
ga!. cmte. dR Sa R. M. e sa
D, T., ficará aberto, a partir
de 1 de janeiro proximo vin
douro, O VOLUNTARIADO
no 14° B. C. podendo se a

presentar, sómente, cidadãos
reservistas de ta ou 2a cate
gorta, que satisfaçam as con

dições abaixo:
a}-ser brasileiro nato.
b)-ter boa conduta, com

provada por autoridade po
licial da localidade em que
residir (êsse atestado deve
declarar quanto tempo o
candidato reside na zona de
sua jurisdição ), ou por, um
oficial do corpo, ou finalmen
te, por informações idôneas
colhidas a seu r e s

peito;
c) - estar compreendido

entre 16 e 30 anos de idade;
d) -Ser solteiro ou viuvo sem
filhos e não ser arrimo a
pessoa alguma;
e)-não ler mais d e nove

anos de serviço;
f) -revelar aptidão física

comprovada em inspeção de
saúde.
II-Data do encerramento:

31 de janeiro de 1943.
Ouartel em João Pessôa (São
-Iosé) Santa Catarina, 29 de
Dezembro de 1942.

Suicídio inglório
(Fiank Caldwell, (opyright, da Inter-Amerkans,

para O ESrADO)

Caspa' LOÇÃO MAHAVI·
LHOS.! 1

EVITE A� DIFTERIA
Vaei.le o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Dôr de dente?
Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

-, J
11.. ..eha. • •.�, José C. de Borba (Caló)

Ex-dentíata do Patronato de Anítapolís
Clinica e Protese da boca.· Especialista em pontes

e dentaduras duplas.. Dentaduras, anatomícas de Paladon,
sem abóboda palatina (superior): novo sistema.- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos moeemíssdos, sob absoluta garantia.
Rua Deodoro. 16.

--._._......_._""y r--w -

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane.
jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.). I
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i SE�AS i• I •
• padrões maravilhósos, finíssimo acabamento 8
• •
,. das melhores fábricas do país, são •
• •
'. encontradas nos balcões da e
• •

: Casa SANT BOS&:0IiXl0 """"

• •

: Diáriamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :• *,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ICA TAZES DO DIA
-_,iiõJEDCtX<>UOO�5ã:ieifã��mO<XXXXX)OHoiEL"·�""'�'CJIXXlOOOO�t)Oo':O:��DCOOIXX;QCX.1cx::coooOtXX:cX.ocOOOOUOOOClCOtXloocOCXJOOOOO OOOCl::tOCl'Oara.x:.ooaozr
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IMPERI f\L
- FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas

COlO

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

6 ele Janeiro
Foi entregue ao sr. Frvíno Hoeller, na presença de
testemuhas, o prêmío em meroadorfas, que coube 8

filha de menor idade Aldínha Hoeller, possuidora
da c�deant>:8 n. 7.812: contemplada no sor.eío de 5
de [anel de 1943, eom o pramio mafor, em merca-

dorias, no valor de ers. $6.250,Oí).
A felizarda reside em João Pessoa (Estreito)

18 de Janeiro
Mais um formidável SOrteio rt>alizará a Crédito Mú

. tuo Predial, no dia 18 tle Janeire (2 deira),
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não vacile. Adquira já 8 sua caderneta na séde da·

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto na 13.

•

e. a. ___

Consulta médica grsth !

Contribuição: apenas Cr $2,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



§Ai
o ESTADO-Quinta-feira, 14 de Janeiro de 1943 4

Dr" Edgard Pinto de Souza «Para tão longo amor...»
Médico - cirurgião da Cau de Saúde São SsbilStião. Formatlo na

faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
�Ietívo da Cadeira de Tecnica Cirúrgi�a regida pelo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex' assistente do Prof. Benadlta Monteneuro. Com prática de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prct, Alípio Correia Neto. Com
estágiO da especialização no Hospital Charilé de Berli:il (Serviço do Prof.
Sauerbruchl e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e schmleüen.
de Franklort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgadO e grosso,

fígado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. nrcstata e bexiga.
hérnias. hídrocale. verícecele e varizes. Cirurgia dos ossos .. articulações.
,t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de

.

Saúdí!l São Sebastião. tel. US3 Das 15 às 18 da tarde. ii Rua Fernando
..

Màchado 6. tel. 1195. Residencia: Rua Duarte Schulel n° 2. Tel. 1259

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

{Banco de Crédito Popular e Agrícoh!
de Santa Catarina

I Realce!
I I'�.J '�

1
I
I

umbelezaa sua com

(Alvaro Moreyra, copyright da Inter-Americana,
para O ESTADO)·

Ccpyright da Inter-Americanâ,
especial para "O Estado").

Ésses são dias pa ra a gente
lêr os Evangelhos. O lucro me

nor é ficar com () espírito evan

gélico. Num tempo sem espírito
tal aquisição já representa um

biombo ótimo. Mas, principal
mente, a intimidade com os li
vros deixados pelos discípulos
de J esús consola de todos os ou

tros livros que as fogueiras do
Santo Oficio começa ram a redu
zir a cinzas e que os herdeiros
leigos dos inquisidores continua
ram queimando com o mesmo

zêlo defensivo. O de que eu me

admiro, como escreveria Rui
Barbosa, é da rcsistêncla das
ó

bras de S. Mateus, S. Marcos, S.
LllÓ.S e S. João. Podem ter sido
cortadas. Sempre resistiram às
chamas. É de lá que Jesús 'nos
f'a la, É lá que se encontra aque
la montanha onde êle f'ez a sua

profissão de fé. No Sermão da
Montanha, o Divino Mestre pro

clamou a bemaventuran ça
-

d e

todos os errados ... os pobres,
os mansos, -:5 m iserico r d iosos,
os o ue choram. os que têm fome
e sêd e de just iça , os qu e pade
cem perseguições, os l im p os de
co racão , .. Dos quatro propa
gandistas dos sentimentos que
deviam servir de base ao Cr istia
n ism o , eu sempre preferi S. Ma
teus. É o mais simples. É o mais
s.irnp átíc o. O mais "reporter".
Sei de cúr a vida que viveu. Ve
jo-o, de barbas lânguidas, a se

gu.ir; pelos caminhos da Galiléa,
o rasto e as parábolas de Jesús.
Lembro-me dos meus domingos.
na capela do internato, quando,
levantando, o corpo ajoelhado,
eu fazia o sinal da cruz. oue

mas não é ainda o fim.
"Porque se levantará nação

contra nação, reino contra reino,
e haverá fomes e terremotos em

vários lugares.
"Porém, tudo isso é o princípio
das dores".

O pr incípio, S. Mateus?
Tamanha ameaça logo numa

semana de noticias tão bôas ! O
fascismo apavorado na Itália. O
nazismo se liquidando na Rússia.
Surras nos japoneses. Vitórias
aliadas em todas as batalhas. Só
se S. Mateus quis se referir ao

"bloco latino", que Hitler man

dou formar para o próximo Car
naval. A frente da Itália, da
França, da Espanha e de Portu
gal, o transitório fuehrer da Ale
manha, fantasiado de porta-es-·
tandarte, bigode raspado, cabe
los soltos, pretende continuar
saltitando ... O Duce iria de ca

valo marinho: "Cavalo marinho
da nsa muito bem". O imperador
de Tóquio, de Madame Butterfly.
O resto dos palhaços, de palhaços
mesmo. Como pr-esente de (estas.
o b lo c o latino· nem às criancas
divertirá. Se fosse po ssivel êsse
bloco, era preciso, aos que não
preferissem o suicídio, ir dos
Evangelhos para a Biblia ante
rior, e ver se conseguiam co nso

lo com Jacó, modelo de paciên
cia dos judeus, que serviu sete
anos na casa de Labão , para ob
ter uma das filhas do patrão ...
Aliás, quem não quiser ir à Bí
blia pode-se recordar de um dos
sonetos populares de Camões:
"Sete anos de pastor Jacó servia
Labão, pai de Raquel, serrana

bela,
Mas não servia ao pai, servia a

ela,

�l:e a e!� �(� ng" prt:UÜg .I'.rlitóifi,
dia" ...

