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Vários brasileiros e-sfiõTu· ndo na Africa
RIO, 1 (E.) -- INFORMA-SE DE FORTALEZA QUE UM VESPERTINO LOC�LIZOU A FAMíLIA DE UM RESERVISTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO QUE SERVE NA ÁFRICA, COMO PILOTO DA RAF. TRATAm�E DE SIDNEY TREZISE, FILHO DE
WALTER TREZISE, CHEFE DA FIRMA WILSON, SONS & CO., QUE, DESDE 1941, OFERECEU-S�ARA SERVIR NA AVIA..

CÃO BRITÂNICA� TENDO SEGUIDO COM o CONSENTIMENTO DE SEUS PAIS. EM CARTAS MAND*DAS DA ÁFRICA, DIZ
HAVER ENCONTRADO, ALI,. VÁRIOS BRASILEIROS, QUE TAlVlBÉM SERVEM NA ÁFRICA, COMOIVIADORES DA nA Fe'

H enagem a três
'favos bra�ilelros

essoa, 1 (E.) - Segundo,
se era, a prefeitura de Maman
guape homenageará a memória dos
tripulantes do avião da FAB, aba
tido em circunstâncias misteriosas,
mandando erigir um monumento
no local em que o avião tombou,
varado por 38 disparos de balas
desfechadas não se sabe por quem,

Novo testam�nto de
Irit1e� Machéildo

IUO, 1 (E.) - Conforme noti c iá-

omos na ocasião, o professor Irineu
lfachado, quando faleceu, deixou
11111 testamento de próprio punho,
legando todos os bens à compa
nheira com que vivera, após a mo

te da esposa. O testamento fôra
feito em 1917, portanto 25 anos an

tes do falecimento. Agora, quase
<cumprida as disposições testamen
tárias, surgiu novo testamento. :ts
te chegou por via diplomática, re

metíd o pela seguncla esposa do an

t igo parlamentar, Gladys Machado.
que se encontra enferma em Port
land, nos Estados Unidos. O testa
mento, feito de próprio punho, da
tado de 25 de março de 1930, veio
acompanhado de uma certidão de
casamento, realizado em Nova 101'
<Iue.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES Os órgãos da Estatística Militar

o produtor e o vendedor amostral'
têm apôio legal, quando intimam
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).XXVIII I Florianópolis-Segunda-feira 1 de Fevereiro de 1943 I H. 8736

()s traidores comparecerão ao tribunal
sumir o cargo de alto comíssã- ('3 cessou a luta, quer no exte- slvel para a libertação dos mi
rio francês no norte da Africa,! rtor, graças aos voluntáríos de lhões de prisioneiros france
o general Henry Gíraud, em de-l De Gaulle, quer internamente ses, flue são guardados por
claração oficial à imprensa, devido aos homens que se pre- trás de arames, na Alemanha
aludiu ao fato de os soldados I pararam para novamente em- e na França. O govêrno não es

franceses estarem combatendo punhar as armas, muitas vezes tá procurando estabelecer um
na Tunísia. sacrificando suas vidas. Final-I sistema político de qualquer
"A despeito (lo desarmamen- mente, vêm a grande decisão espécie, mas quer administrar

to imposto pelos nossos Inlml- de resistência. Os aeontecímen- os terrltõrtos que permanece
gos, nosso exército africano tos de lUarselha são uma pro- ram livres, com a melhor ea

está apto para desempenhar va disso". pacidade possível, Este govêr
importante papel, na batalha. Giraud adiantou: "Estamos no é apenas uma garantia pro
Nossos soldados têem apenas combatendo com toda sobera- visória da soberania Iraneesa,
um ideal: vingar a humilhação um ao lado das Nações Unidas. até que 40 milhões de pessoas"
de 1940 e o farão". Estamos combatendo pela mes- na Prannça, possam expressar"ft Alemanha pOdo 9UXI"II"ar o Japa-o'" o general acrescentou que a ma causa e pelos mesmos 'mais uma vez, sua opíníão.,

... II �� lo '�a está recebendo comple- ideais. A vitória comum res- Certamente, todos os traidores
Nova Iorque, - (Máur ice Chan'-� ,o.:>. ,�"t,'A 1'5; Estados Unidos, crea-It, aío da Iuglaterra e dos taurará a França nas suas íron- comparecerão ao tribunal. De

dler - Exclusividade do C. E. C. rão--;;::j o seu país, D. _

'h1' \ I
,Estados Unidos! que vêem o teiras de 1939. Do império co- Gaulle e eu temos o mesmo ob

'para "O Estado") - A situação no de}i.�·�, e sumamente . pen�vs-n; fato de que "a SUa à1ia�..a-R-un-; �\..llial faremos o máximo I}OS- jetivo: derrotar a Alemanha"..
Pacífico não é uma questão de sim- visto � ;e a máquina de guerra na- ,_, __ , -_T�o�a!:,lI__".- �_...... _
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gamos até, de matemática. Cada si va num conflito contra o Japão. c

japonês deve se pôr deante dessas Ninguem contesta que é bonito

e'xe'releio's da Afrloca do H·orí I'
seguintes alternativas: ou acorn- o ato de continuar respeitando tra- .. �>,�ra ser

panha integralmente as nações do tados firmados com o "eixo", mas U
'

"eixo" unicamente a titulo de é inacreditavel que os japoneses Argel, 1 (U. P.) - Montgomery, Mar Vermelho ou melhor, do Mar- fia das operações, o general norte-
cumprimento de palavra dada, ou, não vejam que esses tratados foram o general britânico que transtor- rocas francês até Suez. Um dos cir- americano Eisenhower e "sir" Ha-
segue os mandamentos do interesse inspirados pelos nazistas cujo in- .
-de seu país. Essas alternativas evo- tuito sempre foi o de fazer do Ja- mou o "Afrika Korps" alemão num culos militares locais declara que rold Alexander ; mas Montgomery
cam as seguintes verdades: A Ale- pão um méro instrumento de pla- exército de galgos de corrida, será a designação de Montgomery pari! tem a seu favor o fato de ser· o

manha não póde auxiliar o Império nos estratégicos estabelecidos por provávelmente o comandante-che- a direção suprema da operações, comandante do 80 Exército, consí
Nipônico de fórma alguma, pois, Hitler. fe de todas as operações, no noru seria um dos resultados ímediat. derado, atualmente, uma das me-
nesse momento se empenha em du- Hoje aínda é um mistério o últí- da Africa. Essa frente, como se �n_.1 da conferência de Casablanca. Fo- Ih

.
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Ta luta contra a Inglaterra e a Rus- mo passo do. Japão, mas, a decla- ' ores e mais po erosas orças -,e

liia; os Estados Unidos apesar, de racão de guerra aos aliados foi por be, estende-se do Atlântico até ' ram também apontados, para a che- combate do mundo.
-€xigirem a retirada das tropas ja- causa de uma aliança de má fé ger
]Jonesas da China, estão dispostos mânica e isso indicou falta de ob
a promover uma política alta- servância patriótica pela vida na
mente proveitosa para o Japão; se cionaI.
(35 japoneses insistirem em comba-

Q. G. Aliado no Norte da
África, 1 - (De David Brown,
eorrespondnte especial da Reu
ters) - Um mês depois de as-

A Luflwaffe contra os guerrilheiros!Londres, 1 (U. P.) - Informações dos Balcãs revelam que aviões
"Stukas" de bombardeio alemães, iniciando operações contra os bandos
Organizados de guerilheiros [ogoslavos, destruíram as cidades de Ne
druvar ,na Bósnia ocidental, e Cetinski, situada ii 140 quilômetros 3.0
'Sul de Zagreb, Acredita-se, por outro lado, que não menos de 14 divi
sões italianas, além de outras quatro divisões de "oustachis" e duas ale
mãs, estão, também, atacando as tropas de patriotas sérvios, a-fim-de
acabar com as atividades dos rebeldes ..

