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Illlinente a revolução na Itália?
TRIPOLI, 28 (U.P.) Os círculos italianos bem informados que permaneceram aqui, predizem para
dentro de três ou quatro meses a deflagração de uma revolução na Itália, ii qual promoverá a
derrocada do governo fascista, cada vez mais periclitante em face das irremediáveis derrotas

sofridas na Afrlca e do enfraquecimento progressivo das forças enístas em todas as frentes.
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.Ersatz: nacionalA (( Panagra {l estaria sendo
vítimi de sabotadores?

Santiago do Chile, 28 (U. P.) -

.A "Panagra" anunciou que está sen

TIO realizada cuidadosa investiga
ção sobre a serre de "acidentes"
que estão ocorrendo, já há duas se

manas, com os aviões que fazem o

trajeto entre Santiago � Buenos Ai
.res. Apesar de não ter sido inf'or
mado, terminantemente, de que se
trata de atividades sabotadoras, não
'Se descarta essa possibilidade e, en
quanto isso, as conjeturas se cen
tralizam no fato de que os dois
aviões que se viram obrigados a rea
lizar aterr isagens forçadas ou a re

:g'ressar ao ponto de partida, trans
portavam correios di p loruáficos nor

te-americanos, portadores de impor
tante" despachos. Estas conjeturas
-são estipuladas pelo memorando
norte-americano publicado em

Mon-I Lima, 28 (U. RJ - Foi anuncia
tevidéu, na semana passada, no qual do, oficialmente, que o Perú rorn
:se revela que agentes alemães trans- pen suas relacões diplomáticas C;)1l1
ruitiam, regularmente,

informaçõeslo
govêrno de Vichi. A decisão foi

:relacionadas com os movimentos tomada pelo presidente Prado, dia
das linhas aéreas comerciais esta- 26, sendo noticiado, oficialmente
-dunidenses. à tarde de ontem.

Rio, 28 (E.) - O setor da pro
dução industrial da coordenação
da mobilização econômica, a cargo
do engenheiro Arí Torres, vem

realizando por determinação do
coordenador interino, o emprego
de sucedâneos nacionais ao quero
sene na iluminação rural. Várias
experiências foram realizadas com

óleos vegetais, tais- como amen

doim, mamona, algodão, e com óleo
de peixe.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
ALTlNO FLORES

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

Proprietário e Diretor-gerente
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«Nenhum invasor poderá aproximar-se ou
desembarcar na região do nordeste"

mandos como as tropas, têm

O
Rio "8 (E ) - O general-De- trabalhado intensivamente, pa- povo do nordeste - disse

S alemãos, �nora Lehem' mal·s mendl"Peix�to, comandante da ra realizar eficiente vígtlâncía tenho elementos para assegu-
"ti U9 U U II infantaria divisionária da 7a• e segura preparação da defesa rar que nenhum invasor poderá

Londres, Janeiro - (Interaliado) - A Agência Telegráfica, Nome- Ueg'ião :fiIil itar, presentemente de nosso território. Todos O'S aproximar-se ou desembarcar
,guesa informa que o moral dos oficiais e soldados nazistas desce visi- no Rio, afirmou a imprensa que planos elaborados para a dele- naquela reglão, sem sofrer
v_elmel�te, resultando, disso um consumo enorme de bebidas o que oca-. veiu a chamado do ministro da sa daquela' regíão já foram es- grandes prejuizos, que lhes se-
srona mumeros desatinos. G d t "C

-.

tHá pouco, um oficial nazista pretendeu dirigir os trabalhos de ex- uerra, pretendeu o regressar tudados de modo concre o. o- rao rmpos os com a mesma co··

iinção de um pavoroso incêndio ameaçando o chefe dos bombeiros com ao nordeste dentro de I}OUCO§ nheeendo o valor e as posslbílt- ragem com que nossos ante
'um revólver ao que êste lhe respondeu; "Se você acha que me matando dias. Adiantou que, tanto os co- dades das forças armadas e do passados a defenderam".
póde extinguir o incêndio, então faça-o", O alemão guardou a arnla_ O �-------------� � �

comando alemão se viu obrigado a deter um grande número de oficiais As férias ao funcionalismo

Na-o ha'... força contra o humore soldados. Muitos fugiram para a Suécia a-fim-de escapar ao castigo. e o DASP

CUbai-aS volunla6rl·as Rio, 28 (E.) - Num processo do Lisboa, Janeiro _ (Interaliado) E então começou o desfile. UmII Ministério da Guerra, referente a
_ Os estudantes portugueses conhe- queria bilhetes para "Estalingra-uma consulta sôbre férias, o DASP cidos pelo seu espírito humoristico do", o outro passagem para a "Amémanifestou-se da seguinte maneira;' tornaram o "Bureau de Turismo" rica do Norte", o seguinte para a"O DASP entende que, em face do alemão, instalado em Lisboa, alvo "América do Sul" a ponto do "Budecreto 4.698, sómente em casos ex- de suas brincadeiras. reau" precisar recorrer à forçacepcíonais poderão ser concedidas Um dia apareceu no dito "Bu- contra o ... humor.férias e, à vista do Estatuto rlo I' t d tF

. ,..

hid reau
"

um jovem magro e pálido, Eram esses mesmos es u an es
uncronar io, e proi I a a aCUJ1j'J- declarando haver deixado o hospí- que telefonavam durante a luta daIação de férias, 110e111a que deve- tal há pouco I.:! a conselho médico! Itália com a Grécia para a Legaçãorá ser submetida, atendendo-se aos ia procurar um lugar tranquilo para I Italiana e perguntavam como se es

seus objetivos, desde aue a legisla- repouso. Interrogado para onde de-' crevia a palavra "Itália" e se lhes.ção sôbre o pessoal é pródiga em sejava ir respondeu que: para "Lon- respondiam que com "i" êles retrubenefícios e concessões para os dres". cavam incontinenti: "Ora vejam só t
casos de moléstia, e que as férias se

_ Para Londres? _ extranhou Pensavamos que fosse com "Y gre-destinam ao descanso". o funcionário. go !. .. "---------------

- Pois então, que há ? Não é preciso salientar aquí o
- E' que, o Sr. sabe estamos em furor da dita legação que foi obrt-

guerra.
'

gada a tomar medidas de contrôle
- Ah ! Pensei que a cidade já es. dos telefones públicos.

tivesse ocupada pelos senhores, pois Londres, 28 (U. P.) - Notí..
quando fu_i p�ra o hospital há 2 an?1i elas da Suíça e de vários pontosatrás OUVI dizer que a mesma sena da fronteira francesa confir ..tomada em pouco .tempo , . . •

Póde-se bem imaglnar a cara do mam que, em MarseUla, verdi·
funcionário do "Bureau"... eou-se intenso tiroteio, no baír-

o Perú rompeu com
V:chi

Londres, Janeiro - (Inter-aliado) - Numa velha mansão de She-
1iéld, na Inglaterra, treze homens realizaram, recentemente; uma curio
sa experiência; passaram 8,1 horas sem beber água nem líquido algum.Um dêles era Kenneth Mellanby, professor de zoologia. Como os outros
doze, resolver-a, voluntariamente, conhecer as torturas a que os náufra
gos são submetidos. Foi esta uma das várias experiências que os dedi
-cados voluntários vêm realizando, em cooperação com o Instituto de
Pesquisas Médicas.

- .

A-fim-de averiguar se um limitado suprimento de água deve ser em
pregado livremente ou em pequenas dóses, durando assim um maior
Iapso de tempo, êsses homens submeteram-se a uma diéta sem água portrês dias e meio. Durante as primeiras vinte e quatro horas sentiram do
res de cabeça e uma completa 'falta de apetite. A seguir, uma extrema
Jassidão. Terminada a experiência" iniciaram outra, procurando fazer
com que a limitada quantidade de água durasse o mais possível, bebendo
nma chícara, no primeiro dia, e ·a metade nos dias posteriores.

De outra vez - e foi esta -a mais notável da suas experiências _

eonsegulrarn viver semanas e semanas alimentando-se de um pão feito
-corn farinha de bagas. Em consequência, o Ministério de Alimentos ado
tou, compulsoriamente, a referida qualidade de pão que, provando pos
�uir qualidades nutritivas superiores, era tão digestível quanto o outro.

Esse grupo de voluntários não hesitou em correr vários riscos a-fim
-de que os médicos britânicos pudessem estudar certas doenças e pertur
.:Dações causadas pela guerra.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane.

[adas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Esperado no Rio o comandante
do «Maldonado»

o oulro prob'�ma da ItáliaMadri, 28 Reuters) � Ao que se espera e de acôrdo com os comen
lIá1!ios da imprensa espanhola, a Itália enviará maior número de ho
anens para a frente russa, agora que foi aliviada da tarefa de cuidar de
,;eu .império. O correspondente do "Arr-iba", por exemplo, enumerando
as -vantagens e as desvantagens decorrentes para a 'Itália da, "perda qua
:Be .eomplcta de seu império",. acentua que aquele p.ais restá atualmente
-em .posição de intensificar enormemente, por meio .de medidas impor
"'fantes, -sua contribuição para tornar 'mais poderosa a fortaleza euro

.I)Há" -na luta contra o comunismo.

Rio, 28 (E.) - A bordo do avião
da Panair, viaja para o Rio, deven
do desembarcar às 15,40 horas, no

aeroporto Santos Dumont, o capi
tão Mário Giabrone, comandante do
"Maldoriad o ", navio uruguaio apri
sionado há tempos por um subma
rino nazista. O comandante Gia
brone, que é irmão do ministro da
Educação do Uruguai, sr, Cesar
Giabrone, procede da Europa. Lo:
go após o apr-isionamento do "Mal
danado" foi o comandante condu
zido preso para Berlim, onde per-

SEIU .APERTADO AINDA MAIS O CONTROLE DO PREÇO DOS maneceu por vários meses. Mais
G:ENEROS tarde, os nazistas puseram-no em

RiQ, � (E.) - Ouvido sobre a portaria número 36., ,da Coordena- liberdade, motivo porque lhe foi
,,:ão da -MIDÍlilízação Economica, o coordenador declarOl.<l .�ue, não só a possível, agora, regressar à sua pá-
Jl�nterá, ·co;mo pretende apertá-Ia ma.is um pouco. tria.

A ipOi'ta;ria n. 36, como se sabe, é a que instituiu as confissões

I11Ulli-I--------------cip'ai.s, �smâJ.lais e federal de preços, �Ulrumtou o saláríG mInimo e es- Cabelo!! brancos I LOÇÃO
tabíhzOlil o õpreço dos transportes coletIvos.. !IARAVILHOSA !

••••••••••••••••••••••e••

: 1�11�:I·j=4-i:• ••
• -OfAÇAISSO� DE PESSOAS TEM '.
.' '.