. Labão, que pertencia à turma
que tlesmonalisa a raca, no fim
�lo· contrato .não deu' a Raquel,
deu a outra. E Jacó resolveu ser
vir mais sete anos:
"Mais servira se não fôra
Para tãd' longo amor, tão curta a

.

vida".
A nossa Raquel é a paz, ir

mãos .Jacós ...

'WP."l "7

Submarinos do «eixo»
afundados

Londres, 13 (U. P.) - Comuni
cado conjunto do Almirantado e

do Ministérlo do Ar anuncia que
dois submarinos do "Eixo" Ioram
"quase com segurança" afundados
e outros seis avariados em encon

tros com importante comboio que
recentemente atravessou o Atlân
tico com destino a portos britâ
nicos. O comboio - segundo o cC\
muni cado - era escolta elo por na

vios ele guerra ingleses, poloneses
e noruegueses, e aviões ingleses,
canadenses e norte-americanos. O
"comboio" não eleixou de ter "al
guruus perdas", mas houve apenas
UJlJ impacto de um torpedo em um

dos navios mercantes. O coruun ica
do não fala em "afundamento" e

acrescenta que os submarinos con

siderados perdidos foram vítimas,
respectivamente, ele aviões ele com

bate da "RAF" e de aviões ele pa
trulhamento da marinha norte
americana.

Rua Trajano 0.° 16 - S�de própria
:Reglstrado no Ministério da Agrtcultura pelo Certtlícadc

n. 1 em 20 de Setembro de HlJ8.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códh�os usado-s: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORlANOPOLIS
E�lPRE,STA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestirnos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
·Tem corresoonríente em todos os Municípios do Estado
�epre':H:ll1t8nte da Caixa Economica Federal para 8 v ends

das ApÓlices do Estado de Pernil.mbueo, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

;'Paga todos os COUl]GflS da.s apólices Federais e dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e- Pernambuco.

,lMantem ce rtelra especial para administração de prédíus, IRecebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

c/c à di6��·�i�aC �retirada livre) :2 Yc

C/C Limítada 5%
(1/C A"lso Prévio 6%
C/C Prezo Fixo ,J'% IAceita procuracão para receber vencfn1B�$iJ� t>� to- I'�a8 as Repartieões Federals, Estaduais e Munic{piís,'
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'II MATISMO DA MESMA ii
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•:::: A blFlLIS ATACA TODO O OHGANlSMO iii I181

o FilIado, o Buço, o Coração, o Estômago, OS II
'mi Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça Dôres "'"H
iI nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda 'do Ca- iiiII bela, Anemts, Abô-tos e faz os íudtvíduos idiotas. II
cH- Iuclenslvo ao urganismo. Agradave!" ii�i
IIH

como um licôr !U;
� O E.L_IXIR 9i4 està aprovado pelo D.N.S.P. como Ii=
UR aUXiliar no tratampnto da Smlis e Reumatismo :c:
••• d

==
I!!:i Il mesma oriaem =Ia

;:=:5 F.t\LAM CELEBRlDADES MÉDICAS IH'
:=: Sobre o pre19ilrado ELIXIR A composlçAo e o sabor 8- ::r.
mi .914. dev�o dlzer-Ihef': sempre grad!ivel do ELIXIR c91<h rc:- 1=
Iii que o te"ho �mprl'g!ldo, em c 'mentiam-no como arma de

,.:

:!l1a os. casos de lodlcaç!lo Ilpro- facll manejo para o pú bllco II
=- prladll (BH1I�s �m varlus de no combate á S!flll!', qualidl1- Im
iii suas m�nUe�>acoe!'l os resul· de' Que frequent..m,mte 8.

:'0

lui tados tem Sl�O 88tlsfatorlos, orovelto no Ambulatorio da li
,_ polI'! sã:> rap,dos e duravals. Maternidade de Santa Maria. II

:1 Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. iii'
fdellllli;iP.allii••r:!!;i!l!s==am-I!Ui==e==a=--r-5==.__

.u;. ....8ImBU__raa=.em:ml iIII".I.1 leu

n�o .era a s:wastica, e tfllngi�í.',místico, OUVIa a voz do jH\(irê
que cantava a seqttêneia das
grandes páginas, segundo S. Ma
.teus. Abri agora o Novo 'I'ésta
meh:O, na parte do meu' aposto-
lo amáfr.:-· e parei por iI'<i'aso no �
éaQítulo 24, �heio de olfatos. I
E haveis de ôtiyir falar em

Iguerras e rumores à... guerra'
olhai, não vos assusteis � porq'Ui;
é necessário que assim aconteça,

CASA MISCELANEA. distribuí
dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávll1fl� e Dtscos. - Rua Traja
no. 12.

.. I -:.n

DOENCAS DA PELE
E SIFIUS

Social dos Aposentados e

Reformados
tf'i Convocação

De ordem do sr, presidente, convido os srs. SOCIOS para a

As�e�bl.éia Geral, a realizar-se dia 16 (sábado), às 16 horas, na
residência do sr, Bernardino Campos, presidente, à rua Pedro
Ivo, 9, a-fim-de se proceder à eleicão da nova Diretoria

Florianópolis, 8 de janeiro de 1943.
.

BOA AlVESVEHTURA DA SILVA, Secretário
. .

I
Farmáda «Esperançam I
Farmacêuii�:i� NILO LAUS I
Hoje e amanhã será· a sua preferida

Drog:ls nacionais e estrangeira9.--Homeopatias.
Perfumarids.--Artigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
&. Conselheiro Me.lfra 4 e 5

Mercado,
FONE l.642

(edificío do

Espinhas, eczemas. manchas

II
da peje. naresíteses. furúnculos.

úlceras.
'

Tratamento das afecções do
couro cabeluda.

Dr. TOLENTINO

iI· DE CARVALHO l-I Consultas: Das 14 às 17 horas.
Rua Vitor MaireHes 22-1' andar ..

,"',iOW

Pre="
_.

. ;� ..fgla o Govêrno e as

J í.'ia8ses armadas, - ou serás
- Ctl. _._1_ .L_, ...

-

..... 1_�.;,_ Z ..... &. IT..__..-

um '"lJtlHHU - t;vlu1l1sta". \..u.

D. N.).

L E I A ISTO:
ADEL/NA PATTI, AVARENTA
Conta um memorialista norte

americano algumas coisas que
desabonam o espíritoo filantró
pico de Adelina Patti, a celébre
cantora italiana, falecida em

1919. Certa noite, uma menina
introduziu-se subrepticiamente
num teatro dos Estados Unidos
porque não podia pagar entrada
para ouvir a famosa "prima do
na". A pequena subiu à parte
superior do proscenío, procuran
do dissimular-se entre os basti
dores, mas caíu no palco e ma

chucou-se. Acudiu muita gente,
inclusive a Pattí. Esta, porém,
não se condoeu da sorte da
criança e exclamou: - "Todos
devem pagar ou morrer para ou

vir-me". - A grande cantora,
entretanto, fazia-se pagar carís
simo; cobrava mil dólares por
um concerto; a riqueza, porém,
não lhe amolecia o coração. Em
outra oportunidade, um seu pa
rente pobre pediu-lhe, em carta,
uma lembrança de Natal, fosse,
embora, uma simples flor mur
cha. Adelina Patti atendeu:
mandou-lhe uma violeta mur- .:.

cha ... Era inexoravel em ques
tões de dinheiro. Recusava-se
sistematicamente a cantar, se

não lhe pagavam adiantada
mente o preço estipulado. De
uma feita, num teatro de Nova
Iorque, atrasou de uma hora o es

petáculo por uma diferença de
200 dólares, no preço combinado.
Estava pronta para entrar em

cena; SÓ o fez, porem, depois de
ter o dinheiro em suas mãos .

lindo e moderno vestido comprado na popularissimo

DOllr·
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8\

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

\
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PESQUISAS ECONôMICAS
Rio, Janeiro - (Bureau Interes

tadual de Imprensa) - Vem de
ser eleito para a presldencia da
Associação Comercial do Rio de
Janeir-o, o s r. João Daucll de Oli
veira, uma elas I�Jais, vi�Tas _ e�pl:e�
',{iCS nas nossas i n d ús í

r l as. Espir i
.o culto e empreendedor, o novo

.Iuigcnte da centenflria agremia
\,ão 'das classes conservadoras vai
enqundrú-la no espírito ele renova-

CÔ'?S (lo momento.
>

Fal n n d o à reportagem sobre as

,li;'etrize� ele sua administração,
: lissc �';, S.:

- Estou satisfeito, principal-
mente, p o rquc o Conselho de Di
retores eleitos é composto de ho
mens de larga experiência e saber
reconhecido e C0111 uma colabora
cúo assim. eficiente c esclarecida,
nâ o enculllrm'ei qualquer d if icul
dac!(' rara dirigir a Associação Co
mercial.