Declaração conjunta dos dois . presidentesRio, 1 (A. N.) - Os presí-] nimemente, estão prestando à vários setores. Os presidentes
dentes Roosevelt e Getúlio var-I grande causa das democracias são velhos amigos e as eonver
�'as fizel·am a seguinte deela- em todo o mundo". sações foram de grande provei
ração conjunta: "Tivemos a Rio, I (A. N.) - É a seguinte to e oportunidade. O presidente
ocasião de estudar a seguran- a nota do presidente Roosevelt Roosevelt em suas várias eta
ça das Américas. Estamos eon- à imprensa americana: "A pas de viagem de ida e volta à
veneldos de que cada uma das conferência de Casablanca foi Africa teve ocasião de visitar
repúblíoas americanas está por de tal importância para o es- e inspecionar vários pontos de
Igual atingida e interessada. A forço de guerra que o presíden- importância vital nos "Ferry'
força repousa na unidade. O te Roosevelt achou eonveníen- Comands", que realizam a ta
Brasil e os Estados Unidos pro- te retardar seu regresso a Was- reia sobrehumana do transpor
curam tornar o oceano Atlân- híngton, afim de poder dar um te de aviões, matertal e equipa
tico Iívre de perigo para todas ligeiro apanhado sobre os re-I meatos dos Estados Unidos pa
as demais nações. Agradece- sultados ao presidente do Bra-ll'a o Norte da Africa, Oriente
mos sinceramente a'cooperação sil e com êle combinar a inten-! Médio, Rússia, Birmânia e pa
que 110SS0S vizinllos, quase una- sificação do auxílio mútuo em' l'a as forças aéreas da China"•.

QUER SERVIR A UM HOMEM LIVRE
A situação do embaixador de Víchí no Brasil
Rio, 1 (E.) - O conde de Saint que, demais, os grandes intcJ'{'sse� I'O, mantendo ligação regular com

econômicos e culturais franceses as autoridades francesas estabeleci
no Brasil seriam expostos ao risco das em território livre. Nesse sen

de se verem gravemente compro- tido, o embaixador Saint Quentin
metidos no caso de ficarem sem dirigiu-se ao general Giraud, hipo
direção francesa. Declarou, l1Jais, tecando a sua cooperaçã() na lufa

que. conyn�ará a sua tarefa, co�n .a I empreendida para a vitória da

aqlllescencla do governo hrasIlel- causa comum,

Quentin, embaixador da França,
recebeu instruções para retirar-se
com todo o pessoal diplomálieo e

consular do território brasileiro,
Essa decisão, no esp'irito do go
verno francês, não devia implicar
no rompimento das relações diplo
máticas entre os dois países. (I em-

CASA
Francisco Duarte Silva, Rua Germano>
Wendhausen, 12, precisa comprar uma.
pequena casa, Negócio direto, sem in-

termediório.
39 15 vS.·- Ç!�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO-Segunda-felra, , de ,Fevereiro de 1943

Heroi condecorado

Médicos: DR. CESAR AV1LA - 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 OLlVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo
dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

o ESTADO
Diário Vespertino

R.'2dação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
»« Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$" 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvi

dos.

Um nome! Um símbolo! Uma garantia!

Dr" Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Satide São Sebastião. Formado nÕl-!

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde Íci assistente,
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regid" palo Prof. EdmundO Vas-·
cancelos. 'Ex - assistente do Ptat Beneãíto Manlenagt·o. Com prática de,
mais de i anos na Clínica Cirúl'gica do Prol. Alípio Correia Neta. Com,
est-ágio de esneelalíaaeãe no Hospital Charilé de Berlim (Serviço de Prof,.
Sauerbruch) e nas clínlces dos Prois. BOlljet:my. de Hamburgo. e Schrnieden,.
de Frallkfort. Cirurgia da TiI'óide. estômago. íntestíne delgado e grosso.
ligado e vias biliares. seios. útero. o'l.,ários. rins. nrcstata e bexiga.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulaçães,�
t encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia, na Casa de,
S�pde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernan_dcl'l
Mifchado G. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° l, Tel. !2��t'<

OI/;.:�EFER7���e�;dJj, � ( �

�,�I'_I�!1'l\iiJwj�1-
-_------- __

o

Crédito Mútuo PredTal'f

Não permita que seus

olhos pareçam cansados
ou congestionados. Faça
uso diário de Lavolho,
que lhe conserva a beleza
do olhar.

OS NORUEGUESES
Quando um povo ama verdadei

ramenta os sagrados direitos da li
berdade não há força humana que
o amarre às correntes da escraví
dão. Serem donas do seu destino é
o anseio máximo das nações que
abominam viver sob o jugo dos eter-
nos pretensos dorni.nadores do mun- O sr. Frank Knox, Secretário da Marinha dosdo. Estados Unidos. condecora com a cruz naval o tenenteNão é preciso ter grandes exér-
citos para que um povo reaja contra da marinha Robert L Laub, piloto de um avião torpe.
li invasão do seu território. Basta deiro, por "seu valor e heroismo extraordinário" em
ser Hvre para não se curvar aos con- ação contra a esquadra japonêsa. (Cliché da Inter·Ame- 4 d F V e-roquistadores insaciaveis, símbolos te- e e er I
nebrosos do crime e da violência

ricana para «O Estado») Mais um formidável soeteto realizurá a Crédito Mó-
sem limites. tuo Predial, no dia J 8 lia Janeire (21.feira),A Noruéga e um exemplo dessa

I I
com prêmios no valor de

:��sm��::e�sQ�::t�� �it��:�:n���ã�s Hospital de Harnônia o �� 250 00os noruegueses não se il1timidara� I " · �?I:I� , -

ante o inimigo feroz e poderoso, I HAMONIA .r- •

__

o,> -VáClle. Ad�, I d� já a sua caderneta na séde da
mesmo sabendo que não lhes seria _ _

,,'=" _

11'"
Crédito MúfilO Predial à rua Viscondepossível um_a resistência prfK1Wa- � A ltn cirurgia - Qrtjl".W�âilJ Parto - Clínlca mé- de -Ouro Preto n" 13.da. O her?lsmo com $1:'" � I.�H,U,V u�v��_ �1�� iréhiltos e de Crianças Doenças da Nut lçã

-

valeu, porem, como) ..... '"Úonad.;>__ ,�i· ,
. . . .

.