: USADO COM BOM RE· :• SULTADO O POPU. •

: LAR DEPURATIVO :• DO SANGUE •

: MARCA REGISTRADA :
: 1#ilIIEtI:6iJr..) :" A SIFILBS ATACA TODO O ORGANISMO .:
I) O FfgadG, O Baço, o coração o Estômago, os ..
• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres CD
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do ea. •
• bero, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. ..� Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr.� O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P. •$ como auxiliar no . tratamento da Sífilis e Reu- •
iS matismo da mesma origem. _ •
e VALIOSAS OPINIOES .,
.. o ELIXIR «91�». dada a sua Alesto lIue apliquei muitas m.

base. é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «91�» oblendo �1

fi lamenlo da Sífilis principalmen· sempre os melhores resultados �
fi le nos casos em que a via bo- no Irrtamento da Sífilis. �

cal é a única possível. "U'

I ,a) Dr. Benedito Talosa. ra) Dr. Rafael Darlolelii •
I•••••••••••••�•••••••••

Em barricadas, os marselheses continuam
atirando contra os nazistas

ro dos Apaches, quando os;

ag'entes da Gestapo e as forças a Gestapo e os 'Soldados nazjs�
do exército alemão r�ealizavam tas.
'Uma batida nas casas locais. Informações de Zurique, por
Os franceses começal'ilill a l'e- outro la(10" an-unciam que flS

sistir e .imediatamente e-.ssa l'e- tão-se verificando motins em
sistência alcançou grandes pro- ltlal'selba, e que os alemães es
porções, pois os l1abitanteg

da'l
tã.o enviando alH'essadamente

cidnde levantaram barricadas tanques e canllões p.ara ,aquela
nas :ruas e enhincheiraram-se cidade francesa, alim de dom:l
)lQS {,[iRaS, n1..l1'indo fogo contJ.'a I :nul' a l'e».eliâ9.

O número de mortos, ao que
se sabe, é muito elevado.
Londres, 28 (U. P.) - O

"DaiIy Telegrapll" rep1roduz
despacho de Gelle·bra que diz
que mais de 250 pessoas fOl'ám
fuziladas em lIarsellla, por te·
rem desacatado a ordem para
evacuaçã.o do porto velho. A�
crescenta·g,e que entre as víti
mas fi15Ul'lIom setenta munl�res.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associação Comercial de Florianóp olis�,
Aviso aos Senhores ComerdantEli5
A Associação Comercial de Florianópolis, avisa

aos seus c ssoci od c s e demais comerciantes de olcao1,
atacadistas e varejistas, que ainda não apresentaram
ao Senhe r Prefeito Municipal os suas declarações de stock.
do referido artigo, que o façam sem maior demora .. _

pois, a não observancia de tal ordem acarretará no fa
to de impossibilitá. lo de adquirirem novamente o pro
duto.

Apreciando a proposta [eita pelo Conselho Técnico para a rejor- 55 2vs-Z�
ma do C ódigo deR emo, a dir e to l' i CI da F. ,lI. R. reso 1 ve LI, cm s lia IÍUi -

--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;::;;::;:;;:;;;;;;::::::::.ma reunião rejeitá-la, por considerar que a mcsnm se revestira de ile- -

galidade, país não [ôru distribuído aos clubes, dentro do período que •

os estatutos mandam, o anie-proieto elaborado, Ficou, assim, de pé o
-

antigo Código, pelo qual se ,regerá a entidade na temporada de 1943.

Rejeitada a reforma do codigo
do remo

NAO QUER JOGAH NO RIO I fluminense, acusando-a de ter usa-

IUo, 28 (E.) - O jogador Osní I do de iogadas violentas e desleais.
Ballester, que defendeu as cores do 'I A referida nota não foi bem re
América o ano passado, ao lado de cebida pelos círculos esportivos
Grita, acha-se em São Paulo, para' desta capital, que consideram não
onde foi por motivos de natureza! deve extender-se a todo o conjun
comercial. Sendo socio da firma de i lo a pecha de indisciplinado par
seu pai, o referido profissional de-I' lindo-se da falta cometida por um

clarcu ter necessidade de perma- I único elemento.
necer na cnnital bandeirante, ra- I
zão pela qual não deseja renovar I

seu contrato com o clube carioca.
ZIZINHO E_BIGUÁ DEFENDERÃO

,.

CHIQUINHO INGRESSOU MES
�W NA PORTUGUESA

S. Paulo, 28 - Chiquinho, o ex

guardião do Vasco da Gama, do
Rio de Janeiro, confirmoucna sede
da Federacão Paulista a assiriatu- P
ra do seu" contrato com a Portu- ..

guesa de Desportos. Tambem tive
ram idêntica atitude Xavier e Ro
drigues.

O VITORIA, DA BldA
Salvador, 28 (A. N.) - Segundo

informa um dos jornais ela capital,
qualquer jogador do Flamengo que
vier para a Baía, pOI' motivo de
convocação para o serviço militar,
só jogará no E. C. Vitoria.
A notícia causou satisfacão en- RUSSO NO AMÉRICA de Defesa Nacional convidamtre os afeiçoados do clube" rubro- .

IUo, 28 (E.) - Foi pedida a
negro. Assegura-se por outro lado transfcrencia do medio Osvaldo R. população em geral, para a sessão cívica que será realizada 11'0 teatro "Alvaro
que Zizinho e Biguá servirão numa Fernandes (Russo), do Madureira
das unidades militares aqui sedia- para o América. de Carvalho", no próximo dia 28, às 20 hor-as, data da ruptura das relações diplomá-
das.

À LINGUA POR.TUGUESA EN·
SINADA NOS ESTADOS

UNIDOS
O "Curso de Verão para o Ensino

intensivo do Português", um dos
projetos mais estensos já postos em

prática para o ensino de nossa lin- DEDÃO NO S. F". R, DE
gua nos Estados Unidos, encerrou S. PAULO

_

recentemente o seu segundo ciclo, �. Paulo, 28 - O Sao Paulo
que teve a duração de dois

meses.,
Railwav perdeu? concurso d� s.e�lO dr. Maíon Zeiflin, professor de centro-médi o SP.Il1?la, sen(�o Il1(II

Linguas Romanas, da Universidade j cado para substItuI-I� �)edao, <:x-
da Califórnia, declarou que a fre_:)balf esquerdo do América, do. Rio, São convidados os Mé.quência e os progressos do curso I

atualmente nq clube fer ruviario. dicos que fizeram nesta cíde português, foram dos mais sa- AgG:a, no entanto! �0ll10S surpre-
tisfatórios. Quarenta e quatro pro-j endidos �01l1 a noticia t!e que o S. da de o ':::urso de Emergên
fessores e estudantes dos principais P. R. esta .grandemente interessado cio de Medicina Militar
colégios e universidades norte-ame- p�)r Elesbao,. ,veterano. c<:n�r?-lJ1e-, para Médicos Civis, e quericanas passaram o verão no deli- d io gaucho, ja tendo sido iniciadas forem menores de 35 anos, acioso "campus", à margem do lago: as necess_arias "demarches" para
Champlain, onde receberam as au-) a obtenção do seu COIlCUI·SO. comparecer, com urgência,
las do dr. Zeiflin e de um grupo de 'I

*
a bem de seus interesses,educadores brasileiros. Em dois me-: O ATLÉTICO l\JIL�EJHO TAMBEl\1 no Hospital Militar, de 7

ses realizou-se, assim, um trabalho

I
QUER GABARDINHO 1 '2 d'I .

B I H' t 28 A' d ao J la.em que norma mente se gastariam e o orrzon e, , - ln a com
dois anos.

-

respeito a Gabardinho, noticia-se Hospital Militar em FIo
O curso intensivo de português que tambem o Atlético está dispos- rianópolis, 26 de Janeiro de

atraiu estudantes graduados em hu- to a correr com o Botafogo no pa- 1943.manidades, ciências sociais e natu- reo pela sua aquisição. 56rais, jornalistas, engenheiros, ofi- Há mesmo quem diga que todo
ciais das forças armadas dos Esta. o empenho do Atlético, que está
dos Unidos, funcionários públicos, resolvido a cobrir qualquer lance,professores e advogados. resulta -de um esforço para evitar

O programa se destinava, inicial. que saia mais um "crack" de Mi
mente, a preparar professores de nas.
português, com as noções gerais da
literatura e da cultura Iuso-braaí
leira. As aulas foram ministradas a
pequenos grupos, separadamente,
por estimular os estudantes a lerem
mais amplamente as obras em por.
tuguês, nos seus respectivos cam
pos de interêsse.
Durante as conversações, eviden

ciou-se um interêsse especial da
parte dos alunos pelos costumes do
povo brasileiro e pelas obras dos
pensadores e escritores de lingua
portuguesa. ,
Numerosas conferências, em por.

tuguês sobre tópicos de interêsse
geral, apresentadas por visitantes
especialistas em cada assunto, atrai
ram grande número de ouvintes, Os
professores brasileiros mostraram
se encantados com os progressos dos
alunos e com o tratamento cordial
que veem recebendo dos seus ami
gos norte-americanos.

Os professores brasileiros são os
seguintes: - Dr. José Pamadas, diretor do "Instituto Britânia", e pro.fessor do Colégio Pedro II, do Rio
de Janeiro; l\faria de Lourdes Sá
Pereira, ex-professora do Pedro II,
e atualmente professora de português nos Estados Unidos; Iolanda
Leite, ex-professora da Escola Cae
tano de Campos, São Paulo; MiI
ton Sá Pereira, formado pela Escola
Politécnica do Rio.

R.u� TraJano n.O 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertítíeadc

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6dipos usados: MASCOTTE la. e 28. edição
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EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Consultas: Oas 1ft às li horas. Emprestimos _ Descontos - CobrançasRua Vitor MelreDes 22-1' andar.

e ordens de pagamento.
������������ Tem correspondente em todos 08 Municfplos do Estado:

Representante da Caixa Eeonomíea' Federal para a vende
dal!l Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

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

de São Paulo. Minas Gerais 8 Pernambuco.
••••••••••••••••••••••••• Mantem carteira especial para administração de prédios,"
• .., • Recebe dinheiro em depósito pelas

!' FILHA! MAE! AVO!.: gjõ tl!\=���r.�r!�r�) ;�
T d d c/c AYiso Prévio 6%

•• O as evem usar a e C/C Prazo Fixo 7%• I Aceita procuração para receber vencimentos em to-
• "ln"·7·�!I."1 81 «Ia8 a8 Reparticõe8 Federais, EstRduaie e MllDlcio81�.

: -:.IA !L\lal·,.I!),'àC;J. : I
-

• (OU REGULADOR VIEIRA: • «Relojoaria Royal»Novos soldados para .. A MULHER EVITARA DORES •
Lisboa, 270(���)Ch O governo : Alivia as Cólicas Uterinas :alemão acaba de convocar todos • Emprega-se com vantagempa- ."os seus súditos residentes em POI'- btil

.

d d •
tugal,. exig.indo que os mesmos par- • rs com 8 er as rregu an a es .,tam ImedIatamente para o Reich •

das funçõe$ periódicas das se·
..como'foi noticiado.' nhorss. É calmante e regulador �

Deverão ficar em Portugal só- I} dessal'l funções. •mente os funcionários do governo • FLUXO-SEDATINA, pela sua �nazista. �

I
t .A�gunls comeJ'ciantes e indus-. ii �. ccOe�t P�aOV8dDa eficácia, é mduitocorsm- � _rIaIS a emães, residentes há ll1ui-. ��)(\Ji 1 ao. eve ser usa 8

..tos anos em Portugal, estão liqui- a q <,-_ 'lJ,)�,\ confiança. Adando os seus negócios vendendo., ��....&'�) FLUXO.SEDATINA encontra-se ..propriecI.a,des e casas,' afjm de. lffIF!{Fr;' r.- -

ACli!llprirem as ón!e},s do 6%:"fllH 0f'\AE em toda parte .. ....._........... II ...._-:�_-<tleli1<lo. govel'l1o
I ••••�,••••••••i.....•••••• 758 vs-29

MAGRI FOI O úNICO INDIS-
CIPLINADO, Os órgãos da Estatística Militar

Curitiba, 28 - Tratando do in- o produtor e o vendedor a mostrar
cidente verificado com o meia do têm apôio legal, quando intimam
Canto do Rio, Magri, o vespertino loque possuem em seus estabeleci
"Diário da Tarde" ataca a equipe mentos. (D. E. M.).