I� prosseguiu: -

- Prcc isamos, na Assocíução,
1.:�,lüI' d cn tro do morncntn que o

país atr-avcssa, trabi\lhmldo C0111 o

Poder Público. Dessa forma deve
mos estar mental e· materialmente
preparados para a guerra, no que
se refere aos interesses econômi
cos do Brasil, e prontos para cum

prir as determinações do chefe do
governe,
Para levar avante esse programa

cuja execução o Brasil tem o di
reito de esperar ele nós e que rca

fizaremos, pois, para tanto, anima
'lOS o patriotismo - iremos tratar
imcd iatame nte da cria cão de UJ11

instituto ele Altos Estuêlos Econô
O prem'são jy§to da Il11iCOS" Cf�IC" servido ,p.or técnicos,

l\l4\",J::."" proceucra as necessarras pesqur-
IIl"",hg sas, em todo o território nacional,

Nova Iorque, 13 CC. P.) - He- 118,'a organizar, sobre modernas
produzindo d cspachos de Roma, a bases, a cconômia brasileira, A As
núdio-Derlim

í

nrorma que, d ur a n- sociacào é oraão consultivo do go
le o mês de dezembro findo, as bai- vcrno c, só ass im preparados, po
xas mi I itarcs ela Itália ascenderam demos nos desobrigar desse hOI1-
ao tola] de G.448 sendo 1.449 11101'- rosa encargo. Além disso, o Iusti
tos, 2.933 fcridos e 2.066 desapar-c- Iituto de Altos Estudos Econômi
c; dos. A m ai OI' cifra parcial é a do cos prestará ínumeravcis outros
Norte da Africa, com 492 mortos, serviços.
11.027 feridos e 396 desaparecidos Após uma pausa, o sr. João Daudt, .
no'; Balcãs, as baixas italianas de de Oliveira continuou:
«l ozembro foram de 271 mortos 422 - Teremos, Lambem, um estabc
'feridos e 15 desaparecidos, ao passo

jlecimento-padrão
para o Ensino Co

que na Rússia os italianos tiveram inercial para aprimorar os conheci-
336 mortos, 787 feridos e 81 dosa- mentes daqueles que se dedicam ao

parecidos. As perdas 11a Ma- comércio. É preciso varrer de vez:
ri nh a também foram elevadas, o velho preconceito e a grande in
principalmente em seu próprio ter- justiça de supor que o comércio é
ritório, o que se eleve à intensida- o refúgio para aqueles aos quais.
'de elos ataques aéreos dos aliados. faltam outras aptidões. A ver-dade
As baixas entre o pessoal da Ma- é outra e ao oficio de comerciar a
r i nha ascenderam a 280 1ll0rtos,251 civi lizacâo muito deve. Com a 01'

f'er irlos e 1.369 desaparecidos. Em ganização do instituto de Altos Es
território da própria Itália, o exér- tudos Econômicos faremos do Ira
cito teve lO!) mortos e 85 feridos. balho as atividades comerciais o.

Na noronáuflca houve, no mesmo que
ê

le realmente representa.
mês, 65 mortos, 85 feridos e 205 de- E concluindo:
sapnrecidos. - Dos novos planos consta ain-

da a criação de outros orgãos, tais
como os Campos de Peritos e os
Tribunais de Arbitramento Comer
cial e o Instituto da Ordem dos Co
n.erciantes. Tudo requer espírito de.
cooperação e a conciência da hora
��raYe que vivenlOS.

Descoberta científica
LONDRES, 13 (R.) - Anun

ciam do Cairo que o minis
tro do Abastecimento do
Austrália p'OC na introdu
zir, no alimentação dos
exêrc

í

t os em guerr.J., a p l on
to ori.ginária do Hij cz cha
medo "barsim", por cons

tituir o m c is poderoso nu

tritivo. Da' u rn a t onel c d o
de "barsim", a ciência pode
extrair oito quilos de vita
mina C ou u rn a alimenta
ção suficiente para 20.000
soldados.

Distribuicão de 30 de Dezembro de 1942...

Fiscal Federal em Porto AlegreAprovado pelo Sr.

PLANO 40'\
Contrato n? 59 - Hermann , Blumenau , parte, Cr.$ 3.000,00 Antiguidade Com juros de

acordo com o Decr,· Lei na 4171
-

1073 Casa do Americano, Blumenau, par te, Cr.$ 29 000,00
O "borsim" con têm todos

os vitaminas, rn enos a D
Cada quilo dessa planta
tem mais vitaminas do que

\28 quilos do s frutas mais
nu t r-it lvo s.

Rescisões regulamentares de acordo com o Decr.- Lei n? 4, 17l
820/4467, 635/4213, 275/4210, 417/4224 361/4207,
176, 480/4218. 338/4221 200, 99/4214 Cr.$ 13.551,08

"S"PLANO Distribuição: u AIJVOGAliO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s na 23,
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Retél"

apartamento 112.
Caixa-PostalllO-Fone: 1277

Contrato
4002-Walter Vcss,
4039-Herbert Schmidt,
4387-0tto Parucker sob.

5755-Ca�os Dorning,
4447 - Rudolf Dittrich,
4303 -Emilio Furlani,
4284-Josué Di Bernardi,
4388 -B. & A. Parucker,
4013-Diettíichkeit Irmãos,
4299-]osé Sanches Jor.
4216-F.G. Busch Jor.
50g0-Arnoldo Haertel,
5031-Ernst Zeibig,
5076 -Hugo Radke,
5710-Emilio Rossmark ,

5735-Ernésta Wuerges,
5746-Ernesto Wuerg�s,
5741-Ernesto Wuerges,
5597-Ervino A. Bo nm,

Cr. � 4,00008
« 9 OOJ 00
« l1.3i{),OJ
« 3 5'JO,00

� 10.COO,0']
« 10.000,00
{{ 4,000,00
« 2] ,50000
« 20.000 O'J
« 1 0.000,00
« 2 500.00
« 1.0000J
« 5.000,00
({ 3,500,CO

Blumenau saldo,
Blumenau , parte;
JoinvilIe, sa do
Blurnenau,
Trombudo Central,
Mosquito,
Fpolis , p art e
Joinville saldo
Hamonia
Blumenau,
Blumenau parte
Blurnenau saldo
Barra Trombudo
Blumenau , parte
Blumenau saldo
Blumenau,
Bl umen au

, Blurnenau
Ctuzciro

Antiguidade

pref.

Série I pref
9314

9214,5
9203
pref.

6136
6086.5
pref .

