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Apêlo aos alemães da Amér{câ"�!::,LatinaMÉXICO, 13 (u. P.) ..• o PRESIDENTE DO MOVIMENTO "ALEMANHA LIVRE", NO MÉXICO, tUDWlf}-;R�NN�.fOR�ULOU
UM APÊLO A TODOS OS MOVIMENTOS DEMOCRÁTICOS DOS ALEMÃES NA AMÉRICA LATINA PARA QUE SE UNAM E
APRESSEM A DERRUBADA DE HITLER, CUJO REGIME •• EXPRESSOU • DESMORONARÁ EM BREVE, EM -CONSEQUÊN
CIA DE UMA REBELIÃO INTERNA. DECLAROU AINDA QUE A FORMAÇÃO DE UMA FRENTE úNICA CONTRA HITLER,
PELOS ALEMÃES QUE SE ENCONTRAM NO ESTRANGEIRO, APRESSARÁ A REVOLTA DO POVO ALEMÃO.

Nova conspiração contra o �overno rumeno
ESTOCOLMO, 18 (U. P.) •. FOI DESCOBERTA NA RUMÂNIA NOVA CONSPIRAÇÃO CONTRA o GOVÊRNO DO GENE.
RAL ANTONESCU. o MOVIMENTO SUBVERSIVO, CONHECIDO SOB O NOME DE 6�FLECHAS CRUZADAS", CONTAVA
COM GRANDE NúMERO DE ADEPTOS. ATÉ AGORA JÁ FORAM PRESOS 73 MEMBROS IMPLICADOS NO REFERIDO MO
VIMENTO. SEGUNDO INFORMARAM AS AUTORIDADES RUMENAS, O CHEFE DO MOVIMENTO ILEGAL É CONHECIDO

PELO PSEUDONIMO DE "SELLASSIÉ".

Organiza(ão de
acambarcadores

São Luiz, 18 (E.) - Tratando da

carestia de vida, os jornais denun

ciam uma organização de açambar
cadores que vem agindo no Estado,
responsabilizando a, mesma pela al
ta verificada no preço ele vários

produtos. Os jornais pedem às au

ioriclades que tomem as providen
cias necessárias, afim de livrar fi

população da ganância dos aprovei
tadorcs da guerra.

CompletaLONDRES, 18 (Por John Par
.

ris, correspondente da United
, Press ) -_ O primeiro ministro do
-

governo extraterritorial holan-
dês, professor P. S. Gerbrandu,
declarou numa entrevista que a

frente interna alemã não sofrerá
lIllla derrocada definitiva, a
menos que os exércitos qerriui
nicos experimentem lima derro
ta fragorosa e decisioa.
Acrescentou que a Itália se

acha oirtualniente ocupada por
tropas e forças da polícia secre
ta nazista, de maneira que não
poderia abandonar a Alemanha
e negociar a paz em separado.
Gerbrandij acredita que a

. ocupação da tIália pela Alem.a
nha é Ião completa que os italia
nos se vêem priuados de Ioda li
berdade de ação, lW que diz res
peito às decisões de importância
política Oll militar.

"Não creio - disse - numa
derrocada da [rente interna ale-

a

Curso de paraque
distas

Porto Alegre; 18 (E.) - Informa
se que o Curso de Paraquedismo
instituido pelo Aéro Clube do Rio
Grande do Sul, tem a possibilida
de de treinar inicialmente 500 pa
raquedistas, dado ao grande núme
ro de candidatos inscritos com que
já conta a niciativa cio Aéro- Clu
be. Dentre os inscritos estão 100·
elementos cio chamado "Batalhão
Suicida".

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário

-

e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Alemanha Um milhão de homens em serviço
na marinha dos Estados Unido,$ocupação da Italia pelatnã, salvo se for quebrado o po-

I
lamente antl-nazista

qlle. nunca".,
repressão slllnamente severas e

derio militar do Reicb': "O ódio para com os alemães prenderam 1500 reféns, inclusive
O que denominamos frente in- é profundo. As medidas por êles I professores universitários, sa-

terna, que obronqe na realidade I adotadas não são aceitas passiva- I cerdoies, porlamcntares, diriqeti-
todo o povo da Alemanha, está mente, e a violação dos direitos ies operários e indnstriais.
fiscalizado e aterrorizado eficaz- humanos provoca sentimentos I 'mente pelos dirigentes nazistas, anti-germânicos que, alqutn dia, M,zllwres de holandeses foram
que sabem estar lutaruio com as explodirão numa revolta. � t�r- I e12vzados ,,�l campos de .concentra-
costas voltadas contra a parede e 1'01' não pode quebrar a resislên- I çao e mz.ztos, �ele� pei eceran�. O

difundem o conceito de que a cia do nosso povo. Ao contrário, povo hol'0ndes p'e!manece tinido,
derrota alemã significaria Ilm de- retorça e reanima seu espirita. e as _Igrejas c�to�w� e �rolesian-
scstre pessoal para cada indioi- Com efeito, desde abril do ano te sCfo os pl'lnczp'az� lideres do
dilo alemão". passado, os alemães se têm visto mooimenio de resistência aos na-

Ao referir-se à situação na Ho- obrigados a adolar medidas de zistas".
landa, o proiessor Gerbrandu de
clorou o seuuinies: "As informa
ções secretas recebidas pelo qo
venw holandês, durante as últi
mas semanas, de fontes fidedig
nas, assinalam que a resistência
às fôrças de ocupação se intensi
fica diariamente. Uma destas no
tícias disse que, "durante dois
anos vimos resistindo, apesar do
terror, da violência e da barbá
rie, e nosso potio é uiais resoiu-

Washington, 18 (R.) - O con
tra-almirante Randall Jacobs de
clarou, perante a comissão de As
suntos Navais da Câmara dos Re
presentantes, que a Marinha dos
Estados Unidos conta mais cle .•

1.000.000 de homens em serviço
ativo, o que representa 3 vezes O>
efetivo de hã um ano.

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

A entrada da Bulgá ..

ria na guerra
.

A adesão da Argentina ii declaração
das Nações Unidas

Buenos Aires, 18 (R). - A do com os princípios de ordem
Arg'entina aderiu à recente de- e respeito internacional que
claração das Nações Unidas de sempre guiaram os seus atos".
não reconhecer como legais a O encarregado de negõeíos
a p r e e n são, expropriação, e da Alemanha, sr, lUeyene, in
transferência de propriedades formou o sr, Gache de que es

pelos países do "eixo" na zona tava dando os necessários pas
ocupada da Europa. sos para a obtenção do salvo-

O sub-secretário dos Estran- conduto para o adido naval
geíros, sr, Gacbe... entregou ao germâníco, capitão Níebuhr,
encarregado de negócios da que deverá deixar o país, a pe
Grã-Bretanba uma nota na dido do govêmo, em virtude de
qual, ao que se sabe, a Argen- espionagem comprovada•.
tina adere ao protesto "de acor-

Londres, 18 (R.) - Segundo in
formações enviadas a esta capital
por um correspondente da Reuters,
alhures na Europa, a Bulgária deve
entrar na guerra dentro de poucos
dias, atendendo ao pedido do chan
celer Hitler, feito por ocasião da
visita do ministro da Guerra búl
garo, general Nichoff, a Berlim.
O correspondente- acrescenta que,

conforme a crença geral, Q chan
celer Hitler solicitou a .substituí
ção das tropas rumenas pelas tro
pas búlgaras, porquanto as primei
ras foram Quase completamente ex

terminadas na frente oriental.