Eedaçâo e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

•

'O [STADO«o ESTADO»
Diário Vespertino

ASSINA.TURAS
Na Capital:

Ano c-s 70,00
Semes tre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
:\oIês Cr$ 7,00
Númer-o avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Çr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto
Os originais, mesmo não pu-

I
hlicados, não serão devolvi

dos.

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

TÓPICOS & COMEHTARIOS

'"

OSN1 ESTREARÁ NO CORlN
THIANS EM CURITIBA

S. Paulo, 28 - Na sua próxima
viagem a Curitiba, onde realizará
três jogos amistosos, o Corinthians
experimentará na sua equipe o za

gueirõ Osni, ex-defensor do Amé
rica. Como se sabe, o zagueiro
americano assinou um contrato de
carater experimental com o clube
.coríntlano.

[sportivo

*

•

Oficina Técnica
«ROYAL»

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado, conserta e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobre do Tele�one, 1658

Machadc) & Cia

,._-........._-....,.,_._._.._....-.-......_-.-_._..-.-.._._-_,.

A os Senhores Médicos que fi·
zeram o (urso de Emergência

de Medicina Militar

CONVITE

CONVITE
o In terven tor Federal em Santa Catarina e a Comissão Executiva da Liga

as autoridades civis, militares, eclesiásticas e a

ticas e comerciais entre o Brasil e os países do Eixo .

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

3 v-I

Um nome! Um símbolo! Uma garantia!

CASA RADIOLUX
Rua Conselheiro Mafra, 7 (Edif. La Porta)

End. Teleg. .. Radiolux" - Florianópo lis
Empório de Louças, vidros e artigos elétricos em geraL.
Depositário das lâmpadas PHILIPS, para Ilurntnoção.;
Onstalações de LUZ & FÔRÇA, em Florianópolis e interior_
780 15 vs. alt.-IS"
A Estattstica J\'lilitar, destinada II

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 2'uerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pelllt,.
fiel execução das Estatísticas Mili
\ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.,
qualquer Informação, que cada in
formante prove o que declarou. A.
má-fé constitue erime contra a se-

zuranea nacional. (D. E. M.).

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Sociedade Cooperativa de Responsabilidadea,
Limitada

Baoco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (ata-rina

Rua Trajano n' 3

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Anexa - Ofrcina mecânica sob
a direção de

TREMEL --

Aparelhada para concertar Registradoras. Numera
doras. vHrolas. máquinas de escrever. calcular. coser,

aparelhos fotográficos. telefones. etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

'("

Alt.33

I�-.

1,
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EDITAL DE PHIMElRA PRAÇA E' crlme previsto injuriélf a
COM O PHAZO DE VINTE DIAS

Hõç�o e seus dirigentes
O Doutor Osmundo Wanderley Rio, 28 (E,) - Comunica a polí-

da Nóbrega, Juiz de Direito da cia civil do Distrito Federal: "Para
ju. VrCl da Comarca de Floria- evitar que pessoas menos avisadas,
tiopolis, Estado de Santa Catari- que, ingenuamente, dão curso a
1).:1, na [orrna da lei etc. idéias e conceitos falsos proposita
Faz saber aos que o presente edí- damente Jancados, sejam colhidas

tal de primeira praça com o prazo de surpresa cm face ela ação poli
de vinte dias virem, ou dele conheci- cial, a Chefia de Polícia chama a
mento tiverem que, no dia 15 de Ie- atencão para o fato de que constitue
vereiro próximo vindouro, às 14 ho- crime definido proferir, em pú
ras, (segunda feira), à frente do edí- blico, ou divu!gr por escrito, ou
ficio do Palácio da Justiça, à Praça por qulquer outro meio, conceito
Pereira Oliveira, o porteiro dos au- calunioso, injurioso ou desrespeitod itóríos deste Juizo, trará a público so contra a nação, contra ° govê r
pregão de venda e arrematação à no, regime e instituições, ou C011-
quem mais dér e maior lanço oferecer tr a o agente do poder público, e
sobre a respectiva avaliação de "" que para lu l crime', previsto no ar-
Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros), o ligo 28 elo decreto-lei 4.7G6, de 1° ..-sI,..,. _...._,. ,7_ 5 eú

5 5 seguinte: N° 1 - Uma pequena casa de outubro de, ! 942, é corninudu Os elementos colhidos pela Esta,vs-

I
ele moradia, coberta de telhas, assoa- a pena de 1,ate o ano� de,reclusao, tística Militar são absolutano.enr--E-t-ã--'-'--d--·----- Ihada, sob n? 278, e o seu respectivo I?a, mesma forma, fi Chefia de p(l�

I secretos,
e servem sómente a fin:,S ar Ivre e Invasores terreno, sito no lagar José Mendes, J I t a I' soas de boa feI icra �o( ver e as

.

rcs: '" militares. Negar-se a fornecê-los OllMoscou, 27 (Reuters) - O

co-,
com quatro metros e oitocentos cen- que nao devem dar curso aos boa- mentir no ministrá-los constituemandante das forças soviéticas na timetros de frente à estrada pública, tos" jend,enCIÜS,ll11�,I1�e ':,s?,�hados crime rigorosamente punido pela.frente do Don, general Rokossovs- I fundos ao mar, confrontando, pelo C01>, o: f'im de ,l5eI,'11 o, lJ_aalLo ou leis do País. (D. E. M.).ky, em mensagem a Stalin, diz: "A norte com terras de quem de direito desassossego público, pOIS que, as

corda, em torno do inimigo cerca- e pelo sul corn dita de Manoel Maria sim aginelo, não' somente estarão
do diante ele Estalingrado, está sen- da Silva, inclusive uma meia água prestigiando os inimigos ele nosso
do apertada vigorosamente. Den- construída de madeira, edificada no país e auxilianelo seus torpes e' in
tra em pouco, a região de Estalin- mesmo terreno acima, tudo avaliado confessáveis interesses, como, ta111-
grado esLará Jivre de invasores". por oitocentos cruzeiros, Êsse imó- bém, estarão infringindo um dispoveis são levados em basta pública em sitivo legal e incidindo em um

virtude de requerimento do inventar crime, para o qual o, artigo 30, do
riante C0111 o qual concordaram todos referido decreto-lei, estabelece a
'os interessados, no, inventário que se pena ele reclusão ele seis meses a
processa neste Juizo por falecimento
de Maria Freitas Cabral. E, para que
chegue ao conhecimento de todos
mandou expedir o presente edital que
será afixado no lagar do costume e

publicado na fórma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Florianópolis,
aos vinte e três dias elo mês de ja
neiro.. .do ano de mil novecentos e qua
.renta e trés, Eu, Hygino Luiz Gon
zaga, Escrivão, o subscrevi', Selos ,
final. (Assinado) Osmundo Wander
ley da Nóbrega, Juiz ele Direito' da
P Vara.

Obrigatória a exportação dos
e mtros produtores para os

consumidores
Rio, 27 (A. N,) - o coordena

dor ela mohil izaçâo econômica co

llllll1icOll, por intermédio da Agên
cia Nacional, a seguinte portariu :

"Usando das atribuições que lhe
confere o decreto-lei n. 4750, de 28
de setembro de 1942, resolve:
Ficam obrigados os exportado

res dos centros produtores a não
interromperem as respectivas ex

portações para os merca.do� consu

midores, devendo, outrossim, sob
as penas ela lei, manter à venda os

produtos elo seu comércio pelos
jircços fixados de, acôrdo com

.

o

disposto na portana n. 36, de 8 ele
janeiro de 1943".

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofrc 4 e 5 FJ �!E l.Ô'i?

Entrega IJ domicilio

PEROLA DE
Pede se a pessô a que encon

trou uma pérola de anel pudi
da dia 20. à tarde, no traj eto
das ruas Blumenau e Felipe
Schmidt , o, obsequio de entre

gá la nesta redação, que será
gratificada.
N' 40

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

um ano.

Alugam-se ;�':8 �::;oà
riú 6/0; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de [an
tar, sala de visita, garage.
quintal, galinheiro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa; instalações de
radio e telefone embutidas,
etc. Tratar com o proprie
tário, Dr. Agrípa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico,
Telefone n° - 1405.
52

Falecimento de um
esertter

v-2

Nova Iorque, 27 (R.) - Faleceu
nesta cidade o conhecido escritor
Jlortf!'-americano, sr, Alexander
Wooldcott, vítima de um colapso
carrliaco, dia 24, ii noite, quando
tomava parte numa discussão ra
diofônica sobre o terna : "Será a
Alemanha incuravel?" Oontére

O Escrivão
Hygino Lncis: Gonzaga.asslm pensa o antigo nazista

Noya Iorque, 27 (U. P.)
Otto Strasser, em outra época
associado de Hitler, acredita
que os aliados devem formular
imediatamente uma declaração
no sentido de que não preten
dem desmembrar a Alemanha,
nem castigar todo o POYO ale
mão, mas sómente deixar sem

poderio a nação alemã e víngar
as ações cometidas pelos "cri
minosos hítlerlstas",

Casa de Inoradia
Aluga-se ótima casa de mo
radia, à rua Fernando Ma-;
chado n° lo, com 4 quartos
2 881as. banheiro. agua fria
e quente, etc. Tratar com
Tolentino, na Agencia Che
vrolet.
32

�A';�TI,.n �\'\) h �.1'1- , VlI.
O mais prátí co e eficiente

Gasogên!o para carro de
passageiros. Distribuidores:

C. RAMOS & Cia.15 VS. alt. - 5

I SanguenolCO N'T E M
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperados,
ElIJotado.. Anêmicos, Mi ••
que criem Magrol, Criençlll
uquíticlS, receberio • toni·
ficação ger.1 do organismo

com o

58 ngue n DI
ue. o N,S.P. rr 199, da 1921

J Ecos e Notícias I-

JUIZO DE DIREITO DA P VARA
DA COMARCA DE FLORIANóPOLIS
Eelital ele convocação ele acionistas

O Doutor Osmurulo "f,Vanelerley ela
Nóbrega" Juiz de Direito ela la Va
ra ela Comarca, de Florianópolis,
Estado de Santa Octarim«, na tor
ma aa lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

virem, ou dêle conhecimento, tiverem
que, de acôrdo 'com o artv 148, do
decreto-leí n, 2,67, ele 26 de setembro
ele 1940, nos autos de Liquidação da
Companhia Porto ele São Francisco do
Sul, dêste Estado, designou nova as
sembléia geral para o dia oito (8) de
fevereiro próximo vindouro (segunela
feira), às 14 horas, na sala elas aud í