7041,2
7032,7
6989:2
6577,9

II

1.000 00 IIIc

« :1.000100
({ 10.000,00
« 5.000,00
ç< 10,0,JO,GO

II

"

"

Total dist�i��idnOes��é Estado: Cl�. $9 ...012QOOO,OO ti 615

IS�cie_d_ade_C fi lnercíal _L_iv_ro_ll_i_u_s_I_Ji'_ld_a_.._,_C_o_rr_es_p_on_d_�n_t_es
Conlentários alemães ao U!ivro

prestumlstas.

branco" americano
Nova Iorque, 13 (U. P.) -

\
tas de que o povo alemão

A emissora de Berlim fez constituem a razão n ece s- aceite 05 provas contidas no

uma série de comentarias sária. para que a prop::tgan- mesmo. 03 germânicos em

em torno do "livro bronco" da interna do Reich d ed i gerai não foram
í

nEo r.m o dos
do Departamento de Estado que seus principais esforços das revelações do "Livro rC:."�OV���;U��;�' PI�;;-:-�norte americano, no qual (l refutar suas afirmações Branco" por seus jornais � n i:J -

�
e LU�ZA mmUiO NUNES PIRES �

se demonstra que a culpa As transmissões dirigidos ou suas estações de radio, � nartlclnam às pessoas amigas �desta guerra. cabe aos países <;Ias países neutros onde o

\Porem,
a emissora de Ber- < O nilscimento de sua mha �

do "Eixo", revela.ndo que já mencionado livro foi pu lim anunciou que os jor· 3 MARiA EMlLlA, ocorr:da no �
h d'·' b" bl' d b" d 't 1 ' d' �

:,,'a ',[ do corrente. na Ma:er- �
se oe am no omlnlO pu 11CO lCa. o causaran 00 lm- nalS a capl a oe lccm sua U F

I nidarle des�a Capilaí. �alemão suficientes dados pressão, salientando-se o primeiro página a denun· ,
dêsse documento, os quais temor dos nacional-socialis- ciar e arefuta:r o documento. 0CXl00000 <=GODO"""""""''''''''''''''''''''''''''"'''' -.,ocr

• ..",

.11 3v_s 2

f:nhelns hraD(�OS i
MARAVILHOSA 1

L��ÇÃ.O

Vende ...se�(ai'b1!tmüe de (lHa classe
RECIFE, 13 (A,N.) o Urnfl casa, com terreno, nQ

com.smàante dc:l Sétima Região Aririú, eU! I�ente à capela,
Militar foi procurado, há dias, por Cr. $1 500,00. TrHtar com

por químicos industriais que lhe O chsutfer do carro 1.522,
fizeram uma expOSlçao sobre no ponto doI' automóvei�.
interessante proce�so industrial 11 5 Vi'!- 5

que serve para obtenção de um

V d Vende se
carburante de alta classe. O en�e-se um banga
processo ilidustrig[ baseia-se na lô, com todo o conforto, na

fermentação ?e amido, milho'l pr'aia da Ponta do Leal, próprio
b�tatas, cere:ls em geral, _:nan- para veraneio Preço de ocasião
dloca e �nelao so�.

a cçao .de ! Informações
nesta Redação.

certos mIcroorgamsmos, CUJOS 30vs.- 6
produtos principaiS S&O alcoo!

b�tí1ico. �c�tona, �idf'Jgêil.io. e �.reUln�0.m.'-_�.a.gas calbon!co. O prmcipal obje- W ....UIlioJ ��

tivo dêsse trabalho que está um. r!0ímitóri0, l.1m:i Rala de
Os elementos colhidos pela Esta- despertando grande interesse é j30tt-!.!', Uffi!i cama para cl'ian�

tística Militar são absolutull\'-:ut' uma predução em larga e3cala ça, uma. cama de solU�jr{�.
se�:etos, eTsen-em s�rnellte� a fin, de carburante superior com um guard8-comida, e dois
nllht�res. Negar�s� a ,Iornece-los. ou materia prima nacional que be- C8 rrinho5 de criança. VI::' r e
mentir no mIUlstra-los constItu� ",

. à J' '11 52
crime rigorosamente punido pelas·' neflclara as nossas neceSSidades trHlnr rua OlOVI e .

leis rio País. (D. E. M.). militares. 18 SV<::.--2

o

DE"

I
Cl

;�C::l��:��:�S����8��:'�;\�i�:a
O:N:��aL :����(;::!) �:;r::(D�

i
---,,_---......---_.....�-,���-W1���,..,��"'Idi?"S�����������_:a..._......."'"��Jt,,� .........��
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fi'
r � ii �t". ft � _ Il-. J" I CLUBES AGRíCOLAS •••••••••••eBiUI.&HIU•••••••p! Da as Vllma;s DOS �laVIOS II s()�r;):il���i��I,I��l\��o ��'\e���:oeve�� • .., •

j) r�� iI e I rns io rm1� �I �� r� 31 � I t��zO nr��i �il1��aCj�er:e���a ;�e ���:.= FILHA -1 MAE I AVO I. .=i.1� � lU Jh;i�uu.,.h�� de Ped.ro Alvares Cabral, Pedro Vaz
Caminha, que apenas por ter sido T d dRIO, 14 (A. N,) - O Comité distribuidor dos do- o autor ria carta que participa D. .. O as evem usa� a "
Mano el Q Venturoso o descobrimen-a&' •.nativos angariados' e rn favor dos famílias das vítimas lo da nova terra, terá sempre hon- W

dos torpedearnentcs pelos subrnarinos do "Eixo". co- ras de introdutor diplomático do. •
munica qua considerando o elevado número de pessoas 110VO mundo ao mundo das letras, • •
que n do puderam candidatar· se aos donativos dentro o que vale dizer-se que foi tambem

(/ i n iciado r da literatura brasileira. II •do proao anteriormente marcado, por não terem conhe- ",' -

t I
-

I .'J.úas nao em re açao a guma com a � (OU REGULADOR VIEIRA'cimento dos avisos do cornité ou em virtude d o s atuais literatura indigena o assunto que W ,

dificuldades das comunicações, resolveu separar a quota, nos faz lembrar Pedro Vaz Carni- fi A M U LH ER EVITARA DORES •
d t'l' d f '1' nha. A •. e se e rru cruzerz-os para co a o rruno que apresente P d ' t

'

I b .' AII'VI'a as Co' licas Utll!J>rl'nasd ' ., . ren e-se, no eru.an o, a ce e re
"""os ocumentos rrece aso rrcs , ate 28 de Eevere iro de 1943. carta, a êsse precioso documento. •

Caso não se apresentem as famílias interessadas, o va- que representa o maior e ornais • Emprega-se com vantagernpa- •lor das quotas reverterá em benefício das famílias já clar1o.vaticjnio que se

fez.
do país de

A. �.�.
ra combater as irregularidades t(B

contem ledas. mauerra cor de braza,
.

'VI
.

'4 das funções perló dicas das se .,
p. o escrevente da frota cabralína, • .-�_

·i
-

...
Trata-se duma med idu de contemporização que na s�a reportagem ao rei, sobre o '

,�.' ,..,
." nhoras. É calmante e regulador .,

visa principalmente assegurar um auxílio, embora p e- prec!oso ac.hado, ao par de inf'o r- • AVO�(�; deSSBR funções. •
queno, às famílias das vítimas que disseminadas pelo m açoes currosas sobre os selvagens •• �';j�,<,,;'�"'" FLUXO-SEDATINA, pela. sua

__". .' -

d 1. b il.í , '1 que habitavam a suposta "Ilha",

��<;._.
'·;,t\"l-.....,��'l., comprovada eücácía, e' muito re-rn rerro r nao pu eram se na I .i t or em tempo uh . '''' "', '"

fala da terra, antecedendo de mui- . ,,�\,,',;iN it d D dtos séculos o adagio creado pela. . ;;;..')�! Jjj\
"

.. ,
eei � a. eve ser usa 6 com

•.-------. gíria que justifica ° "plantando dá". __ \.)�1� e-.:,._ confiança.

: ..I
.......,_.-=->-_·�"""'"""''''''''''..........''''=.....''''=''''''''''''''''''',_",.....,...,'''"'''''_..............--=....

1
. ,verdade inconteste essa da ferti-. t,� .. �� �;.� FLUXO-SEDATINA encontra-se fi

R- "S l'lII .4 ":l""'t, l;üade do nosso solo que mesmo que! • (0�P;;fILH Sl'·\AE em toda parte. «I
O!l-]O�rla �o 1 tivesse centup licadas as áreas cul-.