.
rI o Consultas médicas gratisdemonstração da fm:.C'l.r\l:!Jral Ú um Radlologla clíníca (raios X). Laboratorío completo de 00povo dige'J'-dê ).'"�':ar com realce análises clinicas. Eletricidade médica Contribuição mensal apenas Cr. $2,

,�o _".n�·: . _=,�"e�e��ore� da causa do di- Curas dietéticas e de repouso em ambiente ,_ _
l'eltO e da clvlhzaçao. calmo e confortavel

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.).
JUIZO DE DIREITO DA P VARA
DA COMARCA DE FLORIANóPOLIS

Edital de convocação de acionistas

O Doutor Osmundo Wande1'ley da
Nobreça, Juiz de Direito da la Va·
ra ela Comarca de Ftorianopou»,
Estado de Santa Cata1'ina, na t01'.
ma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

virem, ou dêle conhecimento tiverem
que., de acôrdo com o artv 148. do
decreto-lei n. 2.67. de 26 de setembro
de 1940. nos autos de Liquidação da
Companhia Porto de São Francisco do
Sul, dêste Estado, designou nova as
sembléia geral para o dia oito. (8) de
tevereíro próximo vindouro (segunda
feira), às 14 horas, na sala das audí
\ências do Juizo, no Palácio da Justí
ça, a qual deverá deliberar, princi
palmente, sobre o seguinte: - "a)
um pedida de prorrogação de prazo
para apresentar o balanço; b) uma
proposta de 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 edital que
.será afixado no logar do costume e
publicada pela imprensa, na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de
Florianópolis, aos vinte dois dias do
mês de Janeiro do ano de mil nove.
centos e quarenta e três. Eu, HyginoLuiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi.
(Assinado) Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz ele Direito da P Vara.

Está conforme
O Escrivão

Hygino Luiz Gonzaga

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

End. Teleg. "Radiolux" - Florianópolis
Empório de Louças, vidros e artigos elétricos em geral.
Depositário das lâmpa"das PHILIPS, para iluminação.
Onstalações de LUZ & FORÇA, em Florianópolis e interior.
780

Propi'ietários: J. Moreira & Cia.
6 de Janeiro

Foi cntregue ao sr. Ervino Hoeller, na presença de
testemuhas, o prêmio em mercadoríae, que coube a
filha, de menor idade, Aldínha Hoeller, possuidora
da caderneta n. 7.812, contemplada no sor.eío de 5
de janeiro de 1943, com o premio maior, em merca-

dorias, no valor de Crs. $6.250,00.
A felizarda rosicJe em João Pessoa (Estreito)

CURSO ANTONIETA DE BARROS
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Professoras: Antonieta e Leonor de Barros
Fernando Machado, 82 Fone. 1.5tffi;.
Alfabetiza e prepara para os exames de admlssão 80S .

GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇA0
MATRÍCULA: Das 9 às 12. Nos dias 27 e 28, para os alu

nos do Curso; nos dias 29 e 30, para os novos
(15 v.alt.zí:21

Dr. Vitor Gutierrez
Cirurgião Parteiro

Com 2 anos de prática nos principais Hospitais da Europe.,
Chefe. do serviço Pre-natal do Depart. de Saúde Pública.".

Moléstias de senhoras, Endocrinologia.
Consultório: Rua Felipe Schmidt .. 34

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

, ,

E M P R E S A �� R E X "

Transporte· de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

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

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

Telefone 1.677

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

Farmacia Esperan�aA SUA FARMACIARua Ccns- Mofra 4 e 5 - FONE 1.6ft2

Entrega a domicilio

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edifício 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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�!���r�;S a���;,';:� O Brasil cooperará integralmente, sem restrições, com os aliados!
{J��d��, �a���f;�1iaFre3��icoES��!I�: I Sensacionais revelações do' presidente Vargasmann, deixando fabulosa fortuna. Rio, 1 (A. N.) - Logo após seu Quanto às impressões de Natal.A notícia foi publicada pejos jor- regresso, o presidente Getúlio Var- peito aos interesses comuns dos I Lo, o alojamento das fôrças e de- deu-as com as seguintes palavras:nais cariocas, que diziam que eu- gas reuniu os jornalistas brasileiros países em guerra e, particularmen- mais instalações, tornando-se, en- "Na região do aeroporto, parecetre os herdeiros figuravam 111em- e GS representantes das agências te, sô bre a cooperação do Brasil tão, público o nosso encontro". que surge uma nova cidade. A babras das familias brasileiras Hel'-· estrangeiras, no salão de recepção com os Estados Unidos. Posso asse- Indagado sôbre qual a opinião do se naval ainda se encontra em cons-dy e Lemgruber. Ontem, esteve na I do palácio Guanabara. verar que foi completo o nosso presidente Roosevelt sôbre a dura- trnção".redaçã? de um vespertino Richard Inicialmente, informou o presl- acôr do sôbre todos os pontos e oh- ção da guerra, o presidente Vargas Perguntado sôbre se podem deFrederico Hartmann, casado com dente: "Quando o chefe do Estado jetos de nossa palestra. Tratámos respondeu: "Estou de inteiro acõr- correr da conferência de Natalhras ilei ra; tendo uma filha tarn- no rte-amcrtcano passou pelo Brasil, dos assuntos referentes à guerra, e do com o presidente Roosevelt. De- consequências imediatas, responbém brasileira, e estabelecido no dirigindo-se à África, fez-me um também, daqueles que, possivel- vemo-nos preparar para uma guer- deu: "Nada se pode dizer a êsseRio. Hartmann desejava saber convite, manifestando o desejo de, mente, se apresentarão depois da ra longa. Não há dúvida, porém, é respeito, porque na conferência deque havia sobre o assunto. O milio- em seu 'regresso, encontrar-se com paz. que todos estamos absolutamente Natal tratou-se da cooperação donário americano deixou 20 milhões o presidente do Brasil e com êle "Preponderou, entretanto, a ne- certos da vitória". Brasil com os Estados Unidos e, sôde dólares, que estão depositados conversar. Como se tratava de um cessidade de vencer a luta e sob Prosseguiu o presidente Vargas ; bre I) assunto. houve completo enna municipalidade de S. Francisco, assunto de absoluta reserva, guar- êsse aspecto muito conversámos sô- "Encontrei o presidente Roosevelt rendimento. Acontecimentos podemesperando reclamantes. Harlmann dei a sua comunicacão e fui a Sãu hre a cooperação do Brasil com os eufórico, plenamente satisfeito pc- surgir e podem não surgir. Mas, o.declarou que o velho Hartmann era Paulo, a-fim-de assistir às come- Estados Unidos, cooperação in te- los resultados da conferência de objetivo da conferência foi êsse,"irmão do seu avô Adolfo Hartrnann, ruo racões do dia 25. Fui obrigado a gral e sem restrições. Uma vez flue Casablanca, entre os quais o de ha- Aliás, isso consta na nota que a imque esteve no Brasil e que, junta- deter-me naquela capital por mais estamos em guerra nossa coopera- ver conseguido a união dos fran- prensa receberá".mente com outros sui ços, foi fun- um dia, devido à doença de meu fi- ção com os Estados Unidos deve ser ceses".