Novas prisões pela morte de Darlan
Quem sonegar informações à Es

tat-ística Militar, trabalha em pról
de país inimigo, E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

inimigo do Brasil (D. E. M.) •.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aplique um Gasogênio «Sully» no seu

Eficiência e garantia absoluta -

Distribuidores: C_ RAMOS & C� --- Rua
OfICINA DE MONT,t\GE�

caminhão e ganhe a diferença:
Tipo especial para ONIBUS·:
João Pinto, 1 --� Florianópolis
E ASSISTENCIA

Londres, 16 (U, P.) - O mi-
nistro de Informações Brendau qualquer candidato favorito,
Brancken, em entrevista con- nem tampouco põem obstácu
cedida aos correspondentes los à reunião entre De Gaulle e

norte-americanos, desmentiu a Giraud". E' bastante delicada a

versão de que a Grã-Bretanha situação a que Eisenhower se

e os Estados Unidos apoiarão vê obrígado a fazer face, parti
candidatos rivais para a díre- cularmente no que concerne às

ção dos franceses anti-nazistas. requisições militares. "O go
"Nem a Grã-Bretanha nem os vêrno britânico conferiu plenos
Estados Unidos, disse, apoiam

f

Hospital de Hcmôníc I
HAMONIA

.

I,
Alta cirurgia - Ortorpedíu - Parto Clínica mé
dica de A€iUltOR e fie Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínlea (raios X). Laboratorto completo de

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

calmo e confortavel
Médicos: DR. CESAR AVlLA - 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 Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo rio 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 estabele-cimento

Plenos poderes ao general Eisenhower Inst���d��.t��íI:i!:!�:.u.�:do��m F!n�!��d��!OIiSpoderes a Eisenhower no norte ncrte-emerkenesda África. Temos toda confian
ça nele". Com respeito às in
formações sobre a conspiração
de elementos monárquicos, ma
nifestou: "Potleriamos dizer
que o pretendente (o conde de
Paris) não conta com o apoio
do "1Vllite Hall", e, em minha
opinião, tampouco o tem de
Washíngton ",

A· ArgentiJa teria rejeitado
Buenos Aires, ·i6�(U. P.) � Os vespertinos "Crítica" e "No

tícias Gráficas" publicaram, simultaneamente, a notícia ; de
terem sido iniormaâos, embora sem caráter oficial, mas em

fontes fidedignas, de que a Argentina rejeitou o oierecimento,
jeito pelo Chile, pelo qual êste retardaria a ruptura de relações
com o Eixo, até que a Argentina estivesse resolvida a acom

panhá-lo nessa medida.

Superioridade aérea yankee
Londres, 16 (U. P.) - A rádio-emissora de Berlim reprodu

ziu uma dedaração do jornal japonês "Asai. Shimbud", assinalan
'do que a luta nas ilhas Salomão e em Nova Guiné aumenta diariaa
mente em violência e que os norte-americanos possuem superiori
dade aérea nessa região.

Dr_ Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
Ifetlvo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assistente do Plof. Benedito Montenegro. Com prAtica de
mais de 'anos na Clínica Cirúrgica do Prof. AUpio Correia Neto. Com
esl6gio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Kon;etzny. de Hamburgo. e Schmledea.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. esUlmago. intestino delgado e grosso.
figado e vias biliares. seios. útero. ovArias. rins. prostata e bexiga.

htémias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de

SiUide São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Machado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarle Schutel n° 2. Tel. 1259

Sr. (ieorge L Rj�li vke-presl
dente da Pan American

Airways

Acha-se aberta na Secretaria do Instituto Brasil
Estados Unidos desta Capital a inscrição para candidatu
ras a Bolsas de Estudos em Universidades Norte-Ameri
canas, no período de 1943-1944. Só poderão inscrever-se'
candidatos ;á graduados em Cursos Universitários Brasi
leiros.

Acaba de partir do Rio de Janeiro,
pelo "clipper" da carreira, para os Es
tados Unidos, donde reg ressar-á dentro
de três ou quatro semanas, o sr. George
L. Rihl, vice-presidente da Pan American
Airways, que, a serviço dessa emprêsa
de transportes aéreos, ali cheg ára há um
mês.

O sr'. Rihl, que fundou e organizou, em
1930, a emprêsa nacional de transporte!
aéreos Panair do Brasil, subsidiária da
quela companhia nor-te-amer-icana, diri
giu-a até 1934, quando se transferiu para
Nova Iorque. Depois de oito anos de au

sêncl:a do nosso- país, o sr. Rihl regres
sou a-fim-de verificar o grande progres
so experimentado pela Panair do Brasil,
com a extensão constante de suas aero

vias, a multfpllcaçâo do número dos pas
sageiros, da carga, das encomendas e

malas postais transportados entre todos
os recantos do território nacional, o au

mento, emfim, para quase 3.000 do seu

pessoal brasileiro de todas as categorias,
sem falar nos milhares de trabalhadores
empregados na construção e melhora
mentos dos aeroportos.

Cala Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-
sóri.Js, Malas, etc.

Só na • 'CASA BEIRÃO"
, Rua Tiradentes n° '3

I -Florianópolis-
30 VB. -2 I- -

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

Os formulários e outras instruções necessárias serão,
fornecidos aos interessados na Secretaria do Instituto.

As referidas bolsas de estudos estão sob os auspí.
cios do Instituto Internacional de Educação, de Nova Ior
que.

As inscrições encerrer-se-êo, impreterivelrnerite,
dia 20 do corren te às 15 horas.

no

A DIRETORIA
19 7 vs 5

EMPREGADO
Para,auxiliar de escritório, necessita se de um, com-

16 anos. E imprescindivel que tenha boa caligrafia e

conheça as quatro operações. - Ordenado inia1 Cr. $80,00
mensais. - Cartas, do proprio punho, à Caixa Postal n°.
163, Nesta, dirigidas a: "ESCRITORIO".

23 4 vs. - 3

SEJA SUA 'ROPIIA

Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses so

Senhoras, que deles pa- frimentos, que são evrtaveis.
decem, o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER.
Taes são as irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo
no funcionamento do deli- raso. o poderoso remedia
cada organismo feminino, traz no nome o resurno de
como excessos. faltas. pe- suas virtudes. A SAUDE DA
riodos dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de
cértas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

Â SA.UDE DA. �fULHER
CURSO ANTONIETA DE BARROS

EXTERNATO FUNDADO EM 1922
Professoras: Antonieta e Leonor de Barros

Fernando Machado.
-

82 Fone, .1.516·
Alfabetiza e prepara para os exames de admissão a08

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

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

c.·.I� %.
Tem em t<stock» os mais recentes artigos

IA
(

.

para criancas, ternos de fina confecção para
.,

. ,. homens, calçados, cbapéus� caselniras e li-
nhos nacionais e estrangeiros,' brins, roupas brancas, pijamas, etc. 11 Fábrica DISfflNT1\ está con-

feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos. '

Visitem as novas e modernas instalações de A C�t\PITAL, à Ilua Conselheiro 1\'Ioll'a, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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alemães padecelD com o frio do! :n;;:-;::'=�o�inverno e o frio do terror � tolo e M�:J�s�ioPilSChOdl �
Londres, 16 (D. P.) A russos são dotados de uma in. � �

"Exchang'e 'I'elegraph" ínror- crível força de vontade e com- � participam a seus po- �mou de Zur-ique que os corres- batem com desesperada valen.; rentes e amigos o nas- �pondentes de guerra alemães tia. A corrida para a destruição � cimento de seu primo- tindicaram em despachos envia- se estendeu por toda a

frente.,8 gênito MIGUEL �
(los da frente russa que "o fogo Nossas tropas padecem com o � Fpólis, 12/1/1943 g
da artilharia russa é infernal, frio do Inverno russo e pelo � e
sendo seguidos pelos ataques

I
frio do terror, não tendo outra �OCCOOCXXlCOOOOCOClI:lClOOlX>JQ���>u.3

da infantaria". "Segundo pu- alternativa senão continuar re-
rece acrescentam aqueles slstindo ", à
correspondentes - os soldados I1lug!JI ...se uma casa f\RVa�_'11 II nida Mauro

mos n" 295. Tratar ao Largo
Benjamim Constant, 9.
27 5 vs , 4

Os

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente

Cairo, 16 (U. P.) - Aviões de
bombardeio, caças-bombardeado
res e caças aliados, realizaram po
tente "Blitzkrieg" aéreo contra a

vasta zona defensiva de Rommel
na Tripolitânia setentrional. A ês
te respeito os observadores mi
litares salientam que as incursões
seriam, talvez, indicio de imi
nente ataque em massa por par
te das forças terrestres imperiais
contra as derrotadas forças do
"Afrika Korps". Enquanto Montgo
mery continua acumulando gran
des massas de homens c equipamen
tos, nas proximidades da localida
de de Mísuratn, despachos proce
dentes da linha de batalha indicam
que a nova ofensiva aérea dos alia
dos é de análoga intensidade aos

intensos ataques da aviação impe
rial, que precederam as investidas
por terra, e que expulsaram os

alemães de suas fortes posições de
fensivas em Alamein e El-Aghei Ia,
nas primeiras etapas da ofensiva
britânica em direção oéste.

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

Dr. Vitor Gutierrez
Cirurgião Parteiro

-,CQm 2 anos de prática nos principais Hospitais da Europa.Chete do servlço Pre-uatal do Depart. de Saúde Pública.
Molésüns de senhoras, Endocrinologia.
Consultório: Rua Felipe Scbmidt, 34

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

Visite,

MELHORAL É MELHOR I EXPERIMENTE-O'

BILHETE CARIOCA I UMA TOCANTE
HISTóRIA
DE AMOR

Êste homem, hoje rico, recorda
à esposa "�nob" como se casaram

quando ele não tinha nacla -' se
não a vontade de vencer. N�
número de SELEÇÕES. E mais:

Como ensinar a seu filho
lições preciosas - que de ou
tro modo ele teria de aprender
à sua própria custa, �m duras e

amargas cxperiencias. Uteis e opor
tunos ensinamentos para todas
2S pessoas ... Pág. 47.

Aprenda a ser feliz - aju
dando o próximo! Um co

nhecido escritor diz-nos como a

compaixão pelo infortúnio alheio
pod e multiplicar a nossa própria
feILidade... Pág. 62.

Snspirida autobiografia de
um cego_ "O mundo na Ponta
dos Dedos"; condensação deste li
vro novo e emocionante ... Pág.l03.
\Como crieI" hóbitos provei
tosos que simplifiquem a
existência - segundo os ensi
namentos de um psicólogo de re

putação mur>dial... Pág. 1.

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de
DEZEMBRO de SELEÇÕES

Represenlanle Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLTA

Rua do Rosário, 55-A 2.° anoor - Rio

REFUGIADOS

RIO - (Serviço especial da
INTEH-AMERICANA para O ES
TADO) - A presença de tropas
brasileiras nas frentes de bata
iha extra-continentais, depois do
.nctável discurso pronunciado
pelo Presidente Getúlio Vargas na

homenagem das classes armadas,
deve ser considerada como rea

lidade próxima. Tudo depende,
quanto ao local e ao momento
em que se verificará essa pre
sença, das conveniências milita
res das Nações Unidas, cujos es

tados maiores consideram aten
tamente tão importante proble
rua. Participando diretamente
da guerra, os brasileiros contri
huirâo com a sua parte no esfor
ço comum que há de varrer da
face da tcrra o terror e a opres
são que o nazi-fascismo tentou
i mpor como norma de vida à co

munhão internacional.
Suo muitos os problemas que

decorrem da nossa participação
direta na guerra e a um deles
queremos fazer referência nesta
crônica. É o dos refugiados eu

ropeus que vieram para o Brasil
em virtude elo avanço nazi-fascis
ta na Europa, muitos dos quais,
em idade militar, estão aptos a

empunhar armas para a librta
ção das- respectivas Pátrias. É
certo que já o poderiam ter feito
há mais tempo, pois, a totalidade
dêsses países mantém exércitos
livres, organizados com a colabo
ração ela Inglaterra e dos Esta
dos Unidos, e que cooperam na

medida das suas forças para o es

forço bélico de todos. Os próprios
franceses, que jámais aceitaram
a capitulação e a entrega do pais
à Alemanha, encontraram nas fi
leiras da França Combatente o

lugar para continuar uma guerra
que [ámais poderia ter cessado,
já que o inimigo da França ain
da não está derrotado. Por moti
vos vários, alguns respeitáveis e

outros poucos confessáveis, mui
los dêsses refugiados permane
ceram calmamente entre nós,
acompanhando a guerra pelos
jornais e pelos rádios e limitan
do as suas atividades patrióticas
ao comparecimento às festas de
beneficência realizadas periódi
camente pela Cruz Vermelha. Se
melhante situação, já de si pou
co recomendável no passado, as-

�......�------_-.-..-....-..-.-..-.-.._..............- ....

sumiria aspectos mais odiosos
no futuro. Enquanto os brasilei
ros estivessem lutando na África
ou na Europa para a derrota de
Hitler e, consequentemente para
libertação dos países ocupados,
continuariam os refugiados em

questão a participar da guerra
unicamente no caráter de "ter
cidas" . O remédio para pôr co

bro a essa anormalidade se

ria, supomos, organizar, a exem

plo do que ocorr-eu no México,
uma "Legião Estrangeira" ou que
melhor nome tenha, na qual os

refugiados validos sejam incor
porados para lutar. Quanto aos

demais, excluidos pela idade des
sa arregimentação, tem que ha
ver na mobilização do material
humano alguma tarefa na qual
possam eles. dar a contribuição
que todos esperamos, e que será
de utilidade mutua, para eles e

para nós, pois temos todos um

só inimigo que urge destruir.

A Estatística Militar, destinada 8

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_).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d•.
qualquer informação, que cada in..

formante prove o que declarou. �
má-fé constitue crime contra a S�

gurança nacional. (D. E_ M.)_

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

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I grande poder híglenlco, contra molés.ias Oí nregtoses

suapenas, Irritações corrtmentos. molé s
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loeats e gr••de preserntl.o. Drcgerte POChE"". R'".