.

...._AS a.a:.._••dlt.AA«� �lU; �.' � . 11 ya» Ovadas ainda conservaria VirgeilSI' ._11••""". ....-
� I- porções de terras equivalentes ao

I' Rua Trajano n' 3 território de muitos países do ve- I

t
lho muudo. I A Estatística .Militar, destinada !I As autoridades responsáveis pela

� E, portanto, de uma importância, facilitai' a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili-

1,.·
Anexa - Oficina mecânica sob a iniciativa da Legião Brasileira (lei' perfeita quanto possível, do apare- �.ares podem exigir, sempre que hon-

a d i r e ção d e Assistência fomentando a creação d e lharuento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade d.
Cbbes Agrícolas entre os nossos

I
das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in-

T R .11'"",,,ib.4 l'RI�,·.� E' L
pequenos escolares, visando desp er- brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A

� _ ta r-l h es o amor pelo cuidado da Subtrair-lhe apôio é trabalhar 'con- I má-fé constitue crime contra 8 se-
terra, aliciando-os como soldados

I
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.)..

Il'I
1" • D • t' 1111' da produção na luta em que nos em-

,t'.,pare.l.1ílfB para COnClH'ji:U' nsaisrraaeres. ,�\Hi.mera- penhamos, dando-lhes uma opo rtu- l1TIDíll�U:M �E . . .

duras, vitrolas, méautnas dI} escrevei', calcular, coser, n idade de tomarem poderoso o au- ii .BHU.n.L "'L} Adiada a 8a. (oriferenCla
auarelhas iOlo!Jráhcos, teleíunas. etc. xílio prestado _por �qll�l�s que, iso- Por preço de ocasião ven Penemerkene

lados, parecerram ineficientes pela d . banh' ri f.. Washington, 14 (lJ. P.) - A Di-
SERViÇO PERFEITO E CiARANTlDO pouca idade. em-se. 1 an elfO l..e mar-

P�dro Vaz C�inha .est�,va com a I mor", vidro� pjvidrfl ?BS". 1 retoria da União Panamericana
� ......................w...

�"'7
...

5
....

8"""""""'-".....----""""_......_-_.....""""_......_-- r.a�,ao. A terra e, de fato, tam gen: canoa, 4 rêdes, 4 espmhels. ruprovou uma resolução pela· qual
vs-23 111 �,ue em se querendo dar-se-a 1 escrivaninha. etc. Ver e se adia inclefinidamente a VIII

nela • ..!do C f
A •

P '[I
.

Agnelo :M.acedo tratar à rua. Fernando Ma· .on erencIa. anamencan,a, que (e-

PinAD-iíTllh ... ' fiLA- Quem sonegar informações à Es- �;adO, 39 vS.31:�:�1�;O.reul1lr
em Bogota, ·em de-

M.KU i1!J .IKFi\. tatística Militar, trabalha em pró] 3
A mocão a respeito foi apresen-

n.tA 1f'1ll Â L � uhAnAS
de país inimigo. E, nesse caso, C'" SA MISCE

"

.li"'"aK&� !-Í1.iv.lr· V será julgado, militarmente, como CompraI na 1: tacla pela Colombia durante a ses-

inimig-o do Brasil (D. E. M.). LÂNEJ\ é saber economizar' são da Diretoria da União Pana-

fnl

o BRASIL
MENTOS

DE BARROS
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5

Tênis Clube»,.. Sábado .. «Alvorada Carnavalesca», retuHlbante «soirée» á
Reservaut-se Inesas ii Relojoaria Aloritz, a era $ 10,00

iO rSTAnoI [� U
I

fantasia.«Lira

[sDorhvo�

InsPirada
Autobiografia.o�� um CegoD� llndo n-dos» ·a POntdeste

-

llIna cond
a dos

trab novo e e �nsaçãoqlho lit�r- . InOC1onant- arlO P_ e
'"

ag.103.

, Rio, 13 (E.) - A p rcsi dê nci a dn desta Capital, acaba de comunicar
i Federação Metropol itn nu ele Fute- à C. B. D. que tem int crcsse em seu
! ból proclauruu o Flumi n cnxc F. C. defensor Salomão, sendo que pOI'
I vencedor da "Taça Disciplina", isso não pod crú abrir mão de seu
I clussi licando-o como o clube 1I1e- concurso em favor do Fluminense,

II nos vezes punido na temporada dl: do Riu. O C011tq1to ele Salomão será
1942. renovado.

I O segundo lugar coube ao l;la-Imengo e o terceiro ao Vasco. E S/L\'T!l C_lT,lRIXft?
A colocação ofic inl é a seguinte: Hi o, 13 (E) -- Segundo noticiou
1° - Vcn c. Fiwnillcnse... 22 o nt.cm U OOUU1éll" matutino "A
2° - C. li. Flan!cngo .... 24 'd,whã", d�st;1 capital, os srs. Car-
3° -- C. H. Vasco da Gama. 27 l os Guncalvc s, 1\''111 de Freitas c
4U �� Lotaf'ogo de "F. e li... 3::: Fruur isco Job vão rep r-c seutur na
5° - América F. C. 3i! a sscmhléi a geral do C. B. D. as cn-
6° - Bangu A:- C. 36 t.idades de S. Paulo, Baía e Rio
7° -- Bonsucesso F. C. 41 Grande cio Sul.
7° - Madureira A. C. 41

{ 8° - Canto elo Rio F. C. .. 48

I
9° - S. Cristóvão A. C. .. 51
Rio, 13 (E.) - O Olaria A. C.

embora não parl ic ipasse ofici al
mente da competição, em virtude
de não ter voto na assem bléia e não
ter tomado parte nos campeonatos
de profissionais, obteve o primeiro
lugar.
Nos 102 jogos de amadores dis

putados o gremio lccpolrlinense a

penas sofreu 13 punições.
Tambem ° Ideal concluiu os tor

neios amadoristas com apenas 17
faltas.
Ao dar destaque ao feito do Flu

minense, merece tainbem ser real
çado o csf'orç o da Olaria.

*

CHIQUINHO
S. Paulo, 13 (E.) - Chiquinho,

ex-guardião rio Vasco da Gama, do
Hio, vem-se desempenhando CaIU
agrado nos treinos que tem tomado
parte na Portuguesa.

,

O PRECIOSO SAU)!l1ÃO IS. Paulo, 13 (E.) - O Palmeiras, :;ue _

REFORMM1iÍ O CONTRATO
S. Paulo, 13 (E.) - Segundo se

informa, Begliomini reformará seu
contrato com o Palmeiras (ex-Pá
Iestra), desta capital.

IJIPOSTOS SOBRE JOGOS
mo, 13 (E.) - Tendo a Conf'e

dcraçâo Brasileira de Desportos,
C111 carta ao seu delegado em Per
nambuco, sr. Eduardo Meneses es
tranhado que do "borderaux" dos
jogos do campeonato brasileiro de
Iuteból realizados cm Recife, cons
tassem impostos estaduais e muni
cipais recebeu daquele delegado
informação de que, apesar dos es

forços realizudos, a Ferl eraçâo
Pernambucana de Desportos não
lograra obter a isencão de nue tra
[r! o artigo 40° do "decreto:lei n.
::l.19D. Esse dispositivo tem o se

guinte teor; - "As exibições pú
blicas, promovidas pelas entidades
d esport i vas í'iliad as direta ou i 11-
d irétamcnte ao Conselho Nacional
de Desportos, serão isentas de
iquaisquer impostos ou taxas fede
rais, devendo as auto ridud es esta
duais e mun icipa is expedir os atos
u ecessários a todas as isencões. da
uesma natureza". Sabemos" que a
C. B. D. vai dirigir-se, a respeito,
ao Conselho Nacional de Despor
tos, ele vez que a intervenção do
Conselho Regional de Pernambuco
Lambem não produziu o efeito es

perado, antes, pelo contrário, deu
lugar ii renu n c.ia do pr-esí dcntc da
quele C. H. que nüo se conforman
do com a resolução das autoridades
pernambucanas

i'

mantendo os im
'postos e taxas para exibições pú
blicas, cobrados anteriormente ao
decreto-lei n. 3.199.

liJEDIDll PREVENTll'A
Ri o, 13 (E,') - Em virtude de

decisão oficial, a partir do dia 15
deste mês até 28 de fevereiro, todas
as ati vi dades futebolística s desta
cap i tal, que eram realizadas ii tar
rl c, ficarão suspensas, a-fim-de
evitar que os praticantes desse
esporte íiqirem expostos ao calor
Intensíssimo desse período, _. '.