I
Outra pergunta foi respondida:dador da cidade de Fr-iburgo. Ri- lho, sendo ali informado de que o completa. Tudo quanto os Estados Generaliza-se a conversação e "O presidente Roosevelt mostrou-sechard Hartrnann terminou apelan- ilustre chefe de Estado chegaria Unidos julgarem necessário e útil, c�?vem perguntas. A uma, o sr. G�- mu.ito satisfeito com a atitude dodo I?�ra que os representantes das ao Brasil, quinta-feira. Voltando ao como cooperação do Brasil, nós lhe tuho Vargas responde: "O presi- CluJe" .Jamilias Herdy e Lamgruber unam Rio resolvi partir na véspera dês- continuaremos a dar. dente Roosevelt chegou ao lugar do '. Informou, finalmente, o sr. Ge-.seus esforços afim de que a for tu- se dia, encontrando-nos, afinal, no "Depois de nossas conversações. encontro pela manhã, às 8 horas. : túIio Vargas que não se tratou, nona venha para o Brasil, pois toi dia marcado. tivemos ocasião de visitar Natal, Eu havia chegado na véspera, à

.

encontro, dos problemas da Ama-'aqui, nesta terra generosa, que leve "Conversámos longamente sôbre percorrendo todas as obras que o noite. O dono ela casa devia espe- zoma, os quais estão em plena exe-inicio a prosperidade do criador todos os assuntos que dizem res- Estado está realizando 110 aeropo r- rar a visita". cnção e é assunto assentado..suiço que morreu milionário.

.A viag�m ao preso
Vargali ao nor�e

RIO, 1 (E.) - Informam de Na
tal: - Durante a sua estada aqui,
o presidente Vargas foi cercado no
<cais por um grupo de meninos con
versando com êles COIl vidou-os a
virem ao Rio afim de se instrui
Tem na Escola de Pesca. Pouco de
lJOiS, o presidente anotou os nomes
dos garotos, dando a relação ao in
.terventor para enviá-los na pri
aneira oportunidade.

!
I

..
'

. 'YRSERVAÇõES

As autoridades responsáveis pela
t'iel execução das Estatísticas Mi li
'ares podem exigir, 'sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
gurança nacional. (D. E. M.) .•

AVIÕES EJ_,É'l'RICOS
S. Paulo, (C. E. C.) - Dentre as

diversas invenções de guerra sen

sacionais arquitetadas nos Estados
Unidos figura o tipo de avião elé
trico que sem dúvida vae causar

furor nos meios aeronáuticos de
todo o mundo.
Há muitos anos que êsse gên,er-b

de avião estava sendo estudado e

só há dois meses que foi feita a

primeira experiência com um, dê
leso Os resultados foram formidá
veis e o espanto dos técni-cos de
aviação foi tão grande que a cons

trução em grande escala dôsses
aparelhos foi' ordenada sem perda
de tempo. A grande revista norte
americana "Aér o Digest" publicou
um profundo trabalho científieo
demonstrando as vantagens e cs

proveitos dessa notável invenção.
O referido trabalho afirma que
"dentro em breve, talvez, D:iI guerra

'� v.Vipão" os Estados Unidos
ter"v1)e,h'''" aviões poderoso ele
mento de ataqu. '.. "TUe a dura
ção de vôo dêsse a��.� ... o��

de 5 a 6 vezes superior aos apare
lhos comuns". As remessas para a
Inglaterra serão feitas em grandes
'proporções, pois, dessa maneira os

ingleses estarão aptos para bombar
dear a Alemanha com a maior de
todas as facilidades. A velocidade
dos novos aeroplanos atingirá 1.300
quilômetros horários, coisa nunca
vista em veículos motorizados, A.
previsão dos americanos foi mate
mática e os seus inimigos terão
certa derrota perante o poderio

I nesse período de preparação in
tensa,

I ,
. u

.. ·��n'"
,---�.-
, Varejista, Produtor
I I e demaís

Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo

Pac .te de
1 ,uilo
Quilo
Quilo

25 quilos
,5 quilos
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo'

Milheiro
Quilo'
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Quilo
Dúzia

Pão de 1
quilo
Pão de
quiÍo
Pão de
grs.

!

II
I
I
II
,

!
,I
I

!Quilo I
Quilo IQuilo

IQullo
Quilo I

60 quilos \Pão de 1 quilo I
Pão de 1/2 Iquilo
Pão de 225 grs.]

IIPão de 100 grs.1
I

Pão de 50 grs.1
I

Pão de 45 grô.1

I
I

I,
I1
I
I

quilos
quilos
quilos
quilos
quilos
quilos
quilos
quilos
quilos
quilos
quilos
quilos
Quilo
quilos
quilos
quilos
Arroba

50 quílos
25 quilos
5 quilos

45 quilos
45 quilos
40 quilos
50 quilos
00 quilos

M3

40 quilos
40 quilos
6,0 sc quilo
30 sc 2 quilo
Cx grande
Cx média
Cx pequena
Grande
Média
Pequena
Quilo
12 Ganafas

II QUANTIDADE I
, I

PRODUTO -;_ _vuntor
('00

Represen·
tante

I
Atacadista I

I
I

Varejista

Desagradou a medida:
governo portuquês

Rio, 1 (E.) - O telegrama, procedente de Lisboa, trazendo a exi
gência feita pelo govêrno lusitano aos brasileiros filhos de portugueses,
residentes em Portugal, no sentido de obrigá-los à prestação do serviço
militar, repercutiu de maneira pouco satisfatoria na população �o. Rio, U'!1. VITOill, f!UTTIERREZvisto aqui existir grande massa de cidadãos portugueses b�nefIcllldos n ,1 IJ �

nelas leis brasileiras. O professor Raul Pederneiras, entrevistado por avisa que reassumiu sua
�m vespertino, afirmou: "Os filhos brasileiros residentes em Portugal C 1 oi ca, à r1}a Feli peSch-continuam sendo brasileiros. A severidade da medida aberra contra to-

ml ót� n0. 34, das 14 às 17dos os princípios constitucionais". O sr. Targino Ribeiro disse: "Isto
h·1fIH�.não me parece ce�r�to�"�. �==

__

�
__

�
__

==
__

---C-O-M-I-S-S-Ã-O- MUNICIPAL DE PREÇOS
,,.

. _.. . ..

I d Pre os faz saber a todos os Senhores Produtores, Representantes Corrierclaís, Co·O Preêeíto Mun ícipal de F'Ior ianôpol ls e Presidente da Comissão Mun ícípa •
e

•
ç
Muníci aI de Preço" desta Capital instituiu e baixa a seguinte tabela deli'nerciantes Atacadistas e Varejistas, Industrtais e Corrsu.m idor'es em g�r�l, q,ue a Co �:ll��aOao comér�io desta cidade, até a recomposição dos mesmos nos seus justos niveis:';preços elos generos de primeira necessidade, os quais constituem os maximos perrms rv s

c-s
2,30
2,10
1,60
2,00
2,10
1,20
1,10
2,30
2,10
2,00
1,70
1,00
5,50
0,40

:3.30
6,00
1,60

39,00
8,50
0,90
0,70
0,80
1,00
0,70

20,00
.4,80
4,00
3,90

11,00
9,00
0,50
2,40

2,00

1,00

0,50

0,20

0,10
0,10

0,60
0,60
1,00
1,80
10,80
8,80
6,80
0,50
0,40
0,30
4,50
0,90

VAREJO

IMPORTADO
IDEM
FABRICO LOCAL
IMPORTADO
IDEM
PRODUTO DA FEIRA
IDEM
IMPORTADO
IMPORTADO E FEIRA
IDEM, IDEM
IDEM, IDEM
IDEM, IDEM
PRODUTO DA FEIRA
IDEM, IDEM
PRODUTO DA ILHA
IDEM, IDEM
FABRICO LOCAL .:,

_'
"

F.c.IRA

FEIRA

FEIRA

PRODUTO DA
IDEM, IDEM
PRODUTO DA
IMPORTADA
PRODUTO DA
A' DOMICíLIO

PRODUTO DA FEIRA
IDEM, IDEM
IDEM, IDEM

PRODUTO DA FEIRA
IDEM, IDEM

IMPORTADO
IDEM, IDEM
IDEM
IDElVI

UNIDADE
IDEM
IDEM
PRODUTO DA
ENGRADADO

FEIRA

Cabelos brancos f
MAltAVILHOSA

LOÇÃO

OBSERVAÇõES

Rogério Vieira, Presidente
.......