Irmandade do Senhor Jesõs dos IPassos e Hospital de CarJdade -----------'••••G••••••••••••••••••••
• •

De ordem da mesa administrativa desta irman ; F
·

E •
dade e Hospital faço púhlico ficarem suspensas as cos. armaCI8 speranra.tums das visitas públicas às enrermartes às quintas-feiras. 8 A SUA FARMACIA

� •
e doiningos, nermíttndo.ae, entretanto, 80S pa r e ntes dos. Rua Censo Mafra 4 e 5 - eON'E 1.61t2 ..
enfermos a v ê-Ios, antecedendo a necessária permissão • •da Relma. Diretora do Hospital. E lo a domicilie •Florianópolis, 14 de janeiro de 1943 • n ..rega

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário • •
3vS2 .

Moléstiaa dos rins e coração
o 'TONICARDIUM Iônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, 08 rlns, as nefrltee, areia li, cõlícas renais: aumenta 83
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, bídropslas, falta de
ar, palpitações, dõres do coraeão, asma, bronquite asmática,
artêrto-eeeterose.

Remédio das senhoras
B' o tônico útero-ovário SEDANTOL que resttue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovãrlos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enter
mldades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asrna
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hldropslasj pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatí
mente das velas e artérlas, bronquite asmátlca,

lesões; cansaço, urinas escasaas e dôres no eoração, pontadas
nos rlna e Inchações.'

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

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tOS86, dores no peito e nas costas, pernas fraca .. ,

língua suja. Para a neurastenia, o desãntmo e a dispepsia, a

convalescença é rapída,
Sífilis - Reumatismo

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do esngue, �lfllis,
eesemas, tumeres, darthros, espinhas, Iístulae, purgações, Ierí
das; canoros, eserófulas, reumatismo.

único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogartas de Sa.o Paulo e �!o.

EDITAL

20

11I (;lube Dozeo de Agosto 'Ec�s e Notícias I__�.r-I..��� ��.IIC..."Y:'C'"�

o ministro da Viaçõo re

cebeu comuniccção do dr.
Roberto Co rd o so , do Consor
cio Administrador das Em
presas de IvIineração, infor
mando que a produção das
minas de carvõo de São
Jerônimo e Eu t id atingiu
no ano de 1942 a 1.310.406
toneladas superando em

248.170 toneladas a produ
ç do do ano de 1941. A pro
dução para o corrente ano

está pr-evistc em 1.500,000
toneladás.

Para a voga do capitão
I Dionísio Taunay, que pediu
exoneracão, conforme foi rio
ticiado,

-

o ministro Salga
do Filho ministro da Aero
náutica, designou seu ofici
al de gabinete o capitão A
fonso de Araujo Costa, que
vinha servindo na Escola
de Aeronáutica, onde co

mandava uma esquadrilha
de cadetes do ar.

Para representar a 1\10-
rinha no Conselho Nacional
de Petróleo, foi nomeado o

comandante Eurico Peniche,
que serve no gabinete do
almirante Henrique A. Gui
lhem, ministro da Mari
nha.

o ministro do Trabalho de-

Em bem orientado esfôrço e feliz iniciativa,
empreendeu os trabalhos prelímtn« re� di1 expe dí cão
de carteiras a seus associados -- Você que é só
cio daquele pr estig+oso clube, poderá cooperar efi
cientemente nessa útil e elogtevet realizaçno, pre
enchendo com presteza a ficha. que lh e s er

á

apre
sentada, ref.erenlemente 80 assuntn, " d ev. lvenuo-a
com brevidade, acompanhada de duas fotogrdias
suas.

clarou que, segundo o ante

projeto de consolidação das
leis de proteção ao trabalho, o

pedido de demissão de empre
gado estavel só será válido
quando feito com a assistência
do respectivo sindicato, se não,
houver, perante a autoridade:
local competente do Ministerio
do Trabalho. Indústria e Co
mércio, ou da Just·ça do Tra
balho.

Modificando um artigo da lei
sobre a organização e proteção
da família, o Presidente da Re
pública assinou o seguinte de
creto lei: "Art. 1°. O art.
17 do decreto-lei n. 3.200, de
19 de abri l de 1941, passa a

vigorar com o seguinte redação;
"A' brasileira, casada com es

trangeiro sob regime que exclua
a comunhão universal, caberá.
por morte do marido, o usu

fruto vitalício de quarta parte
dos bens deste, se houver fi
lhos brasileiros do casal ou do
marido, e de metade, se não os.

houver» .

Ao presidente do Banco do
Brasil, ° titular da pasta da
Fazenda comunicou haver auto
rizado a Carteira de Redescon
tos do referido estabelecimento
a realizar emprestimos aos ban
cos a taxa das operações nor

mais os redescontas mediante
garantia do valor a par de le
tras do Tesouro emitidas .,

ex

vi" do decreto 4.790, de 5 de
outubro do ano findo. As refe
ridas operações não incidem na

impostos do selo.

Machado & Cia.
Agências e

Hepresen tacões
Cahct podal - 37

Rue João Pln!o - 5

F lORIANÚPOlfS
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Aparelhamento do porto da LagunaRIO, 18 (<<Estado») - ° Presidente da República assinou decreto-lei prorrogandoaté o encerramento do exércício financeiro de 1943 a vigência do crédito especial de 20 mi
lhões de cruzeiros, aberto pelo Ministério da Viação par a custeio das obras e aparelhamento do
�porto da Laguna.

Centro Social dos Aposentados e I
. Reformados

2 \ Convocacão.,

De ordem do sr, presidente, convido o, srs. SOCIOS pata a
.Assemblêia Geral, a realizar-se dia 16 (sábado), às 16 horasc na
.resídêncla do sr. Bernardino Campos, presidente, à rua Pedro
�vo. Y, a-fim-de se proceder à eleição da nova Diretoria.

Florianópolis, 8 de ianeiro de 1943.
BOA ALVESVEHTURA DA SILVA, Secretário

"Brasileiros aprendendo
nos Estados Unidos

A
.

«arte» de afundar submarinos
Rio, 18 (E.) - Um jornal de Miami, Estados Unidos, publica

ia seguinte nota: "O Centro de Caça a Submarinos, instalado nesta
cidade, está instruindo aprendizes brasileiros na arte de localizar e

aniquilar os submarinos inimigos, que- infestam as nossas áreas vi
tais de navegação. NessE\ curso, são usados três jovens marinheiros
americanos, provisoriamente afastados dos seus serviços como in
térpretes e instrutores. Êsses marinheiros todos os quais falam fluen
temente o português, são Léo James Cevin, Louis Alfonso Galindo e
Alfredo Lewis Silva, êsse último especializado em tedenção sonora".

"Os brasileiros são bons estudantes, desejosos e ansiosos de
saber, declararam Galindo e seus instrumentos de tiro. "São bons ca

maradas, com quem dá gosto trabalhar", ajuntou Silva, que é instru
tor de som. E Covin, que, além de português, fala espanhol e ita
liano, e atua como intérprete geral, acrescentou: "é um grupo de
bons campanheiros, que tomam o trabalho verdadeiramente a sé-. "
:;rIO •

Não procures eonheeer () que r Os órgãos da Estatística Militar
·"Se pensa nas esferas oficiais; têm apóio legal, quando intimam
são segredos difíceis de guar- I o produtor e o vendedor a mostrll;l
".:I (L D N) loque possuem em seus estabeleci-uar. • • .• mentos. (D. E. M.).