êncías do Juizo, no Palácio da Justi
ça, a qual deverá deliberar, princi
palmente, sobre o seguinte: - "a)
um pedido de prorrogação de prazo
para apresentar o balanço; b) uma
proposta ds solução amigável, que
contém plano de partilha dos bens en
tre os credores e acionistas". E, para
que Chegue ao conhecimento de todos
mandou expedir o presente eelital que
será afixado no lagar do costume e
publicado pela imprensa, na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de
Floriauópolis, aos vinte dois d ías do
mês-ide Janeiro do ano de mil nove
centos e quarenta e três. Eu, Hygino
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi'.
(Assinado) Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz ele Direito da P Vara,

Está conforme
O Escrivão

Hygino Lnciz Gon,zaga

o Coordenador da Mobili
zação Econômica. divulgou
a seguin te portaria: - '·U.
sondo das atribuições que
lhe confére o decreto-lei n.
4,750, de 28 de setembro
de 1942, resolve: "Ficam
obrigados os expcrtadores
dos centros produtores a

nã.o interromper as respec
t ivos exportações para os

mercados consumidores, de
vendo, outrossIm, sob as

penas da lei, manter à ven

da 03 produtos do seu co

mércio, pelos preços fixados
de acôrdo com o disposto
na portaria n. 36. de 8 de
janeiro de 1943".

e

Pela interven toria fede�al
no Estado foi assinado l:1e
ereto ontem, autoriz.andÓ ()

Poder Executivo a proibir a

expor-teiçdo de qualquer pro
duto necessário ao consumo

do Estado. estabelecendo,
tamhem, multas até 5.000
cruzeiros para. os infratores.
Realiza-se hoje, no teátro

"Alvaro de Carvalho", às
20 horas, sessão cívica co

memorativa da data do l°
aniversário da ruptura das
relações diplomáticas e co

merciais entre o BrosH e os

países do "eixo", patrocina
da pela interventoria fede,
rc l e pela Liga de Defesa
Nacional.
Os S1's. ten. dr. João Bor

ges do Amaral e dr Arman
do Bulo s Calil falarão sobre
a data, que ,Ja consHtu e

fato histórico de oIto trans
cedência.

•

Noticia·se q ue foi lança
do ao mar, em Itajaí, o

hiate a motor ,"Navita",
com capacidade de 500 to
neladas.

5 vs alt.4

ISTO
do clima
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LIRA T. CLUBE-Sábado e Domingo-A notável dupla caipira da Radio Mayrink Veiga;
Xerem .. e Bentinho, os {(ases» da gargalhada. Mesas á venda na Relojoaria Moritz.

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i SE1lAS !: padrões mcrcvilhosos. finíssimo acobamento das melhores :
!

.

oa.iIPOísiiiÃ nosãOSA : I
• Diariamente recebemos novídaoes � I• RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE: 1514 e
• " ��==����==��====��=

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c::i:�:S::�OI:ioA�:��. OS nazistas estão preocupadosEstocolmo, 27 (Reuters) - mentadores militares suecos,
Segundo fontes geralmente bem I notadamente o do Stockolms
informadas, acabam de ser en- 'I'Iduíng'em, frizaram, ao exa

viados para exercerem funções minarem as nossíveís conse
nos Balcans, dois importantes quências de unia ameaça russa
chefes militares germânicos, o contra o Donetz e a Ucrânia,
general von Manstein e o coro- que o perigo iminente dessas
nel general von Weich, êste regiões significaria para o co

último pouco mencionado des- mando alemão a necessidade
de às batalhas de Smolensk. em de enfrentar a ameaça contra
1941.

'

os Balcans.

Mais duzentos aviões para
aviação civil brasileira

ii

Rio, 27 (E.) - o "Diário da
Noite" _uncia que o ministro
Salgado Filho, graças ao prestí
gio que desfruta junto ao govêr
no americano, acaba de conse

guir a aquisição de mais 200
avioes, especialmente para' a

Campanha Nacional de Aviação.

E' um avião de d'ois lugares, equi
pado com motor Lycomieg, de
seis cilindros opostos, resfriados a

�, desenvolvendo 185 HP. ao ní
vel do mar e com 2250 rotações
por minuto. Sua velocidade má
xima ao nível do mar é de 207
quilômetros horários.

Aparece, na relação dos aviões
adquiridos, um tipo que ainda
não conheciamos. Tratai-se do mo

noplano "Alta Vultee", modêlo
.476, utilizado nos Estados Uni
dos no serviço de ligação e obser
vação da fôrça norte-americana.

Cientifico os interessados
db que a matrícula estará a

eerta de 2S a 30 do fluente
mês, das 9 às 12 horas.
Nos dias 25 a 27 serão ma

triculados os alunos do ano

pretérito e nos dias 28 a 30 os

novos candidatos que deverão
ter, no mínimo, oito anos com

pletos.
Transcorridos os dias de ma

trícula, se houver vagas nos pri- Convem lembrar que os co-
meiros anos, serão as mesmas

preenchidas com candidatos de
sete anos completos.
E' de grande conveniência

que todos os matriculandos se

apresentem acompanhados de
seus pais ou responsáveis, por
.quanto com os mesmos precisa
esta direção entender se pessoal.
mente.
A matrícula no Curso Com

plementar estará aberta dos dias
4 a 13 fevereiro vindouro. às
horas supracitadas.

Florianópolis, 19/1/1943.
Americo Vespucio Prates Diretor.
38 7v-7

Uma distinção da Universidade
de Rochester ao ministro

Osvaldo Aranha
Hochester. 27 (U. P.) - A Uni

versidade de Rochester anuncia
que, na próxima quarta-feira, 27
do corrente, conferirá o titulo de
doutor "h onoris causa" ao sr. Os
valdo Aranha, ministro das Rela
ções Exteriores do Brasil.
A cerimônia apresentará a singu

laridade de ser realizada através
do rádio internacional, devendo o

chanceler Aranha responder, cio
RIO de Janeiro, aceitando oficial
mente o título.
Na mesma data será conferido o

mesmo título honorifico ao ex-presídente da Colômbia, sr. Eduar-do
Santos, o. qual, ao que se acredita,recebera pessoalmente a título.

Ap�if;!,!e ,!m Gasqgênio. «Sully» no seu caminhão e ganhe a diferença.
Efícíêncio e garantIa absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C_ RAMOS & Cia�---Rua João Pinto" 9 --- Florianópolis
OfiCINA DE MONTAGEM E· ASSISTENCIA ....·*_.11_* __

-----------------------------------------�----�

Co flpannia c Aliança oa �aí8 »
Fundeda em 1810 -- S�de: BAIA

INCENDIOS' E TRANSPORTES
Danos re lauvus ao ano de 19 t 1

Capital Realizado Cr $ 9.00PJJJO,"O
Reservas, mais de $ f 9 ooo.OOr,OI)
Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249,78
Recei ta • $ 34 198 834,9d
Ativo em 31 de dezembro • $ 91.862.598,37
Sinistros pagos • $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) II $ 23.742.657,44

Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.
Francisco de Sá e Anísio Massorra

Agências e .sob-agências em todo o �errltório nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin-

cipais cidades da América. Europa e Àfrica.

DIRETORES:

Aqente em Florlcmópotla
CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt,

Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.053
End. Te;egr. «ALIANÇA.

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJrd,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E Ria DO SUL

n: 39

Não ha necessidade. mi-
nha Senhora. de cada mês
ter séte dias de sua vida sub-
traídos ás suas atividades e

ás sucts alegrias. Si a Senho
ra sóíre, deve-o á sua impre
v idôncicr. Use A Saude da
Mulher. Regulador. tôn ice.
anti-doloroso. A Saude da
Mu lh e r lhe fará recuperar
anos de vida.

Os alemães já desprezam WagnerLondres, 27 (Reuters) - Marchas fúnebres estão sendo
irradiadas por emissoras -alemãs. Ao contrário dos cantos guer
reiros e das grandes sinfonias de Wagner, as melodias írradía
das na Alemanha, agora, estão adquirindo todas elas uma no

ta dominante, particularmente sombria.
A estação de Zeesen, ontem, à tarde, não divulgou corno

de costume notícias e mensagens de esperança para as fôrças
armadas que combatem na Rússia e na África.

Enquanto isso, os porta-vozes oficiais proclamam ao povo
que chegou o momento decisivo para a continuidade da Alema
nha como nação. Os círculos ottclaís não ma.is escondem os

fracassos na frente oriental e a queda de Tripoli completou o

panorama t.rágico do Reich, nas primeiras três semanas de
1943 .

-

,
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I - Devendo funcional', a partir I,_._ .........._.�""""""""-occooaoa""""'XX>OCQXXX.oQCXX>O<OXI"""""""'OCXXXlOOO�� do dia I,". de teveretro do coireute
auo. anexo a este Batalhão, um CEN·
'TRO DE PREPARACXO MILITAR

1 M pE R T A. L ! (c. P. 1\1.), ao qual -poderão. ser a d-
- FONE !591 --

1 mi�ielos voluntaríos que residem no

A' I' h proprro local da sede deste quartel e
s 5 (" 7 2 oras a uma distancia tal que possam rece-

O l'orsaPrl·o f'lntasma b�r instrução sem acarretar perturb�-\J li çao para seu trabalho normal na VI,

Com Henry Wilcoxon e Carole da civil,. fica abert� nesta Unidade o
, voluntarlado para esse Ii m, devendoLandis o candidato satisfazer ás seguintes

condições:
lntancla Silvestre (Short) a) - ser brasileiro nato:

A voz do mundo (Atualidades) b ) - ter bôa conduta atestada pe·
Ia autoridade policial.da localidade em

que residir (êsse atestado deve decla
rar quanto tempo o candidato resí-
d íu na zona ele sua jurisdição) ou

POI' um oficial do Corpo ou, f íual
mente, pOI' informações idôneas co
lhidas a seu respeí to;

c ) - revelar aptidão física com

provada em inspeção de saúde;
d) - estar entre 17 e 25 anos de

Idade, devendo apresentar no caso ele
ser menor de 18 anos, consentimento
escrí to de seu representante legal;
e) - ser solteiro ou viuvo sem f i

lhos e não ser animo de pessôa al
guma.:
f) - não ser reservista ele 1" ou

I

·CARTAZES DO DIAI

2" categoria;
g) - não estar chamado à encor

poracão para o serviço elo Exército ou
na Marinha. de Cuerru ou provar ter
sido isento da encorporacão depois
ela convocação de sua classe;
h) - sendo maior de 19 anos e 8

meses deverá apresentar cert íf'icado
ele alistamento militar espontaneo ou
certificado de alistamento à revelia
com o recibo elo pagamento ela multa
por infração ele alistamento:
II - Os voluntários admitidos no

C. P. M. não serão aquartelados, não
receberão vencimentos, fardamento e

alimentação por conta do Estado, mas
sómente instrução militar 3 vezes por
semana, pela manhã elas 7 às 10

hO'1ras ou à noite das 18,30 ás 21,30 ho
ras e aos domingos e feriados elas 7
às 11 horas. I������������������������������III - Data elo eucerrarnentn: dia -

31 de janeiro do corrente ano,
Quartel em João Pessôa (São Jo

sé), em 18 de Janeiro ele 1943.
ValclY1' Lopes da Orue
Ten, CeI. Comandante

Voluntariado
EDITAL

,-----------------------------------------------------

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será 8 sua preferida

Drog,:l§ nacionais e estrangeiras.--Homeopatías.
Perfumarias.--Artigos de borr�chd.