,

TÊNIS .�
México, 13 (. P.) - O Carnpeo-.'nato Feminino Panamericano de

'Tê ni s foi ganho por m iss Pauline
Bctz, campeã elos Estados Unidos,

��� �e�r��oll sua rival Doris Hart,
O campeonato masculino foi ga

nho pelo equatoriano Segura Ca
no.

LEONOR DEUCHER
ATENCÃO I#

As assinaturas devem ser tomadas
exclusivamente por intermédio dos
a9.nt.s abaixo descrfminados. Cuida
&to com os solicitantes não autor;%ado5!

Enfermeira ( bstétrtca (par
tei ra díplnmarí-] Arenríe na
Casa lÍe SHÚ Ie S se bestião,
d:i;,; 10

à

s 12 e das 15 às 17
h(HP"

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
lfepr�.entonte Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rita do Ro�(írio, 55·..4 .. 2.0 andar - Rio CHSpU

LHnSA 1

L!c, o N.S.P. n: 199, da 1921

•................••..•..�.....•......
• •

: Quer que sua máquina velha :• •

: fique neva ? :• Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova ii
• moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à fi
• r I

,I «4 M C 08 AFA)} i• UM GAúCHO NO RIO

• que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. : ck�;iia��h�)E;!ec-;,�tt:;�!�����IJ'Ú�O'l����:
•

Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CALCULAR, etc., til 'T f
•

a a c o p e. o \ asco, Oi ontem trans-

•
com a maior precisão mecânica e a preços módicos. W ferido na C. B. D. do Rio Grande

B. João Pintor.I9. Fone 1 !.t99. • elo Sul para esta capital.
• •
•••9•••••••••••••••• ·� •••••••••••••••

-s sonuanolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS;
ARSENIATO, VANADA
TO. F05F0105,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

CORDIALlDADE ESPORTIV/l
Ri o, 13 (E.) - Segundo se in

formou o Botafogo acaba ele abrir
mão de parte da renda do jogo ele
domingo último, que lhe pertencia,
em henef'icio do Bonsucesso, clu
be que atravessa no momento Sl'I'Üi
crise econômica.
Esse nobre gesto do Botaf'ogo

ecoou bem nos círculos esport i vo
cariocas.

o. Pálidos. Depaup.r"dol,
EsqQt,dos, Anêmicoi, Mã ••
que criem M,gro.. Criançu
raquíliciIi. r.caberão a tanj·
fieoção gua! do ofganhmo

com O

53 "DUO n DI

_ (O. reí' i_" ,;ti.�
f',
í/&.

\.. .,\ Tem e1!l HstOCtk» os dmafi� r8cen�tes _artigos
� � íítl •.�� para CrlallCitl, ernas e· IHa C9Blenuao para

.. � homens, calçados, chapéUS, casemlras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas} etc, 1\ Fábrica DISTINTA está eon-

_

. leccionando camisas para o verão a preuns extremamente baixos.
Visitem as novas e modernas instalações de A C.t\PlfAL, ii rua Conselheiro wlafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Qulnta.feira, �4 de \'aneiro de 1943 7

�_D_I_A_D_O_M_E_IC_Q Atingido em cheio o estado maior alemão
Argel 13 (U P.) -

Anuntia-r
_

K
. , .

d ferid
.

Phili J.. .'. '1 mas em airrouan e regressar a avia or re en o, major I ip -

se, oflclal�ente, q�e) uu;. pi oto sua base em boas condições, de- Cochrsne, atingiu de cheio com:

norte-�mperlc,�no, 11:IPU an o bU� i
pois de destruir aquele e rechaçar uma bomba o edifício ocupadocaça -40 rea IZOU uma n- dos aviê I

_

d I d
.

I
_

d
•

f h' .

h os ataques os avioes a emaes e pe o esta o maior a emao a C1-
Ihante _alçan a, alodatacfar SOZInI I} combate que o perseguiram. O dade mencionada.
o quarte genera as orças a e-

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA-------------------------Dr.

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das t O às 12
""on�u tl!!: A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE
Dr. ��ADE!RA NEVES-médico especialista

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anertelçoamento e Longa Prátlca no Rio de Janeiro

C I Pela manhã: às terças. quintas e sabndos, das 10 ás 12
onsu tas horas: li tarde. diariamente. das 15 às 13 hóres

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo no: 1467
Reó;id,:>Dcia: Ru'l Presidente Coutinho. 2H.

O MARIO WENDHAUSEN
.

(diplomado pela
r.

-

Faculdade Nac.
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-lutemo do Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas �e adultos e crtançus.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel, 1426
Resldencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 10 -, Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. � FLORIANOPOLTS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA D��et�a��a,�SP�:l
F1orianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Prelo 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de seuhoras.
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 Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, b, fOlie 1256
Residencia: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Jose phina S(hweidson
_ MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

RUl F. Schmidt. 39 (sob.)

I I
!�i�TI'rU'nl Df OIAUNOS'flCV

Dr. Antônio Moniz CLINICO
de Aragão Dr. Djalma Moelimann

M-bDICO
Formado pala Universidade de

li Genebra (Sulca)
Cirurgia e Ortopedia. Com p!'!UIOO n08 bospttaís europeus
Clínica e Cirurgia do Clínica médica em geral, pedlatrta,

doençae do sistema nervoso, apare-torax. Partos e doenças lho geníto-urlnarlo do homen.
de senhoras. e da mulher

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

Diariamente das 15 às Corso de Radiologia Clfnlca com o
dr. Manoel de Aoreu Vampanarlo

I
11 hora".

I·
Silo Paulo). Especializado em HI-

HESID�NCIA: Iliene e Saúde Pública, pela Unlver•

Almirante Alvim. 36 Ildade do Rio de JaDe�ro.
Telefone n. 151. Gabinete de Ralo X

Electrocardiografia clínica
�-----------_... Metabolismo basal

I Sondagem Duodenal
D,. R.,m "n: I' ,.., Gabinete de fisloteraola

� O..... Laboratório de mlcroscopta e
análise clin Ica

Roa Fernando Maebado,'
Telefone 1.195

CUNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1599-
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESlDENC1A'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

P! ORTANOPOll�

DR. ABRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' tifOS
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante14 I

��'::�"'·Ok.Q' .. :lI

1��-
ADVOGADO !

Dr. Aldo Ávila da luz I
Horário: 9 às 12 e 17 às 18 I
Escr. Edificio Amelia j

Neto, sala 2.