RESOLUÇÃO N. 3

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

FALTA DE MARINHEIROS NO
JAPÃO

Nova Iorque, fevereiro (Da Agi.\n
cia "Aneta" para Interaliado j -

Uma irradiação de Tóquio ouvida
nesta cidade indica que a Marinha
mercante japonesa sente grande
falta de marinheiros treinados, pro
vavelmente em consequência das
crrndes perdas inflingidas aos ni-o

.

pões pela aviação aliada no Pacl-
fico Sul. Diz o rádio que em :lnte
�ipação "à crescente atividade ma

ritima que terá lugar com o adven
to do Ano Novo, a administração
militar japonesa em Java, por in
termédio de seus escritórios ma

ritimos regionaiis, 'Pediu a todos os

marinheiros da ilha que se apre
sentassem para registro até o fim
de Janeiro". Mais adiante diz a

emissora de Tóquio que os mari
nheiros qualificados serão "em

pregados em vãrias atividades, in
clusive as operações de ::;alvall1cn�
to e reparo de navios".

"
.

. .Açucar refinado de 1&. - superior II.Açucar refinado de 2a.
I.Açuear refinado de 3". . ', .

Açucar cristal

\.Açucar cristal moido .

.Açucar grosso de la. (mascavinho) .

.Açucar g,'osso de 2". (mascavo) ' .

Arroz especial .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IArroz de la. qualidade .

.Arroz de 2". qualidade

I:AITOZ de 3a. qualidade
I

.Arroz de 4". qualidade ' .

Banha colonial .

'Batata ,....

I<Café em côco .

·'Cm€ em grão .

Café moido - puro IICharque .. ,." , .

'F'arin ha de trigo ,

·········..1Farinha de trigo
'

, .

Farinha de trigo , .

Farinha de mandioca de 1". (Barreiros) .

.F'arin.ha de mandioca de 2a. I'Farilllha de milho , .

Farinha de milho (Fubá do Rio) I'Feijão preto de la ,.

Lenha beneficiada

ILenha em achas .

Ltnguíça de carne de porco - pura .

Linguiça mistura ,

!Límgu iça ele carne de boi .

Manteiga de la. - nata doce .

Manteiga colonial

I,
Milho .

Ovos comuns .

IDe qualquer massa, exceto o de "petrópolis"
,
[Idem, idem, idem , .

I
[Idem, idem, idem , .

IIlIdem, idem, idem ,

IDe água ou de trigo I
I I[IDe qualquer massa, exceto o de "petrópolis"

Sal g:.osso' de Cabo Frio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ISal moido de Cabo Frio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IISal fino de Cabo Frio .

Sal fino ele Cabo Frio I
Sabão de JoinvjJle

ISabão ele Joinville

!
Sabão de Joinville .

Sabão de Joinville .

Sabão de Joinville .

Sabão ele- Joinville ,
'l'oucinho salgado ,...... IIVinagre (sem casco) .

\187,00

II

II
I

\
I

I

i
II
I,
I
\
II
I

II

I
I1
Ir

c-s I
109,00 I
107,00 II105,00
107,00 I

!
\
II
! ,
I

II
�,
I

I
:'
\
i

iI
,

1I
I
I
I
I
I

II 8,50

CARNE VERDE

Cr$ I I
370 I Quilo , Máximo permissivel

fela:�� ��;��e o��ola: .���l.i��de. �:��1í�: .�l:����,. :i.l:,. :���bO.� .p.�s.ta�. S��. �.s��. :::::: :::: :::::::: tiO I 3�Wg IICarne v�rde de 2". qualidade (a,ssem de dentro, assem de graxa, peito e fraldas) sem osso 2:5� I QuiloIdem com osso ..... '. . . . . .. . . .. . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,00 I Quilo I'Carn� verde de iã.· q{laiic1ade (todas as d�mais) sem osso ,..

1,50 I Quilo IIdem, com osso ' :...:
.

..:.
.

..:.
.

.:.
.

.:.
..

:...:.:..:
.

..:.
.

..:.
.

.:..-'- _:=:___.:_ ::.:.:..:....:. � , _

OBSERVAÇõES
I _ A carne vercle entregue a domicm? poderá sofrer a majoração de: so mente, Cr$ 0,10, seja qual for a sua quantidade. É vedado, porém, o acréscimo nos

pi'eços a título de pI'eferênóa, en.com�l1da antecipada etc.
na arte ue lhes disser respeito.U - Ficam lambem sUJeItos a pnesel1te tabela. todos o:. ven_?edores. �mbulan tes,

.
p q

eso máximo de 100 ramas de osso co.mo contrapeso.III - Na v�ncla de carne verde deve. ser atendida a le"lslaçao mun.ic�al que esta�el�ce o aPtér em-lu ar visivel,g a list.a de preços elos produtos de seu comércio.IV - Toclas as pessoas ou estabel€cimentos a qUelRTI eSlla �abela �tmDI:d.afi�� �0�1��;;�Ítg;dC elo 'estabel:Cido na Portaria n. 4p de 19 do corrente, do sr. Coordeilla-V - A infração ou burla dos termos da pI'esente eso uçao, sera pum ' ,

'dor da Mobilização Econômica., d' .t" foi aumentado por faltar a esta Comiss1io. comrpetência para tabelá-los em suas fontes respectivas.VI - O preço de certos generos e im.por açao . ,
,-

nstatarVlI - A toda pessoa será lícito denunciar à Comissão, p�r e�crito, qualquer mfraçao que co .

A presente tabela entrará em vigor na data ele sua publrcaçao.
Florianópolis, 28 ele janeiro de 1943.

Cr$ -

120,00
115,00
90,00

112,00
114,00
47,80
45,60
123,00 I
115,00 I·
108,00 I95,00
53,50 I4,70
15,00

II

1I
1I
II
I

(
I
)
\I
II
II
I

I
II
I

c-s

43,50
41,50

115,00
108,00
101,00
90,00
50,00

108,00
101,00
90,00
50,00
4,70
15,00
60,00

195,00
5,00
82,00
73,00
37,00
8,00

32,<>0
25,00
26,'>0
46,00
32,00

5,00
78,00
69,00
35,50
7,60
32,00
25,00
24,00
42,50
32,00
24,00

4,00
3,50
3,40
9,50
8,00

24,00 26,00

2,00

1,00

0,50

0,20

0,10

0,10

16,40
17,40
44,00
42,00
10,30
8,20
6,40

18,50
19,50
47.00
45,.00

4,00
8,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ESTADO Segunda.feira, 1 de Fevereiro de 1943