Garante-se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

Domingo
Denlonios do céu

lega�.ão ela Holanda
A legação da Holanda no

Rio de Janeiro deseja saber
os endereço) atuais dos seguiu
tes Holandeses cujo, domicílio
é ignorado. No 'caso de se a
charem 110 Estado de Santa
Catarina solicita lhes que se

apresentem sem demora, pes
soalmente, no consulado da
Holanda em i'lorianópolis, Rua
Felipe Schmidt 38, 10 andar,
ou que se dirijam por carta
ao mesmo.
R. Elzinga
J. M. Faure
D, Groenendal
J. Van Handel
T. Van Handel
F A. Van der Jagt
A. F. Jansen
G. van Klaveren
H J. Kramer
M, Leyden van Amstel
J, M. Oude Elberink
W. C. van Oudheusden
P. J. Palms
A. Roza
O. B. Schotel
P. Smit
S. Sorias
R. Spij ker
F, X. J. M. J. B. A.
O J Witjes
F. Wittop Koning
K. L. E. Lohmann
A. Ceurvorst Jr,
A Legação apela para todos

os Holandeses que informem o

mencionado Consulado caso

tenham conhecimento do fale
cimento ou da partida para'
outra parte, seja no Brasil seja
no estrangeiro, dos referidos
cidadãos Holandeses,
Rio de Janeiro, em 23 de

Janeiro de 1913
5J

Vreuls

I

3 vs - 3

Dr_ Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Sa'Úde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Mediéina da Universidade de S10 Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex· assistente do Ptof. Benadito M:)Rtenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clínica tlrtirgica do Praf. AIíDio Correia Neto. Com
esltígio de especializaçiio no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. KOlljetzny. de Hamburgo. e Schmieden.
de Frankforl. Cirurgia da Tiróide, eSlômago. íntesuna del!Jado e grosso.
ligado e vias biliares, seios. 'Útero. ovários. rins. nrestata e bexiga,
hérnias, hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e ertícutaeães,
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa de
Saúde São Sebastião, tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernando
Machado S. tel. 1.195. Residencia: Rua Duule Schutel n° 2, Tei. 1159

�� R E X
Transporte de Cargas

DOMiCILIO � DOMICILIO
Viagens diretas em carninhõe s proprios para:

Bom Retiro, Lages, Painel, CorreiaiPíüto, Ponte Alta.
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇ.�O EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garíbaldl, Vacaria, Caxias e vice-versa.

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

Teltlfone 1.677

EMPRESA

(Tech n co lo r)

Preços: c-. $3,00 e 2,00
Irnp, até 10 anos

Os elementos colhidos pela Esta·
tística Militar são absoiutal1.\C'ut
secretos, e servem sómente a fin;,
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas

• leis do País. (D. E. M.). "

Vasilhames de vidro, estanho,
chumbo e tolha de flandres

devem ser devolvidos

rCom Errai Fiynn, Alexis Smith
e Fred Ma c Murray

ODEON e IMPERIAL

OS heróis anônimos do mar
Nova Iorque - Janeiro - (De Ja- ore presente. f:les sabem o que pode

mes Stuart - Copyright da Inter .. fazer a um homem a explosão de
Americana, para "O Estado") - Os um torpedo, as queimaduras de óleo,
tril)ulantes dos navios mercantes se as águas revoltas, o frio, a fome e

incluem entre os maiores herois da a sêde.
guerra atual. Os herois anônimos da E, no entanto, êles continuam rea

batalha pela manutenção das rotas lizando seu trabalho. Fugindo uma,
de abastecimentos para os exércitos duas e três vezes à morte em pe
da liberdade. São êles que, sem uni- nu e n os barcos, após haver passado
forme, sem medalhas e toques de várf os dias no mar alto, sob o sol
clarim, t.ripulam os navios das Na- c sob a c h uva, voltam êles nova

ções Unidas que conduzem soldados, mente a embarcar. E '-' marinheiro
mantimentos e material de guerra mercante a força que liga os d istan
para as diversas frentes de batalha t es campos de batalha das Nações
deste conflito mundial. 'tinidas à. Mãe-Pátria. Se êles se re-

Os marinheiros dos navios mer- cusassem a realizar a sua tarefa, se
cantes não fazem paradas. Vão para batalhas não poderiam ser travadas,
o trabalho em segredo, Não se ou- ;\ nossa causa estaria perdida.
vem toques de clarim e nem as ban- Muito se tem feito em benefício
deir as tremulam nos mastros quan- dos tripulantes dos navios mercan
do êles se fazem ao mar, O seu tra- tes, Mas há uma cousa ainda que
balho, através do habito prolongado, êies necessitam, principalmente de
tornou-se monótono. Dias e dias p o is de terem sido torpedeados. Mas
"em o mesmo cenario, o céu muito acima de tudo êles pr-ecisam saber
azul e as aguas verdes dos mares que nós reconhecemos que êles me

revoltos. As tempestades, os nevoei- recem as mesmas honras que os
.TOS e as trevas da noite constituem outros bravos que estão ganhando
a única nota diferente na monoto- esta guerra. E lastimavel que êsses
nia da vida no mar. herois não usem uniformes, galões
Durante rodas as horas do dia há ou outros sinais que nos indiquem

sempre o perigo de um ataque ini- Quem êles são. Mas os que sabem ler
migo - um torpedo traiçoeiro que na face dos homens, mesmo dos me
os poderá mandar para o fundo do nos pretenciosos, ainda dos menos
mar, E êsses marujos sempre se lern- concientes de seu próprio valor, po
bram disso quando Iêm, quando co- derão perceber claramente que o
mem , quando trabalham, fumam ou valor é por si só uma alta cond eco
se divertem, e mesmo quanto tentam ra çâo,
dormir, porque o perigo está sem-

Hospital de Ha:mônia
HAMONIA

Alta cirurgia Ortorpedia - Parto - Clínica mé-
.

dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Laborator!o completo de

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

calmo e couíortavel
Médicos: DR. CESl-\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-Círurglâo do Sanatórlo Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. AR'fUI1 PEREIRA E OLIVEIRA - For
mado IJPla 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 carta à
gerência do mesmo estabelecimento

Rio, 27 (E.) - Comunica o gabi- bricantes de latas de folhas de
nete do coordenador: Flandres e industriais da alimenta-
"A partir de 1° de fevereiro do cão em geral devem cumprir a re

corrente ano, os produtos acondí- solucão número 19 da Comissão, sô
cionados em vidro, estanho, chum- bre os sucedâneos da folha de F'lan- .

bo ou folha de Flandres, que pos- d res, e continuar a comunicar a essa

sam ser usados novamente, de acô r- coordenação a produção mensal,
do com a Saúde Pública, ou lamina- com as respectivas porcentagens de
dos, como chumbo e estanho, não sucedâneos aplicados. Deverão os

serão vendidos sem que o compra- senhores industriais fazer as com-
'

dor devolva, no ato da compra, o binações que acharem convenientes
\ asilhame vasio. Esta providência com os senhores comerciantes e

é devida à grande escassez de

maté-I
vendedores, para a devolução do

ria prima para a confecção de no, vasilhame, afim deste não se acu

vos vasilhames, evitando-se, assim, mular, causando transtornos ao v en

que não venha a faltar ao consumo dedor".
público. Os senhores industriais f'a-

Crédito Mútuo Predia I

Dr. Vitor Gutierrez

Propdetários: J. Moreira & (ia.
6 de Janeiro

Foi entregue ao sr, Ervíno Hoeller, na presença de
testemuhas, o pr

ê mio em mer cadorlas, que coube a

filha, de menor idade, Aldínha Hoeller, possutdora
da caderneta n. 7.812, contemplada no sor.eío de 5
de janeiro ele 1943, com o premio maíor , em merca-

dorias, no valor de Crs. $6.250,on
A felizarda reside em João PeRsoa (Estreito)

4 de Fevereiro
Mais um tormidável sorteio realiza râ 8 Crédito Mú

tuo Predial, no dia J 8 de Janeirc (2 deira),
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00Não vacile, Adquira já 8 sua caderneta D8 s éde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

ti€" Ouro Preto n° 13,

CirurgIão Parteiro
'�Com 2 anos de prática noa principais Hospitai!l da Europa,':Chefe do sel'viço Pre-oalal do Dflpart. ele Saúde Pública.

Molésli'ls de senhornR. Endllcrin' lOl'Í8.
Consultório: Rua Felipe Scllmidt, :34

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

....--....�--..--�....--��----------�----......
Consultas médicas gratis

Contribuição mensal apenas Cr. $2.00

CURSO
Prof.

PARTICULAR
Manuel Lui1- -1 IiPreparam-se candidatos paro quais!oor.................__.......__

PREÇOS MO'DICOS
Rua Saldanha Marinho, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO - Quinta-feira, 28 de Janeiro de 1943

INDICADOR MEDICO Dr, Lauro Daura :.��•••••••�.I•••e•••_

••••:
------------------ iJr?�:��=� de Senhoras-Vias • 8l}.�G1 J B-J� (_)L :D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS Tratarnento especializado: \....ontem Oito elementos tônicos I)_�r_e .__

, NARIZ, GARGANTA ,das nf1-'cções do, aparelho A Cúlco, Vanadato e •
. genital feminino (Útero, Ová- w

&.Especialista; assistente do Professor Sanson I !'iOR, Trompas, etc.). Tra- r fi Arseni.ato de ..

do Rio de Janeiro. tarneuto moderno, por pro- CD Sódio. etc. ..
( I Pela manhã, das 10 às 12 ceesos elétricos da

GONOR-10 ..onsu tas: A' tarde, das 3 às 6 RÉA AGUDA E CKONICA 8 O� Pálidos, Depaupetados, (8-AUSENTE E TODAS AS SUAS COM- • Esgotados. Anêmicos, 8-....-------------- PLICAÇÕES,' sob contro Magros, Mães Que Criam, ..Dr. MADEIRA NEVES--médico especielists em 1f3 endosoónico (U R E - • Crtançus RoIqllÍtkss rece-
'

T R O S C O P -I A ) e de la bo- • berão 1:1 tonificação geral di
l·at�r�(). . . . " do organismo com o \I)
Ftsioterapla -_. Diatermia e @ •

[ng�-�;�����:. Dus 10-12 e • ••das ;i·5. •
CONSULTORIO: Rua Tira- ., e

dentes, 14 Fone: rnes. •••••••••••• 18••••••••••••RESIDENCIA: Rua João Pinto

�60Fone 1607.
-

30v-26 Os EE. UU. conÍl1jbu8IU para alimentar
as populações do Norte da Africa

Washington - Janeiro - (Inter- de vários artigos, e esta última re

Americana, para "O Estado") - ° messa, com milhares de toneladas
Departamento da Guerra dos Esta- de açucar, leite, fazenda, chá, sapa
dos Unidos acaba de divulgar o se-