Morreram enregelados
Estocolmo, 18 (Reuters) - Seis soldados nazistas morreram enre

.gelados durante uma marcha efetuada através das montanhas norue
.guesas, segundo anuncia o "Svenska Dagbladct ", Além disso, outros
200 soldados alemães que faziam parte dos efetivos de um grupo com.

posto de duas companhias de infantaria e duas de motociclistas, sofre
ram,. graves queimaduras pelo frio.

O "Svenska Dagbladet" explica que essas forças nazistas foram
apanhadas por uma tempestade de neve logo após terem iniciado a sua
marcha. )

Washington, janeiro (Serviço
Especial da Inter-Americana
para O ESTADO) - Dos países
do Hemisfério que se conser
vam neutros, a Argentina é, sem

dúvida, o que tem sua atitude
comentada com mais frequência
nas ródas diplomáticas. Assim
acontece não apenas porque o
Chi le parece mais próximo de
tomar lima atitude decidida
contra as potências do Eixo co
mo também porque no governo ..

chileno não há figurões politi
cas que despertem as suspeitas
que inevitavelmente sentimos
quando examinamos DS atos e

palavras de cerots membros do
governo de Buenos Aires. Tan
lo quanto a Argentina, o Chile
é uma democracia. Ao passo,
porém, que no pais do Pacifico
as fo ['ç'<lS democráticas mais pu
ras estão r-epresentadas no go
verno, predominam na Argenti
na grupos reacionários cujo
"11 aciona lismo" frequentemenl c
dá aos democratas menos paci
entes daquele grande país a i ni
pr-essão de ser escrito com "z"
e não com "c". Ninguern põe
em dúvida os sentimentos do
povo argentino, manifestado da
maneira mais bela e impressio
nante através dos órgãos mais
autorizados de sua imprensa,
das figuras mais representativas
de S2U parlamento e dos orado
res mais aplaudidos de seus
enormes comícios populares.
Quando, sem particularizar

avancaruos críticas a certos
mem bras do governo argentino,
precisamos pôr em destaque
que essas críticas não nascem
Iórn da grande nação, mas são
formuladas, e de maneir-a muito
cxplicita e severa, pelos seus
líderes democráticos mais acre
ditados, A onda popular sóbe
de maneira evidente, numa pres
são de baixo para cima que ten
de a levar os dirigentes a adotar
a posição que as tradições e os
interesses do pais lhes indi
cam. É evidente que qualquer
país tem o direito sagrado de

A posicão da Argentina

s
durante a gravidez
* Enjôos, vômí tos e azia

Ião perturbações que
geralmente acompanham a

grav:clez. Mas é faeil preve
nir c evi lar esses tra us torno!!

quando se conhece a sua can
sa: o excesso de acidez no

estômago. Para combater a
acidez, tome Leite de Meg
nesia de Phillips, que alcali
niza o estômago e touifiea
todo o aparelho digestiyo.

se manter neutro, e estamos lon
ge de pretender criticar por es
se motivo a Argentina. O que
realmente excita a crítica é o
fato de que o conceito excessi
vamente formal que o governo
argentino faz de neutralidade
permite certas atividades de
elementos eixistas que, apesar
de toda a energia da comissão
parlamentar que as investiga,
continuam a ser exercidas em
uma escola que prejudica os
outros países ela América.
Uma das manobras mais há

beis do quinta-colunlsmo,
ao explicar os motivos da
atitude do governo argentino,
foi as s o a I b a r, à boca
pequena, desde a memorável
conferência do Hio de Janeiro,
que a Inglaterra, por determina
dos motivos de concorrência
imperialista, eslava ele certo
modo animando essa atitude de
afastamento e reserva. Por mais
fanlasista qUI< pudesse parecer
essa Iése, ela correu às soltas,
com variantes e adornos que
iam buscar veross im ilhanca em
falos antigos da história" sul
americana. Os próprios elemen
tos mais reacionários que apo
iam () governo argentino não
nerdcram a vasa de insinuar
essa ieoria, que agora foi com
plelamente destruida. Os gover
nos norte-americano e inglês
mostrarurn ii falsidade dessa in
sinuação, e desse ponlo ele vis
ta é bem significativo o recen
te editorial ele "The Times", de
Lonelres, que fala das desvanta
gens que, na hora da vitória,
terão os que se mantiverem a
fastados da camaradagem ela
guerra contra o eixo. É possível
que em 1943 as forcas democrá
ticas argentinas levem o seu
governo, cansado afinal ele con

temporizações com a hipócrita
diplomacia do Eixo, a deixar de
lado as reservas dos elementos
"nacionalistas "e [untar-se aos
seus irmãos da América para a
luta contra o inimigo de todos
os povos livres.

Cooperativa Mixta de Laticínios
de Florianópolis
EDITAL

Pelo presente convoco a
todos os cooperatlvístas des- José C. de Borba (Caló)ta entídade para uma AS- . . .

SEMBLÉIA GERAL, que terá . �x.dentIsta do Patronato de A�llt�pohs
lugar no dia 24 do corrente Clínlca e Protese da boca.· EspeCl.alIsta em pontes
(Domingo), às 9 horas, na e dentaduras duplll�.- Dentad.ura.s anat(JI�llcas de palad�n.
séde do Serviço de Economia I sem abóboda palanna (superior): novo slstema.� Estrações
Rural (Rua Conselheiro Ma. de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestes�a.
fra) Trabalhos modernlsados, sob absoluta garantia.
ASSUNTO:-Interesse geral Rua Deodoro. 16 .

da Cooperativa.
Florlnnõpolís. 5 de janeiro

de 1943
.

Emmanuel Fontes
Presidente do Conselho de
Administração

.
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Ciabinete Eledro - Dentario do Cirurgião

Entrevistado o pres. Ramon Castillo
Buenos Aires, 18 (D. P.) - O ços de utilidade prática inter-conti

presidente Castillo, em entrevista nental".
4 .

_ 1 vs concedida ao escritor e jornalista A seguir, depois de algumas pa-
Jaimew Moulin, para "EI Diá- lavras sobre o panorama economi
rio", de La Paz, formulou interes- co do país, o presidente Castillo
santes declarações. fez referência ao aspecto político
Referindo-se à posição da Argen- interno, especialmente quanto às

tina na política internacional, o pre- próximas eleições presidenciais. A
sidente Castillo declarou: propósito disse o seguinte: .

"É conhecida a atitude da Argen- "Apenas duas grandes forças de-
tina na Conferência Consultiva do mocráticas estão em condições in
Rio de Janeiro e sua coerência com tegrais para concorrer aos comi
relacão à conduta tradicional de cios de renovação do poder exe
nossa política exterior. A posição cutivo: o Partido Democrata Na
adotada pelo meu govêrno corres- cional e o Partido Radical. As de
po nd eu aos compromissos contrai- mais agrupações políticas, algumas
dos nos congressos panamer icauos das quais contam com um aprecia
anteriores. Até o presente momen- vel eleitorado, carecem das forças
to, a atitude assumida no Rio de numéricas suficientemente equífí
Janeiro não ,foi modificada e -espe- bradas e distribuidas em todo o ter
ro que não haverá necessidade de rltórto da República. Esta falta de
modificar esta conduta, salvo no densidade eleitoral incapacita a es

caso de acontecimentos imprevistos, tes partidos de enfrentar com pers
que presumo não sobrevir. pectivas de êxito Q terreno da luta
A neutralidade argentina - proso presidencial.. .

seguiu dizendo Q presidente Castil- Finalmente,. afirmou que os CI

lo - está perfeitamente enquadra- dadãos argentinos podem est�r,cer
da dentro do conceito da so lidaríe- tos de que o governo garantirá a

• dade continental e as normas jurí- segurança das eleições, presidindo

I
dicas dos congressos pan-amer'ica- o pleito com absoluta isenção ele

� nos não constituiam óbice para que

I
ânimos, de acordo com o espírito

� a_Argentina. prestasse �ua cooper�- da Constituição da República".
Iça0' economlca e realizasse servr-

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutaraeus
secretos, e servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

o Sabão
"VIRGEM ESPECIALIDADE"

i
\
\
1

í eIA. WJ4JTZEL INDUSrrRI ti lA-JOINVILLE (Marca regist.)

recommeuda-ge para roupa fina € roupa cornmurn,

Dentista

�p.eÀe .�'P.C(A,
. " .