\

I - Devendo funcionar, a partir
do dia 1°. de feycreiro elo corrente

I
Ci110, anexo a este Ba.talhão. um CillN
TRO DE PIUJI'_\.RAÇÃO i'.IILITAR
(C. P. 1\1.�, ao quul poderão sei' ad

llLlitü:O,;; vo luutarics que residem no

I próprio locaI ela sede deste quartel e

I a lima distancia tal que possam rece
I ber ínstru cão sem acarretar perturba-

1·1
(;t�o para 5e-;'1 trabalho normal na vi
.la civil, fjca aberto nesta Unidade o

. vOlu!lt�11.r�a�to pal": .��:se f�n1, dev�ndo
'i
,) cand iuato sa ttsrazer as segllll1tes

! r-O::�liç:_eS�el' 1112siic;!'0 na to :

i 1J) - ter boa conduta atestada pe
� lei. autoridade policial da localidade em

I que iesid n: (ésse atestado deve decla

! rar Quanto tempo o candidato resí
J úilt H,L zona de sua jurisdição) ou

ll)(Ij' ULl orícial rlJ COi'PO ou, final
) .ncute, por informações idôneas co-

i hida.s a seu respeito;
e ) - revelar aptidão f íaica com

provada em ínspecão de saúde;
-

el) - estar entre 17 e 25 anos de
, idade, devendo apresentar no caso de
ser menor de 18 anos. consentimento·
escrito ele seu representante legal;

j e) - se,' solten:o ou viuvo sem fi

., i110.8
e não ser arrímo de pessôa al-

guma.:

1 f) - não ser reservista ele ta ou
, 2" categoría:
1 g) - não estar chamado à encor

l poracão rara o serviço elo Exército ou
na Marinha ele. Guerra ou provar ter
sido isento da encorporação depois
da convocação ele sua classe;

11) - sendo maior de 19 anos e 8
meses deverá apresentar certífícade
de alistamento mí litar espontaneo 011
certificado de alistamento à revelia

O cabo Franklin M. !{ons, do exército no r t e ame·
com o recibo do pagamento da multa

---t I ricano, foi condecorado com a medalha militar britâ- por infração ele alistamento:

Of-
·

T"
, e> � , nica pelo heroismo e decisão evidenciados por ocasião II - Os voluntários admitidos no

lC'na e�n1 ca
� I d D' C r •• ld d norte C. P. 1\1. não serão aquartelados, não

& ,-. .\lo �' I.,·
O ataque a reppe , oons e o prrmerro 50 a o -

receberão vencimentos, fardamento e

S americano a receber semelhante distinção, na presente alimentação por conta do Estado, mas

«ROYAL» � ! guerra.
. r

sómente Iustrução militar 3 vezes por

�I (Chche da Inter·Americana para «O Estado») semana, pela manhã das 7 às 10 ho-
� ras ou à noite das 18,30 ás 21,30 ho-

I. � -, ��s l� ���'a��mingOS e feriaelos das 7

,II �'n'''''l''''·�Dh·· Ia Ai: �n�a o� Baila !I' 31IIdI � D�ta ddO encel"lt'amento: dia
" ," ,.

'c.� ! I Jl!!If

II! .. _�_i'! I'� .
.. ..,'"

e janeiro o corren e ano.

I h i��'l�n # ...!;, . 4l!I Quartel em João Pessôa (São Jo-VllJ,.�,il! �ijlh1i e a !.

I sé), em 18 de Janeiro de 1943.

F d d S d BArA Valdyr Lopes da Crus:

un 6 I em 1810... é .€:
. •

Ten. CeI. Comandante

INCENDJOS E TRANSPORTES
19t1

9.000.000,00
59 eoo.ooo.oe

4.748.338.249,78
34 198 834,9U
91.862.598,37
7.426.313,52

23.742.657,44

----------------...--...--------...-----------�---------

-I «Relojoaria Royal» I
I
IAnexa

Rua Trajano n' 3
- Oficina mecânica sob

a direção de

Iferoi do ataque a Dieppe Voluntariado
EDITAL

TREMEL -

osso PARA SOPA
Londres, janeir-o (S. B. t.) - A"

Bélgica ocupada aguarda apreensl
Y3 o inverno que se aproxima, por
quanto "irá acentuar ainda mais as
dificuldades já existentes no que se
refere à obtenção de viveres.
ema carta procedente de Bru

xelas informa:
"Noutro dia minha mulher não-

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

" ...BP_B_r_9_lh_O_S_fo_t_Og_f_á_H_C_OS_,_i_í:lI_e_Ío""'n_B_s,.......ei_C...._......__ II·_.

SERViÇO· PERFEITO E <iARANTIDO

758 vs-32
DE JONG, HERóI DAS ÍNDIAS ORIENTAIS

Melbourne, janeiro - (Interaliado) - O Serviço de Im
prensa do governo das Índias Orientais Holandesas, citando
uma irradiação de Tóquio que anunciou a captura do tenente
de Jong, chefe dos guerrilheiros na ilha de Célebes, declarou
que êle se sacrificou "pela causa aliada" durante seis meses de
incessante batalha contra as forças de ocupação.

Em outras fonts se anunciou que as forças de Jong, depois I
de violentos combates, retomaram e dominaram por- algum \tempo o porto de Kolonodale, na parte oriental da ilha, expu1- [sando dali as forças japonesas.

Os nipões lançaram, então, uma campanha de limpesa em

I'grande escala e conseguiram finalmente capturar de Jong,
quando este tinha apenas dois homens ao seu lado. ,

As fontes mencionadas acrescentaram que, embora o rá
dio de Tóquio tenha anunciado constantemente que reina tran
quilidade na ilha Célebes, continua ali a resistência de grupos
de guerrilheiros.

Instalada modernamente e dirigida por técaico espe
cializado, consÔ,p-fa

e reforma máquinas de escrever
e de ('r nlirlade· com absoluta garantia

{)-..; modicidade de preços
Rua Joãc,\- .oto, 5 - sobrado .; �r.

1 n�"Tlf'. 19.!70

� a-l�''--��.�� ..._-�

lVl 1--,. �lunaq�' ��,,-�;3n- - '. { '1'a.l ac �l(l!:hc... ': - ,,-'./ « '-"
_.��� (};-�

______T,à�tlefe.��------------------...----------...--------
a ti? Alt.3ô

Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Cr $
Reservas, mais de , $
Responsabilidades assumidas, c a;
Receita c $
Ativo em 31 de dezembro • $
Sinistros pagos $
Bens de raiz. (prédios e terrenos) , $ conseguiu arranjar ossos para a so

pa, mas o açougueiro disse que po
. dcria consegui-los, para a noite. De'
fato obteve alguns, mas eram ossos.
que já haviam sido servidos para
fazer sopa. Trouxe-os para casa,
servindo-se deles duas vezes em
nossa cozinha, e uma amiga. que ti
nha vindo nos ajudar, levou-os para:
fervê-los pela quarta e última vez:•.
l� surpreendente o aproveitamento"
que se pôde tirar de alguns ossos.

DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.
Francisco de Sá e Anísio Massorra

,
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COSTUREIRA

4•••••••••••6•••••••••••,
�. -, '1

':. Fil I M E I A'·VO I (O
,._ II • iii e
•• •
• P"i"'o{las cíevem usar a fi
4 •
4 e
• e
• •

. � (OU REGULADOR VIEIRA; �
• A MULHER EVITARÁ DORES •
,"'o Alivia as Cólicas Uterinas •
• •
� Emprega-se com vantagem pa- •ra combater as irregularldadese das Iunções periódicas das SR- ®
é uhoras. E calmante e regulador � I� de8S8� funções. •
,;� FLUXO.SEDATINA, pela mm k'.IT.� d � Vê se no c�iché que

estam.,
tréguas. O desembarque bri-'

�,A � '\:;--'" comprova a eficácia, é muito re- â.... "1\/1' • •
� C_ -"':""'�'I ceitada, Deve ser usada com

- pomos ecima u rn oficial t.â n ic o em ivroj un ga, p�r.:o
@ �"t;;;:..1�1K confiança. t) francês subordinado ao qo o cid e n to l , a 10 de setembro

� ��'*) .>?::- FLUXO-SEDATINA encontra-se 8. vê rno de Vichí, carregando i últirno, encontrou, aí, fraca
-,e é�F(LH ,),fv\AE em toda parte. 8 uma bandeire e p edin-do 1 re s ls tê nc io .

.. __

,t!••�••••••e••B�.e••0.�••� é""'--.._.,_.._'-�·�-=C<���_··�====llE-D-I-T-Ai�--DE-'-PIU;VIEIRA PRAÇA JUIZO DE DIREITO DA COlVIAR-

.

f �-\ L"'; i\. A /� r- t t- t::e:p C O !' N -çA ..

-con o PRAZO DE VINTE DIAS CADE TIJUCAS
. 1"'i.�'i,J\#·U',-\,.';�'\ li-v k,�'::,f�"d. ,'\ !

O Doutor Osmundo W.anderlei} Edital de Praça, com o prazo de do Fcrmcceutíco NILO LAUS I
da Nóbrega, Juiz de Direito da vinte (20) dias LI • E ". �'d í
ta Vr(l da Comarca de Floria- O doutor :'T:!urilío da Costa Coirn- I 'iO;� e amal"ii'!,i) gef13 B sua pre.en d j
népclis, Estado de Santa Caiari- br a, Juiz de Direito da Comarca de H!'na, na [árma da Lei ele,

. I Tijucas, Estado de Santa Catarina, Drogc'ls nacionais e esbangeirês.-- Iomecpeties. í
Faz saber aos que o presente ed í- I na j arma elo, lei etc.

.

Dl' ,;''1. .' d b i_ ,
tal de primeira praça com o prazo! FAZ saber aos que o presente cdi- I erruman�s.--Mrt!gos e orracna. �
de vinte dias virem, ou elele conheci- i tal de pr-aça, com o prazo ele vinte Garante-se a exata observância no receituário médico �mente tiverem que, no dia 15 ele te- i (20) dias, virem, OH dele conheci- I
vereiro próximo vindouro, às 14 hO-1 mento tiverem, que no dia dezeno- PREf"OS rviODICOS R
r��, úegllnd� �eira), à f�'ente. do ed í-

,\'e (19) do 1�1(�S de fevereiro do

cO.]'-,"" tneto do Palácio da Justlça, a praça I rente ano, as 10 horas <la manhã, R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado), !
Pereira Oliveira, o porteiro dos au- (\ Oficial de Justiça, servindo de FONE 1 642 I

ditóI:ios dêste Juizo, trará a P�lbliC?! vorteir? d.os auditório� dêste Juizo, I
• i

pregao de venda e arrematação a I no Edifício da Prefeitur-a Murrici-
quem mais dér e maior lanço oferecer

I pal
desta cidade, levará em hasta Ban�o de Crêdito nopul�rsobre a respectiva avaliação de ... , pública, por quem mais dér ou

.

� �
.

.li r 'lI!
c-s 800,00 (oitocentos cruzeiros), o I maior lance oferecer, os bens per- d S l r.j -

seguinte: N° 1 - Uma pequena casa tencentes ao inventár-io do Irnado Anrícola e _ all.il ....al.arlnade moradia, coberta de telhas, assoa-\ DOMINGOS PIANIZEH, que vão a � _

lhada, sob. n? 278, e o seu �'espectivo praça a requeriI.!1CI:to do inventa- ASSEMBLEIA (jERA, .!i1ulas
terreno, sito no logar Jose Mendes, nante Ernesto Pianizer, para paga- São convidados os srs. Acioni�tã.s-p;;�& _-'f!\a As
-com quatro metros e oitocentos cen-!mento de impostos, custas e mais l' 1
timetros de n-ente à estrada pública, despesa.'; 00 inventário, os quais sembléia Geral Extraordinária, a rea Ianr-se na séde "�;,
fundos ao mar, confrontando, pe.lo I

são os seguintes: Um terreno sito Banco, no dia 11 de Fevereiro p. v. às 5 horas da tarde, ��'�I-QilS • IIInorte com terras de quem de elireito a linha Ribeirão do Alféres, mu- para se resolver: tÂn'"e pelo sul com dita de Manoel Maria, nicipio de Nova-Trento, com lo ) Sôbre O pedido de demissão de 2 membros do Coo- _ I> -s, 2
da Silva, inclusive uma meia água 1(220.000 Il1s2.), fr.zendo frentes na

- ,n'

construida de madeira, edificada no I estrada municipal c fundos em selho Administrativo e dos at os do mesmo Conselho "5CO'f'>� '::'_ ', .../ ',). '--

mesmo teneno acima, tudo avaliado terras de proprietários do Morro da e Conselho Fiscal, em conjunto em sua reunião de _ _ _
_ _. _

por oitocentos cruzeiros. Êsse

imó'lonça,
extremando ao Nortc em ter- 26 dêste, que providenciaram sobre o caso, de acôrdo

veis são levados em hasta pública em ras de Carlos Marques e a Sul em com os Estatutos do Banco, em seu Art 31, letras J a
virtude de requerimento do inventar ditas ele Albino Cipriani, no valor de
riante eom o qual concordaram todos 1111i] e cem cruzeiros (Cr!3 1.100,00). K.

ü.
s interessados, n? inventário �ue se

I!
Uma

ca.sa
edificada no

me.
Sl110 ter- 2°) Outros assuntos de interêsse do Banco,

processa neste JUIZO por faleCImento reno no valor de trezentos cruzei- Florianópolis, 26 de Janeiro de 1943.
de Maria Freitas Cabral. E, para que ros (Cr$ 300,00). E para que chegue A DIRE"{'ORIA
chegue ao conhecimento de todos ao conhecimento de todos, mandei 1 1maI_ldou. expedir o presente edi.tal que I expcdir o presente edital que será Ô v. a t.
sera afJxaclo no logar do COSLUllle e afIxado no lugar do costume e pu-

ICULARpublicado na f.órma ela lei.. D�elo. e i blicaelo pela Imprensa. Dado e CORta0 p ftRIpassado nesta CIdade de FlonanopolJs, passado nesta cidade ele Tiiucas ,:\ H
.

ao� vinte e três ?ias do mês de ja- aos 16 dias ele janeiro de 19.J3. Eu: U
11elro do ano de n1l1 novecentos e qua- Rodolfo Luiz Buchele que o dacti- P f IUi I Lu·renta e três. Eu, Hygino Luiz Gon- lograrei e o subscrevo. (Ass,) Mau- ro. l�la.nUe IZ.zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos a rUJo da Costa Coimbra .. Selos afinal.
final. (Assinado) Osmundo 'Vander- Está conforme. O Escrivão. Preparam-se candidatos pat:a quaisquer concursos
ley da Nóbrega, Juiz de Direito da Rodolfo Luiz Euchele PREÇOS MO'DICOS
.:la Vara.