I
tos. lápis, laminas de deuses pelos,

guinte: "A chegada de muitas mil! nativos. Mais de uma autoridade 10-
toneladas de gêneros de consumo i cal manifestou aos representantes
norte-americano à África do Norte I da imprensa norte-americana quan
ajudou a aliviar a situação premente' to era grande a necessidade de açu-

i
em que encontravam as populações I car, chá, remédios, maquinaria
nativas quanto � falta d� alimentos, agrícola .. e. ?e mineraçâo. Jo.rnalis
roupa, combustível, artigos farma-', tas e oficiais do exército tiveram

Casal procura alugar uma I ceuticos e outros, Ao desembarca- ocasião de verificar os métodos de

d d' a rem, as tropas norte-americanas' racionamento de açucar, chá, velaspe qUEn?: cosa e mora 1 I trouxeram consigo grande quanti- j e tecido de algodão num mercado
.

dando rrcn ço . Informar na

1- da d es de chá, açúcar e tecido de' nativo, no sopé das tribos, sob a di-
casa Santa Rosa. algodão, corno meio de permuta em Il'eção dos franceses, executam satis-
43 3 v. - 3 vez de moeda. O ouro ou outro qual-I fatoriamente o racionamento. Um
--======:::====== I quer meio circulante legal seria sem

I
método semelhante será empregado

.1·
_M_..........

valor, pois lá não existe nada que para distribuir todos os artigos em-
...

Ii os nativos possam comprar. Desde I barcados dos Estados Unidos paraADVOGAD0f
.

então seguiram para a África dOlo Marrocos. A gasolina americana

Dr. Aldo Ávila da Luz Norte muitos navios carregados de: e o óleo Diesel estão movendo os

gêneros - inclusive mais chá e açu- i barcos de pesca para fora dos por
i Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18

I cal', além de arroz, cigarros, fumo,. tos do Marrocos francês, onde a
j Escr , Edifício Amelia algodão, panos e materiais díver-] maioria deles estava paralisada an-:1 N 1 2 f sos para "black-out" - e sua dlstn-l tes do desembarque dos .nor.te-ame-! eto, se a,

I
buição sob a orientação do Alto Co- I ricanos. Agora, pela prrmerra vez

IRes.
Av. Rio Branco, iS1 mando norte-americano ajudou are-; desde muitos meses, a indústr-ia de
Florianópolis. solver os problemas de trabalho e a pesca, que contribue para alímen-,

I assegurar os abastecimentos ali-
'

tar a população nativa, volta a f'lo-

'�========�==� mentares necessários às operações rescer. ° petróleo americano está.
.-

-- nas tropas. I também permitindo aos agricultores
I "Assim agindo o tenente general, arar com os tratores os campos que
I M h d

�

C Dwight D. Eisenhower, comandan·: de dois anos para cá só eram cul-
a c €:i o & ia. te geral das forças armadas norte-; tivados com arados de madeira pu-

americanas no teatro de guerra eu-' xados por camelos, bois ou burros;
ropeu, trabalhal1'do em conjunto com' Com a intensificação da produção
o general Giraud, inverteu a pr áti- agrícola local, espera-se economizar
ca do "Eixo" nos países invadidos, cada vez mais espaço no transpor
onde as populações civis são siste- te marítimo. Esse não é dos meno

máticamente reduzidas à fome e res fatos que transformaram em es

onde vigora o regime do trabalho perança o desespero da população
escravo. A África do Norte precisa norte-africana".

Vendem-se

DOENÇAS DOSCurso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de JaneIro

Consult S Pela manhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 128 horas: à tarde, diariamente. das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, 80 brado - Fono: 1467

Resldêncla: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �������o �:��
. de Medicina da Universid�de do Brasil)

Bx-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do DeSlartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
{'aspa 'I

LJIOSA. !
LOÇÃO MARAVI·

Prestlg ía o Govêrno e as
classes armadas, - ou serás
um "quinta - eoluuísta", (L.
O. N.).

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. 1426

Resldencta: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Te!. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

SAcDr. AUc:iUSTO DE PAULA DJ�etcla:i�1a�SP�:1
Florianopolis

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

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

Fone 1.644

Dra. Josep-hina
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

S(hweidson

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estasíéne dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Sil.ude e Hospital de Caridade

Clínica médico"cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Oons. Rua Felipe Schmidt, 8, Fone i259
Consultas: das 15,30 às 18 horas

Resídencla: Oonselneíru Mllfra, 77-FLORJANOPOLIS.

AS SENHORAS D:EVEl\J USAU,
Em BUli toilette intima SO'tD2nte o MEIGYPAN, de

grande poder higlenico, contra' molés'ias Cf ntõgJ,oSM
!IIUSpeH6S. jrl'W.lcÕ�3 corrimento!!_ �wlés

tia. utero·vagiuals. metrlte,:, e todo aorta de lloenças
locais e litraode preBerv�tlvo. Drogõrlo Pacheflo, RiQ.

Agências e

Represen tacões
I (a"t. postei - 37

1
RUI João Pinto - 3

I!
F l O R I A N Ó �lO li S

Sub-agent.. no. prlnclp.1a
munGÍplol do Eal.do.

17?

!�S'TnfrU DE OiA6NUSTU:V
GLI�ICO

Dr. Dj61ma M�Hm:1nn

Quem sonegar informações à Es- Não procures conhecer o qU8
tatísti�a �1!lit.ar, trabalha em pró] I se pensa nas esferas oficiais;de }}ai� mmugo.. �, nesse caso, são sezredos diiiceis de guar-sera Julgado, mifitarmente, como '"

iuimil!o do Brasil (D. E. M.). I dar. (L. D. N.).I Dr. Antônio 1V1oniz Ide Aragão
M<fJDICO ,Formado pela Unlveraldadtl de

li! I Genebra (Sulca)
Cirurgia e Ortopedia. I Com prática nos hospitais europeu .
Clínica e Cirurgia do I

ClínIca médica em geral, pediatria
torax. Partes e d ....nças : doença! do elotemli 'OCl'VOl1Ü, apiire·U

""'!
'lho geníto-urtnar!o do homeu

de senhoras. e da mulher

co R LTORIO I
Assistente Técnico, N •. U : Dr. Paulo TavaresRua Trajano. 33,

Diariamente das 15 às � Curso de RadIologia ClfniiJl com (J
• Ór. Manoel de Ar:;reu Cam llfl.naric11 bnrRR.

I
São Paulo). Esprc'R.!izado em [ij·

J{ESID�NCIA: '1!ene e Saúde Públlca, pela Unlv*.il'"
Almirante Alvim, 36 Ildade do Rio de Janei,l'o.
Telefone o, 751. Gabinete de Hajo X

Electrocardiografia clinlca
Metabolismo basal

Sondagem O'(.)odenal
Gabinete de flsioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

Camio.. , Gravata., Piiam... l\'l.CillS das melhores, peles menores Ipreços só na CASA MISCELA.�EA, �
- Rua Trajano, 12. I

I

Moléetias dos rins e coração
o TONICARDlUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga 011 rina as nelrltes, areias, CÓllC8S renais; aumenta M
urinas,' Tira 8S' Inchações dos pés e resto, bidropslas, ialta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmáttea,
arterIO-tlRClerOBe.

Remédio das 8snhoras
E' o tônico útero-ovário SED.\NTOL que restitue a !laude

perdida peia anemia, palidez, magreza, fastio, flôres. brancil�.regulador das visitas das dOençl1B do útero, ovArw!!, evita
&S hemorragias, anteil 'e depois do p5rto; cootra todEHJ &S enfer
midades das J;enho!'lls de qualquer idade_

Lesões do OfH'a.Oão A aBUla
Use a CACTUSGENOL especWco

contra hidropsiaB; pés Inchados, fdlta de ar, palpitações, abetl
ment:o das vetas e artérias, bronquite asmM!ca,

lesões, Can!1ilQü, mina!! e@Cllltl8aS � rlôres UI) coraçl1o, ponta�ia8
nos rins e Inchações.

AÜ8 fracQi-i (� con valescentes
Devem U8ar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta ()

vigor dos músculos e dos [Iervos. Fortal8ce () san�ue nas pe8-
80as anêml<'.&6. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e D�8 costas, perulls Iraoop,

_ .líugua Blila- Para a neurastenia, o desanim,) e a dispepsia, li
convalescença é raplda.

Rífilis - ReumathHno
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slfiils,

eczemas, tumiJres, dal'lhro!l, espinhas, fi 'ltuJas, purgações rerl
das Cll11CrOS, escrófulas, reumatismo.,

Único. depurativo que limpa o corpo, tonifica e o'l!!torda.
Depositarias:' toda8 as drogarias dtl :Silo Paulo tl Hlo,

I
AtACIO MOREIRA

ADVDGADO
ESClUTORIO: rua Deodoro, n' 2.3
Atende d-s 9 às 12 e das 2 às 5
RESHlENCiA: La Forla Holei.

tlPartament!l 112
C. Postal, 110 Fone. 1277I Dr. Remigio

CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- P[lone: 1392 -

..

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teira diplomada) Atende na

Casa de Saúde S. Sebastião,
das 10 às 1.2 e das 15 às 17
horas

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' lf:105
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras -- Mo
léstias Nervosas - Moléstias

um d(\rmitórin, lIma sala de

I
Mentais

Consultas diárias das 5 jantar, uma cama para crian-
horas em diante I ca, uma cama oe solteiro

"'=�����������:!===========� um guarda-comida, e dois

AGENTE NO INTERIO-R carrinhos de criança. Ver e

tratar à rua Joinville 52
18 5vs.- 4

CASA MISCELANEA. distribui-Idora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Disco., - Rua Traja-
no, 12. '"

_. �
. -iL._

� c .....

14

Grane fábrica de folhinhas,do país, precisaQm todas as cidades
e dis�ostos a ganh'r boa comissão

�fstr'uário vistoso, único no gênero,
11 ser_entes. Escrever oara "FABRICA"

, ao Paulo - Capfal.

a mais moderna
elementos ativos
e adiantamento.
com 100 modelos
Caixa Postal, 4249

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Quinla feira, 28 de Janeiro de 1943 7

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

Novidades-Jóias-Vidros-Crislais-Porcelanas e artigos diversos para presentes,
EMPRESA

Gréve operária na
Lorena

Madri, 27 (U. P.) - Notícias da
Franca indicam que passaram para
interesses alemães a maior parte
das acões de todas as indústrias pe
sadas' de Br ey, na Lorena, de con
formidade com recentes acordos, ii

que outros grandes centros da in
dústria pesada francesa serão fisca
lizados por técnicos alemães, afim
de intensificar a produção e favo
recer o esforco bélico do Reich.
Esses despachos também dão con
ta de que os alemães encontram
grandes dificuldades com a mão de
obra nos países ocupados. Sábado
pela manhã começou a maior gré
ve de que se tem noticia, nas fun
dições de ferro em Lingotes, no

Luxemburgo. Quase todos os ope
rários abandonaram o estabeleci
mento e os demais, obrigados pelas
autoridades a continuar manejan
do as máquinas, fizeram imediata
mente uma gréve de braços cruza
dos. Foram efetuadas numerosas

prisões. Os funcionários alemães
fizeram todo o possível para con
vencer os trabalhadores a voltar às
suas tarefas. Acredita-se que as
gréves se verificaram por três mo
tivos; o fato de ir para a Alemanha
o produto do trabalho; o horário
de serviço, mais prolongado que
antes, e a obrlgatoriedade de falar

11Ilemão.

CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios crutorizcdo e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carla Patente, n. 92
Matriz S. Paulo--Fone: 2-4550 -Caixa Postal 2999-End. Teleg, Reg. «Construtora ..

Rua Libero Badaró 103-107 Filiais em todos os Estados e agências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 26 de Janeiro de 1943
l: Número Sorteado 6040 _. 2' Número Sorteado 0561

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial "B" _. "(" -- "O" 16040 .- P',no Universal "H" 561040

Mundial Mundial -D»Mundial «C)) I
I
I
11' Premio 16 '40 Valor 20:000$000
i 2' Premio 26040 Valor lO:OOG$OOO
I [)' Premio 36040 Valor 5:000$003

14' Premio 46040 Valor 3'000$000
5' Premio 5604:) Vetor 2:000$OCO

I Os títulos com os

14 Iinaes 6040 Valor 600$000
O títulos com os

13 Ilnaes 04'1 Valor 50$000
Os ntulos com os

12 Ilnaes 40 Valor 10$ 00
O, títulos com o final do

,. premiü O Ficam isentos do pagamen
to da mensalidade seguinte.
Os títutos com o final do

2' Premio 1 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-
sórios, Malas. etc,

Só na "CASA BEIRÃO"

I
Rua Tiradentes n" 3

-Florianópolis-

_ lo v�.-7_1
Declarações do ministro da

Defesa da Austrália
Camberra, 27 (R.) - O ministro

I
da Defesa da Austrália, sr. Drake
Forde, descrevendo a conquista de
Sanananda, na Nova Guiné, como
"uma notícia muito confortadora"
fez a seguinte advertência ao povo
australiano;
"Os japoneses, indubitavelmente,

contraatacar-ão na primeira opor
tunidade. Assim, nós devemos ape
nas considerar Sanananda como
novo ponto de apoio capaz de nos

permitir o aperfeiçoamento da
nossa organização combatente, que
deverá ficar de prontidão para
novas operações ofensivas que a
creditamos poderão ser empreen
didas com crescente auxilio dos
nossos aliados. Nenhum estudante
de estratégia poderá considerar a

guerra de sudoeste do Pacifico co
mo uma campanha secundária".

I

I

11' Premio 16040 Valor 25:000$000
2' Premio 26040 Valor 14:000$000

I ii' Premio 36040 Valor 8:000$000
4' Premio 46040 Valor 5:000$000
15' Premio 5604(} Valor 3:000$000

Os títulos com 08
4 Ilnaes 6040 Valor 1 :500$000

Os títulos com os
3 finais 040 Val0r !OO$OOO

Os ütulos com os
2 Ilnaes 40 Valor 20$000

Os títulos com o final dot

t· Premio O Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte

Os tltulos com o Ilnal do Os títuloa com o final do
, premio O ficam Isentos de pagamento 2' Premio 1 Ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. l mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"

1" Premio 16040 Valor
2' Premio 26040 Valor
3. Premio 36040 Valor
4' Premio 46040 Valor
50 Premio 56040 Valor

30:000$000
30:000$OQG
30.000$000
30:000$000
3J:(.)Oü$OCO

Os títulos com os

4 íínaes 6040 Valor 9:000$008
� Os títulos com "os

� Ilnaes 040 Valor
-

200$000

2
Os titulos com os

rlnaes 40 Valor 40$000

i: Premio 561040 Valor 100:000$000
2' «

J

661&40 ti: 25:üO{I$000
3' « 761040 c 20:000$000
4' « 861040 ti: 15:000$000
5' « 961040 '« 10:000$010
Os títulos com os 4 Iinaes 1040« 500$000
Os titulos com os 3 ttnaes 040« 30$000
Os títulos com os 2 Ilnaes 40 c IO�OOO

Os tltulos com o final do ,. premio O ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com' o final do 2' premio 1 tlcam Isentos de pagamenro da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites, para lhes (dz9r fi entrega imediata dos pre

mios a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canton Dr, Alfredo Aloe - Diretor·Gerente
(Píscal do Governo)

O
.

PBOXINO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 19"3, às 15 horas. na sUe'social

Distribuição dos prêmios da Empresa Construt�ra Universal nos seus
.

in3uperàveh planos de sorteies mensais
PLA.NO MUNDIAL cB, Mensalidade Bs. 20$ -- Distribue por m�8 11.115 - prêmios no total de Rs. SOo:onO$ com o prêralo maior de RIJ. 30:0000

c
.. ·C" .. " 10$ .-

.. .. 21.115 --" "

.. 300:1'100$" .. .. .. 25:000
«

.. "D" .. 5$·- .. 2L115 --

.. 160:000$ .. 20:000
Uníversal "W .. 5$ --

" !!11.105 --

.. 1.350:000$ .. 100:000

SubscreVI um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenls

5$000, 10$000 ou 20$000 por Inês
Na- Empresa Construtora Universal não há preFerência. Todos têm os mesmos direito! e para

com todos ela assume e cumpre Fielmente as mesmu obrigações.
• 11·

Absoluta - garantia. Máxima pontualidade. locontestavel lisura

Recorde burocrélico
Rio, 27 - (ESTADO) - O mo

vimento de processos novos, entra
dos no Ministério da Fazenda, no
ano de 1942, alcançou a cifra de
113.440, a maior, até hoje registra
da na vida do Tesouro Nacional,
encontrando-se, ainda, em trânsito
210.183 processos, o que perfaz o
total de 323.623.
A Diretoria Geral da Fazenda Na

cional, sob a orientação do sr. Ro
mero Estelita, emitiu parecer e

despachos em 49.577 processos,
sendo êsse o indice mais alto ali
verificado entre todas as demais
Diretorias.

�----

IiA fIC·/, �.\.. \*r·��.f
&' _.. Tem el!l t<stOCtk» os dmafi� receuftes _artigos

'.. ..-• r.�� para Cflancas, ernos e IDH con ecvao·para
homens, calçados, chapéUS, casemiras e li-

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc. A Fábrica DISTINT1\ está con-
feccionando camisas para o verão a pre�os extremamente baixos.

llisitelD as novas e modernas instalações de Â CAPITAL, ii rua Conselheiro Mafra, �o
,

t�---=--------------------------------------------------------------------------------------�---------
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saudoso homem público dr.
Hercil ia Luz, cuj o nome co

roa hoje inúmeras obras de
suma importância .para nosso

Estado, o canal de há muito Nova Iorque, 28 (R.) - Continua a imprensa nos seus comentários.
não sofria reformas. O limo à cerca da conferência realizada pelo presidente Roosevelt e o "pre--
e caruncho corroiam-lhe os mier" Churchill, em Casablanca. Os principais jornais são unânimes em

GRÃ-BRETANHA E RúSSIA paredões e os detritos considerar êsse encontro muito mais importante do que aquele donde
Londres, 28 (R.) __:_ O sr. Anthony Eden, ministro do Exterior, deu

conhecimento à Câmara dos Comuns da nota em que o Govêrno de S. acumulavam-se-lhe no wndo. se originou a "Carta do Atlântico".
Majestade Britânica declara que se acha em estreito contacto com o go- Os reparos, portanto, vêm a Acredita-se que a conferência, de cujos resultados foram minucio-
verno russo durante a guerra e deseja manter-se, assim, tambem, coml calhar. samente informados o sr. Stalin e o gral. Chiang-Kai-Chek, fixou o pro-
êle, na política de reconstrução de após-guerra. E é de justiça, pois, essa grama estratégico aliado para 1943.

_

--

I
referência. I Os países do "eixo" estão, pois, inteirados de que a guerra contra

CAPITULAM EM MASSA
Moscou, 28 (R.) - As forças nazistas na frente de Voronezh e com-

êles será sem tréguas, terminando apenas pela rendição incondicional
postas de alemães, italianos, rumenos e húngaros estão capitulando, em :.:-_� • --::

deles.
massa, acossados pela fome, em vista do desmantelo das linhas de abas-

I
Nada transpirou da importante conferência. Mas parece certo que

tecimenta da retaguarda. Clínlca médíco-círürgtca do f
.

I"
..

'daDR SA O R \.MOS o gral. Alexauder icará com a empresa de expu sar os eixistas '

ESP;Clall�tY�m mOlistlas de Tunísia, enquanto o gral, Eisenhower partirá para Londres, afim de
RESTAM APENAS 12 MIL HOMENS! senhoras - Partos, assentar os planos da invasão da Europa,Moscou, 28 (R.) - O 60 Exército alemão, que se compunha de 22 AI,TA CIRURGIA ARDOMINAL: N"

divisões, na zona sul de Estalingrado, está reduzido a 12 mil homens, tômago, vesícula, útero, ovários, Os jornais frizam o fato de Q presidente Roosevelt haver burlado a

na sua maioria famintos e esfarrapados. Contra êsses restos do que foi

II
pt�:�;(jAt'WOr;�Ri�EO�"iI��n�!:; espionagem alemã, que não se deu conta da sua viagem, e ter ido até

o pomposo exército de Von Bock são lançadas torrentes de tanques e bldrocele, varlcocele. Tratamento sem o teatro de guerra africano, em Po rt-Liautey, quase à fronteira' do
rajadas de granadas para apressar o seu esmagamento. uor e operação fie Hemorroldes e varl.

zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso, Marrocos Espanhol.
Opéra nos Hspltals de FlorlanópoU8.

CRIME NAZISTA CONTRA MARSELHA Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
Francisco Duarte Silva, Rua Germano-Londres, 28 (R.) - Para conseguir a evacuação dos habitantes do II

Fone, 1009

CA5Adistrito portuário de Marselha, os nazistas estão demolindo-o a tiros de Horárto: Das 14 às 16 horas. diaria-
_

Wendhausen, 12, precisa ccmprar uma
canhão-de-campanha. Vários incêndios já se verificaram. 280 pessoas, mente. pequena casa. Negócio direto, sem in-
entre as quais muitas mulheres, morreram defendendo os seus lares. óo·_......... ..."'__...... termedicírio.

39

•

56 milhões de ouvintes AgradecimentoWashington, 28 (R) - Anun- LEONIDAS GELBCHE, ten-cía-se que 56 milhões de peso do deixado por livre e espon
soas escutaram, pelo rádio, a tânea vontade a EMPRESA
sensacional declaração da con- CONSTRUTORA UNIVER.
ferência de Caseblanca, Obteve"
se êsse extraordinário resultado
mediante inquerito telefô�ico
procedido durante a transmis-

A HISTóRIA DOS FRANCESES
Cairo 28 (R.) - Noticia-se que à conferência havida, em Casablan

ca, entre os generais De Gaulle e Giraud, assistiram tambem o gral. Ca
troux e ° almirante Dargenlier. Embora não se saiba nada com seguran
·ça, parece que êsse encontro não chegou a apagar as diferenças de opi
nião reinantes entre De Gaulle e Giraud, Mas, ontem, à última hora, fe
lizmente, se anunciou que as conversações continuariam.