I
1

S d BAIARes. Av. Rio Branco, 181 I Fundsds em 1870 é e:

I Florianópolis. , I J Seguros Terrestres e t,llarítimoe

Form�fu��ri;��"
-- i!

incêndio nas fábricas I)Krupps !
Londres, 13 (C. P.) - Continua- �

ram em Essen, a séd e das grandes 1
fábricas de armamentos Krupp, os I
incêndios provocados pero devas- }
lador bombardeio da noite de sá- ibacio executado pelos aviões da

IR. A. F. Projéteis de gráncte cali
bre, inclusive as bombas de duas 1toneladas, foram at irados sobre os ,

centros industriais da região de iEsse n, no curso do quinto ataque ,

efetuado, no período de sele noi- !

tes, contra a região industrí al de
Ruhr: Os pilotos, regressando da
incursão, deram ceata das condi-
cões elo tempo, que eram cxc elen
tes, o que facilitou em muito as I

operações, de modo que, ao aban
donarem os aparelhos os objetivos,
deixaram tambem lavrando enor
mes incêndios, vi s iveis a 160 quilô
metros de distância e que ontem
pela manhã ainda ardiam. As bai
xas da "Royal Air Force" foram
de sete aviões, pelo que se calcula
que tenham tornado parte nos bom
bardeios de Essen uns 150 apare
lhos.

em

30V-18

-

c Aliança �a Baía lt

• "ropas de sacrifício.
Moscou, 13 (R.) - As desespe

radas "tropas de sacrifíció" ale
mãs que tentaram impedir a tra
vessia de Ulll rio com a ajuda de,
20 tanques, foram dominadas com
irresistivel assalto frontal dos rus

sos, os quais admitem que a ação
lhes foi custosa, embora conseguis
sem realizar amplamente seu obje
tivo, que era estabelecer uma cabe
ça de ponte que garantisse às di
visões soviéticas a travessia do rio.
Apesar do custo inicial, os solda
dos russos assaltaram as posições
inimigas do outro lado do rio, si
lenciaram seus postos de metralha
.doras e puseram fora de combate
a maior parte dos Ianques germâ
nicos, mediante o uso ficaz de gra-
nadas. .

Os despachos da frente e os co
municados oficiais indicam que os
exércitos russos estão prestes a
obter uma das grandes vitórias de
sua acometida de inverno no Cáu
caso. Tudo induz a crer que Geor
glevsk, Mineralnye Vody e Buden
novsk não tardarão a cair, ante o,avanço dos russos, com o que se
rão obtidas valiosas linhas subsi
diárias das principais estradas de
ferro, ao longo elas quais se desen
ro)aram as aeões de maior en-
vergadura.

..

O inimigo tratou desesperada
mente de reduzir o ritmo do avan
ço russo, porem suas tentativas fo
ram contra-balancadas com saldo
favoravel para as armas soviéticas ...�__......._, oo:. ].

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:OVO$OOO
» 54.700:000$OC>0
, 3.929.719:000$000
• 28.35R·717$970
• 85.964:965$032
, 7.323:826$800

terrenos)>> 22 354:000$000

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

de Sõuza 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 À!rica,

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cia.
RUA FELIPE. SCHMIDT N

""

GASOGENIOS
TlP O "C. E. G."

-,

Os mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABRICANTES:

GASOS I L LrDA.
Rua da Conceição N.o 343 • são PAULO

Não procures conhecer o que

I
Os órgãos da Estatística MilitaI'

se pensa nas esferas oficiais' têm apôio legal, quando intima.
-

' o produtor e o vendedor a mostra&'sao segredos dificeis de gnar- o que possuem em seus estabeleci...
dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.). ,

Hospital de Ha:mônia
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedía - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia elíníca (raios X). Laboratorío co-mpleto de

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

calmo e confortavel
Médicos: DR. CESf\.R 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 Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLlVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado;

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por .z!u·,ta à
gerência do mesmo estabeleCImento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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anos
CLUBE DOZE DE aGOSTO
NOIA: --

- Domingo,
a Diretoria' avisa que será vedada

«soiréen das 22 às 24 horas
entrada de Inenores de

Socorro aos flagelados de
Campos

Rio, J.4 (A N) -- Noticia
se que o interventor Ama
ra 1 Peixoto, além de provi
dêncios de car

é

t e r imediato.
corno socorro aos flagelados,
efetuou em Campos, onde

A

:o�ZO::�:�O�lff€,Á:e:l:�:�_-1I ::"�v-i�-�-��-� i� i-I E��!�O::o!s��te��:::��dad e, c.om extraordinário vo-
.

iUy � U�IIi'1�oi.IIM i doros, que lhe fizeram uma
lume e perfeita nitidez, a rá-

... -=z,.",J. exposrço.o da situação e
dio-emissora paraguáia Z P A ,,",,,,, Ç1

das condições do rnurricfpio
5, instalada em Encarnacion. E'l\zem anos kohH em face das enchentes. Os
Mais uma emissora de ondas A exma. sra. d. Amelia Ri .. participantes da reunião

curtas, portanto, unirá todos chard da Rocha. esposa do sr. onrasentcr-o rn ao interven-
os países que amam a Demo- dr. Mario Rocha; t�r diverao.a sugestões para
craca num e rand e amplexo a exrr a. sra. d. Alexandrina combate aos efeitos eco riô-
de solidarie<l�de. Gr isar d , es pos a do sr. Edrnun- micos do flagelo. O coman •.

A Z P A 5 está transmitin- do Grisa d; dante Amaral Peixoto estu-
do, experimentalmente, na on- a exrns , sra. d, Mar ia 1\1a- dou com os presen t s BS r rov idên-
da de 25,00 melros, pois, foi dalena Grisard Pereira; cios solicito.dc.s e prometeu
nessa faixa que a sintonizamos exma. sra. d. Solita Sousa auxílio em qU9 provavelmen-
na tarde de ontem. Vieira, esposa do sr. Odilon te se iOC1Ull'aO ernpr êat í-

B. Vieira. mos aos Icvrodcze i, a j uros
de quatro por cento e aju
da de custo nora s ubsia
téncia e recorneç o da vida.
dos traba.lhadorés vitimados;
pela enchente.

I
Clínica médico-clrúrgica do· I

O tráfego de automóveis
DR. SAULO RAMOS RIO, 14 (A. N.) - Infor-

.

Especialista em moléstias de mam do Recife que, aten-senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

eI'l
dendo a uma representação! tõmago, vesícula, útero, ovários, dos usineiros e plantadoresapêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias, de cana do Estado, foi corihldrocele, varicocele. Tratamento sem
cedídu Hceriço par .... o tra'fe-dor e operação tle Hemorroldes e vari- ....

zes - Fracturas; apaeelhos de gêsso.
go de automóveis de proOpéra nln Hspitals de FlorlaJlópolil!l.

Praça Pereira e Oliveira. 10 -

I
priedade dos mesmos, em

Fone. 1009
condições de queimarem se-S',korsk', está em Londres Horârlo: Das 14 às 16 horas, dJaria·

mente. mente alcooI anhidro.
Londres, 14 (R.) - Chegou A providência foi recebida

ontem a esta capital o gral. com satisfação. Desde sá-
Sikorskii, vindo dos Estados u- Regressa o sr. bado a cidade apresentanidos, onde conferenciou com o João Alberlo movimento de veículos parPresidente Roosevelt e outros Washington, 14 (U. P.) - O co- ticulares.líderes americanos. ordenador da Mobilização Econô- Os carros beneficiados tra-.. mica do Brasil, mínistro João AI- zem na carrocerie o nomeEmpréstimo uruguaio berto Lins de Barros, conferenciou de usina a que pertencem.Montevidéu 14 (R) A com vários altos funcionários nor- ____::..__ _:_ __::_' . .

.nunciou-se que o ministro AI- te-americanos, na véspera de seu

berto Guani, que partirá no regresso ao Brasil. Em sua viagem
próximo sábado para os Estados de retorno à sua Pátria, o sr. João
Unidos, tratará de obter do go- Alberto fará escala em Belém, para
verno americano um

emprésti-I'
novas e importantes conferências

mo de 15 a 30 milhões de dó- relacionadas com a borracha do
lares, destinado à defesa nacio- Amazonas.
nal e obras públicas. Entre as altas personalidades do N° 14 6 vs - 6,

4e.G••••••eG•••••••••••••••••••�.�.O .

aceita alunos para aulas particulares de matemática
Rua Bocaiuva, 166

• governo norte-americano, com as

Moças de 19 anos quais o sr. João Alberto conferen-
Londres, 14 (R.) - O rei ciou, figuram Donald Nelson, clire

Jorge VI assinou a proclama- tor da Junta de Produção de Guer
ção pela qual tambem se incor-, ra, Milo Perkin s, diretor da Junta
param às fileiras do exército de Guerra Econômica, e outros.
moças de 19 anos. 1

------------__ Preparam-se candidatos poro quaisquer concursos
Camisas, Gravatas, Pilames, PREÇOS MO'DICOS

Meias das lftelhores, pelos menores Rua Saldanha Marinho, 11. 3
preços só na CASA MISCELANEA.. N0 I vs _ 7
- Rue Trajano, 12. !w .,.J".r_.._W........Wm....................a_.l'J" .í"................-.h••�

Alemanha querWASHINGTON, 1ft (R.) - URGENTE - o Departamento de Estado anunciou que a Alemanha está
tratando de obter a libertação dos membros da comissão de armistício alemã. captur�da em novembro último
pelo exército norte-americano operando no norte da lHrica, o1erecendo, em troca. ii lIberdade de diplomatas e
jornalistas americanos prisioneiros em campos de concentraçao da Fra�ça.

unI acürdoestabelecer

ULTIMA HORA

ESFORÇO À TôA
Melburne, 14 (R.) - o esforço

realizado pelos nipões para enviar
um comboio de tropas e abasteci
mentos a Lae (Nova Guiné), fra
cassou.