[ S.pf:t.1AUOAO(
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: Quer que sua máquina velha :!• 6
_ : fique nova ? :
• •
•

Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova 6-
moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à .,

I «1 MEC ÓG F» II: que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. �Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CALCULAR, etc.,• com a maior precisão mecânica e a preços módicos. CD
.. R. João Pinto, 19. Fone PiSS. @

Iti t}, C ... oh
� -

C $'" 00••••••••••••• f)C[I••••• "� •••�@�•• IIt�@I.e®el� onlfl uiçae: apenas f =s>

I
As anedotas e piadas aparen- �--""""-.--"";;;'

temente Ingênuas são grandes
armas de desngregnção mane- REPRESENTANTES, ViAJANTES E VENDEDORES

I [adas pela "quinta-coluna".

J
(�. ]). ]i.).

Informacão

I surpreendente
Londres, 1U (Ore F. J. Fergusson,

N° 1 vs 9 comentarista militar da Reuters
........e··..• · e

para O ESTADO) - O comunicado

comandantes nazistas iogem do ��l��;:I�:el���e��:e-o�I����n���l�:ms�\��: I·:--
....------------.......

--------:I�inferno de Estalingrado �:��k;:;�lk,�·à:u�{� �:se�t���e�on�li� Fermáeia (Esperança». . . . I nua a se defender com heróica co-

e oficiais de Estado Maior das: ragem". Ora, isso dá a entender do
Iforças sitiadas diante de Estalin-hue � situação é algo ,similar à de Farmacêutico NILO L�L\.US .grado. Acrescenta que as divisões Estal

í

ngr-ado, com ,a cidade em �o-
b t Ih- l-f' I' der dos russos e Importantes for-

e os a a oes a emaes icam a J
ças germânicas cercadas nas pro-às ordens de oficiais de gradua- ximidades.

ção não superior a coronel. Essa informação está de acordo
com a declaração russa de ter re

tomado a cidade, e não está em

discrepância com outras cleclara-!ções igualmente formuladas pelos
russos, embora êstes não tenham
oficialmente noticiado a presença
de um outro grupo de divisões ale
mãs encurraladas naquele ponto.
Não foi senão depois de longo tem
po que o fato dos exércitos de von

Hoth terem sido cercados l1l Es-
tal lngrado, se tornou aparente.

O comunicado germànico noti-
._..... _

����di;l��:::,=n�:su�ll�������=�:s a�i; I I(Relo]·ooría Royal�� ITuapse. Se os russos puderem

de-I'
� II

sericadear uma ofensiva naquele
setor, essa ação teria uma influên
cia desproporcionalmente grande
sobre a situação no norte do Cáuca- Iso, visto como produziria sobre

II·
pressão Mai kap e Armavir, na oca- ..

sião em que o inimigo teria todos ..

��s:s���� �ll���l::���Oçso ��::::�sa���� ,Ide Iéste e de norcléste.

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística

Mi-IIitar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os íntmí
gos do Brasil, a lei é inflexiveL ------7-58----------'-----v""'s--2�6�-'.(D. E. M.).

A retirada nazista traaster
em desastre geral I

Londres,16 (U. P.) - Infor- te demolidor, numa frente fiel
mações recebidas de Estocolmo em desastre geral, à medida 160 quilômetros. Os alemães Idão a entender, pela primeira que o principal exército russo, recuam incessantemente, em Ivez, que a retirada alemã em reforçado-por tropas que opera- direção às planícies de Kuban
alguns setores do Cáucaso está- vam nas estepes calmucas, está e, à junção Ierrovíárfa de Alma
se transformando virtualmente I atuando como formidavel aríe- vir.

a-se

CURSO PARTICULAR
Prof. Manuel Luiz

Preparam-se candidatos para quaisquer concursos
PREÇOS MO'DICOS

Rua Saldanha Marinho, n. 3

Os

Londres, 16 (U. P.) - O cor

respondente do jornal "lhe Star"
em Estocolmo reproduz despachos
da Alemadha; segundo os quais o

alto comando germânico está eva

cuando por via aérea os generais
....................................................

Um nome! Um símbolo! Uma garantia!

CASA RADIOLUX
Rua Conselheiro Mafra, 1 (Eda. La Porta)

End. Teleg .. "Radio lux" - Florianópo lis
Empório de Louças, vidros e artigos elétricos em geral.
Depositário das l�mp�das PHILIPS, para iluminação.
Instalações de LUZ & FORÇA, em Florianópolis e interior.
180 lSvs. alt.-Ir'
..................................................�

E M P R E S A ..." R E X" I
Transporte de CargasDOMiCILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprlos para:Bom Retiro, Lages, Painel, Correía-Plnto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice- versa.
E� COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,Aníta Garibaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa.

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

'I'eletone 1.677

I

Crédito Mútuo Predial
Propdetários: J. Moreíra & (ia.

6 de Janeiro

a sua beleza com um lindo e modernoRealce

CASA

Foi entregue ao sr. Fr víno Ho e+ler. na presença de
testernuhas, o ;ll'êrnio em m-r cs dorto, que coube a

Illhe, de menor idade, Aldlnha Hoeller, possurdor a
da clldf'anp:H n. 7.8:2, contem r-Iada no sor.eio de 5
de [sue: de 19�3, e orn o nrernlo ms tor , em merca-

dnri-is , no valor de Urso $6.250.0).
A felizarda reside em Joào Pessoa (Estreito)

18 de Janeiro
Mais um formidável surtvi« r--atiz» rá fi Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 18 lIe Janeirr (2 deira),
com prêmios no valor d�

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

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

Con5ulta médica gretis·!

Grande fábrica de folhinhas, a mais moderna do país, precisa
em todas as cidades elementos ativos e dispostos a ganhar boa
comissão e adiantamento. Mostruário vistoso. único no genero,
com 100 modelos dilerentes. Escrever para "FABRICA"- Caixa

Postal, 42'49 - São Paulo - Capital.

Hoje e Bm�nhJ será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODiCaS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado,
FONE 1.642

Rua Trajano n' 3
Anexa - Of.cin a mecânica sob

a drrecão de

TREMEL
Aparelhada para cencertar Registradoras. Numera·
dares. vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telafones, etc.

SERViÇO PERFEITO E CiARANTlDO

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes conto o amor

Não esque�am, Casa Hacedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�DIACRAA·DUOJO'R OUiOEs out�-oOs ?f:����.r�n�r��{;� 1 CD�paRhia 4[ Aliança da Baía» I·Dr ,-' I
Tratamento especializado ------------------,-,.-

• NARiZ GARG/,NTA das afecções do aparelho,

genital feminino (Útero, Ová- C d d 1870 S * A
.