PORTUGAL LEALMENTE INFORMOU
Londres, 28 (R.) - Respondendo a. uma interpelação, na Câmara

dos Comuns, o sr. Anthony Eden disse que o governo português infor
mou amplamente o governo britânico sobre a recente entrevista, veri
ficada em Lisboa, entre os chanceleres da Espanha e Portugal.

SANEANDO COM AC�RTO
Cairo, 28 (R.) - As autoridades militares britânicas em Tripoli de

tiveram os líderes e membros salientes do Partido Fascista dali, fazendo
fechar os respectivos clubes e destruindo livros, bandeiras, emblemas e
fardamentos mussolinescos, a-fim-de sanear completamente aquela re-
gião da praga totalitária. �

BARBARISMO NAZISTA
Londres, 28 (R.) - A Sociedade Luxemburguesa, desta capital, di- ,

wulgou uma nota do ministro do Exterior do Grão-Ducado de Luxem
.burgo, sr. Beck, dizendo que os alemães continuam a deportar luxernbur
gueses para' diversas regiões, notadamente para a Polônia. Uma das fei
ções mais deshumanas dessa. deportação consiste em retirar as crianci-,

: nhas do poder de suas rnães, dar-lhes nomes, supostos e enviá-las para
ipontos ignorados.

"Nínguern" - respondeu o pes
cador. "Sou assinante".

PERTO DE KROPOTKIN
Moscou, 28 (R.) - O exército so

viético de Cubã já está com suas

avançadas perto de Kropotkin.

japoneses. Um grande navio que se
achava ali ancorado recebeu um

impacto direto, i,!1cendiando-se.
VÃO SER ENVIADOS PARA LONGE
Santiago, 28 (R.) - Atingem vá

rias centenas ou súditos dos países
do "eixo", que, por serem conside
rados elementos suspeitos ou peri
gosos, vão ser enviados para a re

gião compreendida entre as cida
des de Talca e Angol, segundo de
claração oficial do Ministro do In
terior.

EM NOVO-ALEXANDROWSKl
Moscou, 28 (R.) - Na sua mar

tha sôhre Carcovo, as tropas russas

chegaram a Novo-Alexandrowski.
.

NA ESPANHA FRANQUISTA
Madri, 28 (R.) - Comemorando

o 4° aniversário da ocupação de
Barc-elona pejas tropas nacicnalis
tas, 50 mil membros da "Falange"
desfilaram ontem pelas ruas da
quela cidade.

PARTE DO PORTO DE PIRE.U
VOOU

Londres, 28 (R.) - Patriótas
gregos fizeram saltar, por meio de
dinamite, grande parte das insta
lações do porto de Pírêu.

.VEM PARA CÁ ...
Madri, 28 (R.) - O navio-esco

la espanhol "Juan Sebastian Elca
no" zarpará, em breve, para um
cruzeiro até a América do Sul.

.

•

A capital da Dinamarca foi
bombardeada

Londres, 28 (R.) - O Minis
tério da Aviação informou que
aparelhos mosquitos despejaram,
ontem, numerosas bombas sobre
objetivos de importância de
Copenhague, capital da Dina
marca.

ESPANHA E ITÁLIA-
Madrí, 28 (R.) - O governo es

panhol declarou ter tomado a seu
cargo, a título provisório e a pe
dido da Itália, os negócios daquele
{país no Chile.

CRIANÇAS ALEMÃS
Zurique, 28 (R.) - Sabe-se que

5.800 crianças alemãs foram remo
vidas da província da Brandenbur
go, onde fica Berlim, para a Polô
nia.

OUTRA VEZ LORIENTZ
Londres, 28 (R.) - Ontem, no

vamente, bombardeiros da RAF
atacaram Lorient (França) e que
é base de submarinos.

NÁPOLES E MESSINA
Cairo, 28 (R.) - À luz do dia

ontem, aviões britânicos bombar:
dearam Nápoles. Bombas caíram
perto de· Torre del Grecco, Tam
bém Messina, na Sicília, foi atacada.

são.
•

Já se sabe porque
Londres, 28 (R.) - A emis

sora de Berlim interrompeu su
as irradiações às 22.20 horas de
ontem, alegando o locutor «mo
tivos de ordem técnica».

...

Perdas colossais
Mosoou, 28 (R.) - As tro

pas soviéticas destruiram e pca
turaram, nestes, últimos dias,
523 aviões, 1297 tanques e 2900
peças de artilharia.

FIZERAM JUNÇÃOLondres, 28 (R.) - A rádio de
Vichí noticiou que as forças de
Von Rommel, em retirada da Tri
politânia, fizeram [uncão com as
de Von Arnin, na. Tunísia.

AINDA RABAUL
Melbourne, 28 (R.) Aviões

americanos voltaram a bombardear
as instalações do porto e defesas
da base de Rabaul, ocupada pelos

Causou profundo pesar na
SAL, da qual era agente, em sociedade itajaiense o passarnen
virtude de ter que Viajar para to anteontem da exma. viuva d.
Porto Alegre, agradece aos pres- Evelina Konder Fleischmann,
tamistas dessa Empresa as aten- tilha da exma. viuva d. Ade
ções que sempre lhe foram dis- laide Flores Konder .

pensadas, como, também, torna A extinta , que gozava de
êsse agradecimento extensivo largo círculo de amizades por
aos seus amigos, solicitando, seu nobre coração,

-

era irmã
outrossim, dos seus credores, 0a' dos nossos distintos conterrâ-
obséquio de comparecerem d Ad li K d" neo srs. r. o o on er e

pensão "Elite, a-fim-de rece- ceI. Marcos Konder.
berem as importâncias devidas. O enterramento de seu cadá-
Florianópolis, 27-1-1943.

58 lvs-l

GESTO LOUVÁVEL Tabela de utilidades,O canal sito à avenida Her
cílio Luz está sendo caiado.
E isso se deve ao dr. Rogério
Vieira, Prefeito de nossa ca

pital.
Mandado construir pelo

de preços
para todo o

RIO, 28 (E.) - A Comissão Federai de Preços reiniciarâ
hoje as S1WS atividades, estando os seus membros convocados
para reunirem-se às 17 horas, tratando, em seguida, da orçani
zação da tabela de preços de utilidades para todo o território
nacional. -<!

,

paIs

ECOS DA "CONFERÊNCIA DA LIBERDADE"

o Brasil negou
Confirmou-se a notícia,

por nós acolhida ontem,
de que o Governo brasi
leiro recusára conceder
salvo - conduto a Dietrich
Niebuhr, adido naval à em

baixada alemã em Buenos
Aires, afim de que pudes
se, passando j)6]os nossos

p o r' tos a b o r d o do
vapor espanhól "Cabo de
Hornos", regressar àquela
tóca de vespas que é « o

Grande Reich»,
A nota emanada do Mi

nis tério do Exterior do
Brasil explica as razões por
que se denegou o salvo
conduto. E que nós não es

quecemos eetividede subter
rânea, perniciosa, desenvol
vida contra o nosso País
pelo dito Niebuhr, quando
adido naval iunto à em

baixada nazista no R i o,
antes da nossa declaração
de guerra. Ademais, seria
inadmissivel conceder fa
cilidades a um diplomata
alemão, quando os diplo
matas brasileiros estão pri
vados de liberdade em Vi
eh i, por ordens de Berlim.

FRACOS •

A�M"OS
TOMEM

finhl Crelsatai
"SILVEIRA"

Gnnd. T6Nce

15 vs.- 5�

Feras humanas
mães tiram grandes quantida
des de sangue das crianças ,P"T
lonesas capturadas, causando a
morte a mais de 50% dessas in
felizes vítimas. é

Estes e muitos outros crimes
aos quais não se póde dar clas
sificação, não podem ficar Im
punes e mostram bem o quanto
a Nação Polonesa tem sofrido
e a heróica firmeza do seu povo
em lutar continuamente, tanto
dentro da Polônia como em to
das as frentes onde a luta pela
liberdade se desencadeia sem

tréguas nem clemência. Mas os
criminosos terão a "recompen
sa" dos seus crimes e a glória do
povo polonês será tão grande e

tão bela como o sacrifício que
faz.

Os órgãos da Estatística Militar
o produtor e o vendedor a mostrar
têm apôio legal, quando intimam
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. :M.).

Nova Iorque, Janeiro - (In
teraliado) - A Agência Cató
lica Polonesa de Imprensa co
munica-nos: "Durante as últi
mas semanas tem-se recebido
notícias neste país acerca das
deportações em massa de crian
ças polonesas do território ad
ministrado pelo chamado Go
vêrno Geral.
Sabe-se de fontes Iídedlgnas

que só durante os últimos três
meses foram deportados da ci
dade de Cracóvia, mais de mil
crianças entre as idades de 7
a 12 anos.
Sabe-se que muitas crianças

são levadas para serem apro
veitadas para transfusões de
sangue, Os círculos médicos
neutrais revelaram que '� ale-

IVida Social'
Fleugma de pescada r
Londres, Janeiro - (Interalia

do) - Há um grande número de
histórias autênticas da Holanda
ocupada, revelando que os patrio
tas holandeses continuam a fazer
pirraças aos nazistas. O espírito de
rebelião se acha de tal modo espa
lhado que se costuma dizer entre o

povo holandês: "Torna-se até em

baracoso para um de nós confes- t

sar que nunca esteve detido como
refém" .

Um pescador holandês foi preso
recentemente, em Schevening, por
estar lendo um exemplar do "LoJ1
don Evening Express", vespertino
de Londres. Os agentes nazistas
perguntaram-lhe íreítados, quem
lhe dera o jornal.

Falem allOIl lloJei
O sr, Hermínio Jaques;
o sr. Roberto Lapagesse;
o sr. Zeferino José de Abreu,

funcionário do I.A.P.T.C.;
o jovem Ari Machado, ven

dedor deste diário;
a srita. Marina Coutinho;
a exma. sra. d. Carolina Cos:

ta;
a gentil senhorita Ecléia, fi

lha do sr, prof. Mario B. Rott;
a exma. sra. d, Diamantina

Coelho de Sousa, esposa do sr.

Manoel Ferreira de Sousa, co

merciante.

DR. VITOR GUTTIERREZ
avisa que reassumíu sua

ctínlca, à rua. FellpeSeh
mid( n-. 34, das 14 às 17
horas.

Falecimentos: Caspa'
Viuva Evelina Konder-F��ischmann LHOSA I

LOÇÃ.O :MA.RA.VI.

ver realizeu-se ontem, com grano
de acompanhamento, na cidade
do Itajaí,

Quem perdeuo Si". Francisco Vieira depo-
sitou nesta Redação, na semana

I
passada, um sapatinho de cri
ança, por êle encontrado na,

Praça Getúlio Vargas , n;:> dia 19.Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'
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