Ja estão ameaçando ESlnolensco 1
Nova Iorque, 14 (R) - URG;ENTE - O correspon

dente de um jornal novaiorquino anunciou ontem, à tarde, que
as tropas russas reconquistaram importante' localidade situada
a 40 quilômetros de Esmolensco. FRACOS.

ANtMICOS
TOMEM

�nhD Creesltads

Noivados:
A ENTREVISTA DOS PRESIDENTES

Montevidéu, 14 (R.) - A embaixada brasileira nesta capital publi
cou uma nota, declarando que a entrevista que hoje se devia rea lizar ,

na fronteira, entre os presidentes Getúlio Vargas e gral. Baldomir, foi
adiada para domingo, visto o govêrno brasileiro achar-se de Iuto oficial
por morte do saudoso gral. Agustin de Justo.

Com a gentil senhorita, Ma
ria de Lurdes Nunes, contratou
casamento o sr. Antônio Flo
rêncio, sargento da Fôrça Po li
cial do Estado.

"SILVEIRA"

Grand. Tónieot
Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar: Acácio Nazário e Braule
nina Ana da Cunha; T'elemaco
Siridakis e Arací Livramento;
João Bento Duarte e Julia Nu
nes.

A JUVENTUDE CHILENA REAGE
Valparaiso, 14 CR.) - A Frente da Juventude Patriótica Chilena

publicou um manifesto, dizendo que a atitude do ex-presidente Artur
Alessandri, opondo-se à ruptura imediata das relações com o "eixo",
reflete nitidamente o pensamento nazí, O manifesto acrescenta que a

Frente da Juventude apoiará o govêrno na sua política varuni l em face
dos totalitários.

EMPREGADO
- He (ifrência de ESTADO pre

dss-se de um jovem para ser
ventia interna e externa, dlstrl
buição de jornais e cobrança.
O candidato deve ser idonea
mente recomendado.

Notíciasnito, ao sul de Trípoli, os pilotos
norte-americanos destruíram 34
aviões do "eixo", que ali se acha
vam poisados.

Ecos eDIFTERIA OCULAR
o conceituado médico conterrâ

neo sr. dr. Savas Lacerda, especia
lista em oftalmologia, publicou re

cenlemente, nos Arquivos de Hi
giene do D. S. P. do Estado, os re

sultados da observação, que efe
tuou em sua clínica, de um caso de
difteria ocular, cuja cura, segundo
as conclusões firmadas, obteve com

dose relativamente pequena de sô-
1'0. O paciente era uma criança de
1 ano e 3 meses de idade.
Agora, o sr. dr. Lacerda vem de

tirar uma "separata" dêsse estudo,
havendo tido a gentileza de nos

oferecer um exemplar.

o Tesouro do Estado está
intimando o guarda men

salista Manoel Macuco So
brinho. com exercrcro na

Coletoria de Imbituba, por
estar faltando ao serviço
'desde 17 de dezembro últi
mo.

..

NICARÁGUAA TAMBE.U
Washington, 14 (R.) - Anun-

NO CONGO BELGA ciou-se, oficialmente, que o gover-

Washington, 14 (R.) - Noticia-se no da Nicarágua assinou decreto
oficialmente a chegada 3.0 Congo léi ordenando o confisco dos
Belga da la. unidade de artilharia I bens. d.e .todos

os súditos dos países
anti-tanque norte-americana, a qUal, totalitár-ios, *

desfilou pelas ruas de Leopoldville
entre aclamações da população. OS RUSSOS DE ESTALlNGRADO

Moscou, 14 (R.) - Urgente -

FAÇANHAS DOS RUSSOS Divulgou a rádio desta cidade
Moscou, 14 (R.) - À luz do

dia,,'
que os exércitos soviéticos rompe

um punhado de aviadores russos r�m as linhas. alemãs situadas a

atacou o aeródromo de Krasnodar, oeste de Estalingrado.
em poder dos alemães, causando a

*

destruição de vários aparelhos ini- ANTONESCU E HITLER
migos e estragos nas pistas. Londres, 14 (R.) - A emissora

de Berlim notícia que ° sr. Hitler
recebeu no seu quartel o ditador
rumeno Antonescu. Diz o comuni
cado oficial alemão. que essa con

ferência foi inspirada pelo espírito

•

Encerra-se amanhã a Irrs
crição de candidatos à oh
tenção certificados de rd
dio.telegrafista de 1 a e 28 clas
ses, na Diretoria Regional
de Correios e Telégrafos nes

te Estado.

BOMBAS NA INGLATERRA
Londres, 14 (R.) - Aviões ale

mães arrojaram bombas sobre uma

cidade do suéste da Inglaterra, cau
sando a morte de 1 mulher e ferí- de amizade".
mentos em 12 outras pessoas. •

FRANCESES NA UBIA
Cairo, 14 (R.) - Notícia-se que

os Franceses Combatentes ocupa
ram numerosas povoações a menos
de 500 krns. de Trípoli. Essas tro
pas vêm do sul, comandadas pelo
gral. Leclerc.

MILHARES DE PRISõES
Cairo, 14 (R.) - A rádio do Mar

roces, retransmitindo noticias re

cebidas de Istambul, diz que na

Bulgária _já se fizeram 25 mil pri
sões. A agitação se estende, alí, em

protesto contra as manobras alemãs
no sentido de arrastar a Bulgária

. à guerra contra a Rússia.

AULAS DE
o BACHARELANDO

AGORA MAIS FORTE
Londres, 14 (R.) - Discursando,

ontem, lorde Alexander declarou
que a Grã-Bretanha, apesar das
perdas sofridas, tem hoje mais por
ta-aviões que antes da. guerra.

Todas as repartições públi
cas federais reunidas
em um só edifício

São Paulo, 14 - Segundo>
se noticia, estão sendo in
tensificados os estudos da..
construção de um grande,
edifício destinado a reunir'
todas as repartições públi--'"
cus federais com sede nesta.
capital. Possivelmente este
ans serão atacados os tra
balhos e, assim, resolvido
um problema que tambem.
iuteressa à coletividade pau
lista. Informa-se ainda que
todos os detalhes técnicos·
de cada repartição serão
considerados na construção>
do novo prédio a ser edifi·
cado em São Paulo.

Avanco aliado
Q. G. Aliado na África do Norte;

14 (U. P.) - Formações da infan-·
taria britânica e "tanks" efetua
ram avanço no caminho de Gou
bellat, dez quilômetros ao norte de
Bou Arada, e cerca de 22 quilôme
tros apenas ao sul de Medjez El
Bab. Os alemães tinham ocupado.
posições no- referâdo ponto, apo-'
derando-se de uma colina e de uma

granja, acreditando-se que não ten
[lavam flanquear os postos avança
dos aliados.

MATEMATICA.
ELIAS PALADINO

'CURSO PARllCULAR
Prof. Manuel Luiz

:!:>ES1'RUIRAM 34 ��..I"J".�

Argel, 14 (R.) - Em novo e feliz! Caspa � IjOÇ.{O �RAVI.
ataque ao aeródromo de Castel-Be-' LHOSA !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