BAiAEspecialista; assistente do Professor Sanson rios, Trompas, etc.), TI'fj- r un ,a � em eOe: i
do Rio de Janeiro. tamento moderno, por pro- Seguros Terrestres e Marítimoe

(, ,�� " Peja manhã, das 10 às 12 cesses elétricos da GONOR-
onsunes. A' tarde, das 3 às 6 RÉA AGUDA E CnONICA IAUSENTE E TODAS AS SUAS COM-

_-------1:'1--, PLl,CAÇÕES,
sob

contro-,Dr. MADEIRA NEVES-· médico especieliste em � R Oe;�o�ct�i�/\ e �� l��:
ratorío. IFisioterapia - Diatermia e
Infra-Vermelho.

'ICONSULTAS: Das 10-12 e
das R,5.
CONSULTORIO: Rua Tira-

dentes, 14 Fone: t 063. IWE (d' 1 pela RESIDENCIA: RuaJoão Pinto
Dr. MARIO NDHAUSEN - Fi�u�:ra��fi Nac. 9. Fone 1607. Dde Medicina da Universidade de Brasil) 760 30v-22 I
Ex-tnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira Imédico do Departamento de Saúde

MOlé.tla��!�!��e ��O�I��i8DÇ8'. II San U u � n n IConsultório: Rua Felipe Schmldt n. 38 - 'I'el, 1426 MResldencla: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 _ Tel. 1523 C O N TE'
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerteícoamento e Longa Prática no mo de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sahnãns, das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: RUIl Presidente Coutínbo, n.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�etola��a��SP�:1
. . Florlanopolls

Resídêncla e Consultóeto: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Díatermía, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Díaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex"interno do 'Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário do�
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S Paulo)
CUnica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
CODsultas: das 16 às 18 horas,

Rua Felipe Schmídt, 8, Fooe 1256
'Residencia: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Dra. Josephi:1ã 5(hweidson
lVIEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

,I,

IUTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINiCO

Dr. Ojalma Mczllmann
Formado pela UniversIdade de

Genebra (Suíea)
Com. prátloa nos hospitais europeu!
Clíníca médica em geral, pediatria,

I doença. do sistema nervoso, aparelho geníto-urínarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Corso de Radiologia elinica com o
dr. Manoel de Aoreu Oampanarfn

I I
SAo Paulo). Bspeeíatlsado em Hi
�iene e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do Rio de Jaoeiro.

.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnlca

I;:----·-------�
Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
Dr. Remigio Gabinete de flsioteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínicaCLlNJCA -MEDICA Rua Fernando Machado,'Molestias Internas, de Telefone 1.195

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercllic Luz, 186

- Phone: 1392 -

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doençasde senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
1'1 horas.

RESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

14

Pt ORTANOPOll"l

I J
DR. ASRIPA DE FARfA
Rua Vitor Meireles n' 26

Te4efone n' llfOS
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
lléstias nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consult3s diárias das 5
horas em diante

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO, F05F0105,CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Oep.yper8lóoa,
EICjotldo" Anêmico!, Mã.,
Que criem Mlgrol, Cri.nç..
uquíticu, flc.berão "toni-
ficação ger,1 do olglnhmo

com o

Sa noue n DI
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Aluga-se ou arrenda-se
confortável ' 'bungalow" na

aprazivel Vila Balneario.
distante apenas 200 mts. da
praia de banhos. Otimo lo
cal para repouso. Tratar à
rua José Boiteux, 7 (fundos)
24 5 vs-2

Camisas, Gravatas, Pijame••
Meias das melhores, pelos menores

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

o ADVOGADO ACACIO ltfO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro. n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teira diplomada' Atende D8
Casa de Saúde S. sebastíão,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Iluga se ótima casa de
li -

moradia, com

banheiro, agua fria e quente,
, sita à" rua Presidente Cou
tinbo n° 100. Tratar com To
lentino, na Agencia Chevro
let.
755 15 vsalt.s--t s

vendem-se
um dormitório, uma sala de
jantar, um.... cams para crian
ça, uma cama de soiteíro
um guarda-comida, e deis
carrinhos de criança. Ver e

tratar à rua Joinville 52
18 Svs.- 4

Dados relativos ao

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

19H
9.000.000,00

59 700.000,0(')
4.748,338.249,(')0

34.193.834,00
91.862.598,00
7.426.313,52
B.742.657,44

ano de
Cr $
• $
J $
J $
• $
, $

e terrenos) I $

Diretores:
Dr. Pamphl!o c'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.
h'LJA FELIPE SCHMJDT N 39

OJ.lu oostat IfJ- Tl'lefJlumeI083-l!nd. Te!•• ALLIANCA II

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e ,Agrícol,a
de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertllloadc
n, 1 em 20 de Setembro de 1�8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiflOS usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

Pagl todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios ..

Recebe dinheiro, em depósito pelas
melhores taxas:

c/c à dísposlção (retirada Uvre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita proouracão para receber vencimentos em to ..
das as Bepartícões Federais, Estaduais e Municipal,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Iraque tambem declarou V-d E t-guerra ITREifEST.4�Ps?p�N!ya I I·d� SlinC'leal ",i:,,','Londres, 18 (R.) - O Iraque ruo, 18 (E,) - O Conselho Té-I U u. 'suas fronteiras está em guerra, desde a meia- cnico de Natação da c. B. D. já se

noite de sábado, com a Alema· reuniu afim de tomar providências
Montevidéu, 18 (R.) - H�ticia.se nesta cidade que o gral nha, Itália e Japão. I c�m relação ao_ Call1p�onato Brasi- ""'..,..-......_&"".", -

b llel M I b * lei ro de Natação Inranto-Juvenil, anrsersaríonsrasl erro anue Ra elo adiantou a um reporter do "Diário
O. I d H K I que,

como se sabe, será realizado Detlue hoje o dia natalício.da Noite", que o Brasil lutará fora de suas fronteiras, S Ingleses e ong- ong este ano no Rio.

d Berna, 18 (R.) - Anuncia-se '.
Encerradas as inscrições para o do nosso distinto conterrâneo,

eclarando textualmente: "Sem - dúvida alguma o Brasil deve
que a Grã-Bretanha por inter- Importante ce:-tame, verificou-se sr. dr. Aderbal Ramos da Sil-

enviar tropas para lutar fora do Continente". ' ., '.. que apenas tres estados concorre- va, diretor-presidente da "Car-

I
médio do governo SUlÇO, esta rão, ou sejam Minas, São Paulo e

aguardando resposta do gover- Distrito Federal. los Hoepcke , Indústria e Coo,
Berlim foi mais uma vez bombardeada I no japonês sobre se poderia che- '. O Conselho resolveu ainda con- mércio S. A." e figura destaca-.

LONDRES, 18 (R.) - Poderosas esquadrilhas da 'gar a acôrdo quanto à liberta- 'fJn�lar a cl�ta �e 14 de fevereiro do no esporte local.
RAF atacaram Berlim, na noite de sábado, despeiando -

d
... .

I d
pala a realização do certame. '"

b Ferrovi
çao 03 pr isioneiros ing eses e ..' ......m ano'" "oj""50 re os centros erroviérios, fábricas e usinas elétricas Hong-Kong.

I: "' .. ., .. N .,.

enormes quantidades de bombas explosivas e incendiárias.. O sr. dr. Paulo Fontes, aba-·
O reide à capital alemã despertou grande entusiasmo Reunião do Senado chileno Pos�o em liberdade lizado ciínico;
na população britânica, porque os últimos ataques so- Santiago, 18 (R.l _ O Sena- O prindpe Bonaparte o sr. Artur Lemos;
fridos por Berlim rá datam de 26 e 29 de agosto do do chileno fará mais uma reu Zurique, 18 (R.) _ A emissora a srita. Juraci Sousa;
ano passado, e foram realizados, ambos, por aviadores

I
mao na proxirna quarta-feira, de Bruxelas anunciou que o prí n- a oxma. sr a , d. Nair Baz-s-

soviéticos. Ontem houve outro bombardeio. ..,., crp e Luiz, chefe da casa real de zadona Pena;afim de ouvir .os ultll�OS infor -

Bonaparte, foi posto em liberdade. a exma. sra. d. Etelvina Pei-.
B ,. f" I mes, .dos quais, possivelmente, . Acrescenta a emissora que

ê le
er 1m con essa a sua maneira ! dependerá a ruptura de suas tinha Sido preso na França quando xoto de Andrade, esposa do sr"

ZURIQUE, 18 (R.) - A rádio de Berlim ouvida i relações com o "eixo". tentava f'ugir para a Espanha em tte., reformado, Higino de An--
ontem, aqui, noticiou, laconicamente, que essa cidade I companhia do sr. Roger de Saivre, drade;
h

.

id t d
'" •

- q�lC pertencera ao pessoal do ga-
.

MOI"aVIa SI o � aca a por ev iões inimigos, os quais at in- Morreu de (omo�ao I
hinete do marechal Pétain.

o Jovem aura rveir a:

giram especialmente os bairros residenciais, onde se Lisboa, 18 (R.) _ Marta Co- O .SI:- Saivre foi colocado sob o sr , Aldo Linhares Sobrinho
contaram 32 mortos e 150 feridos. Acrescentou aquela ..

d 66' de Td d
custodia protetora. o sr. general. reformado. Joa-

.

bai d
. tini, e anos e 1 a e, mor-j qUI'm Cavalcanti de Albuquer.-ernrssoze que as arxas evem ser znazores, pois ainda d

..

T' 1 A

reu de comoção, quan O VISIta ripa itania, estando, J'á, que Belo:não se remove-ram todos os escombros. va seu filho, que está cumpriu- a 120 quilômetros ao sul de a srita. Vanda GouJart.

Ido pena na pris.ão de Santarém. Misurata,
Ultimato Russo � OI

A I Af Noivados:
Londres, 18 (R.) - Urgente - A rádio de Moscou II uta na rica Chegou Incólume Com a distinta senhorita prof.,noticia que o exército soviético em operação na zona de

I' Cairo, 18 (R.) - Durante Londres, 18 (R.) - Chegou Nair Haberbeck ajustou núp-Estalingrado enviou um ultimato aos nazistas ali siti- as últimas 48 horas as for· ao norte da Africa um combôio
d b cias o sr. Tomaz Rocha. do"

a os, lem rondo a situação desesperadora. em que se: çaa anglo-americanas avan- aliado de 65 navios, carregados magistério gaúcho.encontram. As condições dêsse ultimato já são conhe- � çaram 65 quilômetros em de armas, nunições e víveres. A
cidas pelos nazistas. ! toda a frente de luta da viajem foi feita sem incidentes. FalecImentos=-

ULTIMA HORA
o Brasil lutará fóra de

Em sua residência., nesta ca

pital, faleceu a exma. sra. d e

Dhava Demaria Cavallaaai , viu
va do sr. Tulio Cavallazzi. O"
sepultamento de seu cadáver
efetuou-se sábado, às 17.30, ho
ras com grande acompanhamento, �

- -

TEMOS A GUERRA NA CABEÇA
É UM.!. DOENÇA
MUITO PERIG_0SA
PARÁ A FAMILll
E PilA A RAÇA

Uma defesa ,.

Dos srs. Siríaco T. Ather íno
& Irmãos, dignos agentes da
(, Panair s , nesta capital. recebe
mos o opúsculo "Defesa do- dr ,.
Cauby da Costa Araujo», pelo.
advogado dr. Moesias Rolim.
O opusculo em questão en

cerra todos os trabalhos docu
mentados do aludido causídico;
com respeito ao processo em}

que se viu envolvido o seu:·

constituinte. Gratos.

Cia. Antárti(a Paulista
Por intermédio de seu a

gente nesta praça, sr. Dio
nísio Damiani, a Cio, An
tártica Paulisteta ofereceu
nos várias garrafas de pro-
dutos de SU<1 fabricação�>
produtos inegualáveis e, ali
ás, de grande aceitação no>

comércio brasileho, Acom
panhou-as amoveI cartão>
subscrito pelo seu digno,
inspetor sr. Manoel Costa,

I Moura Junior.
"O Estado" agradece, sen

sibilizado, êsse nobre gesto,
da conceituada companhia.,
paulista.

E a paz no (ora�ão I
EM Outubro de 1939, um mês

depois de ser a Polônia invadi
da pelo Eixo, a Standard Oil, em

New Jersey, convidou o exército e
a marinha dos EE.UU. para diver
sas conferências com os seus técni
cos e engenheiros, desde há muito
empenhados em importantes pes
quisas nos Laboratórios Esso. Os
resultados desse convite foram de
tal modo importantes que 35 re

presentantes das forças norte
americanas tomaram parte na 2. a
e 3.8 conferências, realizadas em

1940 e 1941.
A pa�tIr d�q�:!!.primeirll/ç�r�na previsa-x.

r

\lO.S dias que o fL:am
I "'_�vS trouxe, muitas medidas ferte

acons�lhadas ao. governo NC)es_Americano e muitas foram as Iuequisas dos nossos laboratórios

nos permitiram levar aos exércitos;
da liberdade uma colaboração pre-
ciosa e efetiva.

.

Hoje, quer nas refinarias que
em outro tempo serviam o público ..

quer nas novas usinas especialmen
te construidas para a provisão das
forças armadas, dedicamos 90 o

da nossa capacidade industrial
diretamente ao esforço de guerra,
sendo os restantes 10 % indireta
mente usados para o mesmo I'� ....

Com a missão de ""eH', garan
tir e movim=r ' ..

: com toda a ef�:"
ciência �

J maqumas que se ali-
> -�. lias nossas frentes de bata
lha, devotemo-nos inteiramente ao,
dever de. trabalhar para a guerra,
porque assim estaremos ajudando
a construir a paz indispensavel à
vida dos povos livres.

NO TREMENDO
ESFORÇO
DE GUERRA,
APERFEiÇOAMOS
A QUALIDADE
E O SERViÇO
DE
AMANHÃ!

Ecos e Notícias,
*"

Acham-se abertas, a par-
tir do dia 15 do corrente·
até 15 de fevereiro vindoi-·
ro, na secretal'ia da Capi
tania dos Portos dêste Es
todo, as inscrições para o

exame do pessoal da Mari
nha Mercante.
Quanto as instruções os-.

interessados poderão obtê
las na Capitania dos Pce
tos.

STANDARn OIL
COMPANY OF BRAZIL

McCanl>

-
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