. Rua Sald!'lnha Mar,'nho, n. 3
Gonfére ,..·.·a·�·.-.·....·.·./".·.·......• .....- ....·._·_..._. ..

o Escrivão I. ,

Hygino L1liz Gonzaga. A IMPRENSA CLANDESlINA NO
_ I' LUXEMBURGO
As anedotas e piadas aparen. Lond!'es, .i.aneiro - .(lnteraliado)

'tem t
• A -. d

- Os .10rnalS clandest1l10s que se
en e lngenuas sa� gIan es publicam no Luxcmburgo, cuja cir-

·carmas de desagregaçao mane· cu!açiio aumenta dia 2. dia têm des
.jadas pela "quinta-coluna". pertado gl·ande interesse no seio elo
(L. D. N ) povo do Grão-J)ucado, especialmen-I• •

1e nos d.istritos industriais. O mais

I
importante desses jornais, o "Na-
tionalistescht Opposition'nsblad",

\'.'
DOENCAS DA PELE informa que a redação sc acha, ins-

E SIF:LIS lalacla na "Prisou mn Grund", a fa-
1110Sa prisão dc Luxemburgo e acres
centa que mantem "comunicaçãoEspinhas, eczemas, manchas direta, pelo rúdio, com Londres e

da pele, parasitoses. furúnculos. 1\'oya Iorque.
úlceras.

Tratamento das afecções do
couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consul!as: Das 14 às 17 horas.
Rua Vitor MeirelIes 22-1' andar.

Existe na Inglaterra uma fil'llla
comercial com importante negócio
de chá, que, a título de propaganda,
oferece às donas ele casa, à porta
de sua residência, uma chávena
gratuita de chá bem preparado e

quente. Envergando trajo branco,
jovens vendedores levam a bebida
em pequenas cozinhas instaladas
em caminhões. Ao chega,r à porta
de uma res·idência, o condutor 'elo
veículo. transforma-se em cozinhei
ro, prepara uma chávena de chá e
serve-a à dona ela casa numa ban
deja com impecável guardanapo e
o competente açucareiro. Explica
lhe, então, a qualidade do artigo
que oferece. Entrega-lhe Ulll eIlve
lope cio eslabelecimento e pergun
ta-lhe se está disposta a consumir a

deliciosa bebida. A seguir, dirige
se a outra residência. A cada pos
sivel freguês oferece ao mesmo tem
po, à venda, frascos contendo· chá
em folhas, de cliversos tamanhos
e para vários preços. A rapidez
com que a bebiela póde ser feita é
assinalada como uma das suas qua
lidades. "Faz-se cl eI]Jressa" - lê
se, em letras vermelhas, no- enve-

I
Precisa-se de 2 costureiras lope, dentro do ([ual um papel con-

para trabalhar em camisas. tém sumarias indicacões sobre a

Informações à Rua Felipe excelência da infusãô, presteza de
seu preparo, suas vantagens eco-

I Schmidt, 113.
.

MELHORAL É MELHOR I EXPERIMENTE-O I nômieoas e seu valioso emprego
• • _ •. w..__ • 41 5 vs alt.1) após as refeicões ou COl1l0 ef e o

t;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���;;;;;;;;;;;;;;;;;;�����;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���'����'���.����r�.�r�sc�
.

. "

Ecos da tomada de Madagáscar

vs -19

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPE(I lIDADE'1
C.L:\. WI�TZEL IN L)U��rRIAI-l�·JO INVIL1�FJ (Marca regist.)

inheiro

i

\
J
J

•

economIza-se

•

tempo e

JORNAIS QUE DOBRAM A TI
RAGEM

Londres, janeiro (S. B. 1.). - De
acôrdo com o National Press Servi
ce de 30 de Outubro, a transmissora
britânica, num comentário sobre os
jornais clandestinos existes nos paí
ses ocupados, noticou hoje que há
mais de 130 jornais clandestinos
brlgus publicados em francês e em
f lamcn go. Um dos mais fmnosos o
"Libre Be lgique ", que se. tornou fa
moso, na, última guerra, caçoa dos
alemães reprodnzíndo em cada fo
lha - o carimbo da censura alemã .

das crianças
* Quando se�lJ� filhin�ost.iverorn co rcas , evrte

purga n tes viotcn tos e noci
vos. Dê-lhes o Leite de Mag
nesia de Phmips, de efeito
suave. É UiU laxativo br-arrdo
mas eficie.n tc, que ncu t ra-

Ilza os ácidos do estômago,
estimuln li dige st.ão c auxilia
a descargn do organismo. O

e

Lei t c d.e!\lagncsia d.elbhillip8
é inciicado para cs dciicados
órgãos infantis.

DR. VITOR GUTTIERREZ
avisa Que reaRl'lumiu sua

c1foicD, à ruft FelioeSch
midt::'n°. 34, das 14 às 11
hora"s.

LE I A ISTO
Propaganda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr, Lauro Daura
Doenças de Senhoras-Vias

Urinária!'.
'I'raturnento especializado

das aíecçõ es do aparelho
genital Iemtníno (Útero; Ová
rios, Tr om pus, et c.). Tra
tamento moderno, por pro
cessos elétricos da onNOR
BÉA AGUDA E CHONICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sob contro
le enüoscóplc-i (U R E·
'I' R O S C O P I fi ) e de la bo
ratorío.
Plslotera pia -- Diatermia e

Intra-Verme] ho.
CONSULTAS: Dus 10·12 e

I Enierm eira obstétrtca (par-
das :1,5. telra díplornad-] A tende na

CONSULTORIO: Rua Tira- Casa de Saúde S. S6bastião,
dentes, 14 Fone: 1f\63. das 10 às 12 e das 15 às 17
RESIDENCIA: Rua João Pinto horas
9. Fone 1607.· ------------

760 30v-28 Vendem-se
Caspa ! LOÇÃO MARAVI· um dormítór ío , uma sala de

LHOSA 1 jantar, uma cama para crían-
. � eH, uma cama de solteiro

Prestlgta o Governo e �é um guarda. comida e dois
classes armadas, -:- O". ��!"R", I

carrinhos de criança. Ver e
um "quinta - colunista". (L. tratar à rua Joinville 52.
D. N.). 18 5vs.- 5

... - ,'.-.-

r-----------------------------------�....

GASOGENIOS

PETRóLEO POR PRISIONEIRO
Londres, janeiro - (Interaliado,

para "O Estado") - O Serviço de
lmprensa do Govêrno Grego nesta
capital informa-nos que o general
Michailovitch, o valente chefe dos
_guerrilheiros jugoslavos, deu prova
de bom comerciante, assim como
de humorista.

De acôrdo com as informações
procedentes do Continente, o gene
ral encontrou-se diante de algumas
dificuldades, comuns hoje em todos
.os países ocupados pelos alemães, e

:pôde livrar-se delas de um modo
singular. Michailovitch convidou os
comandantes italianos a fazer uma

:permuta de prisioneiros de guerra
por gasolina. Logo que as bases da
troca foram aceitas, o próprio ge
neral estabeleceu a escala de valo
'res a ser adotada que é a seguinte:
'Um coronel, 50 latas; Qualquer ofi
cial de patente inferior à de coro

nel, 4 latas; Um soldado, 1 lata.
Longe de se queixarem de que o

general jugoslavo subestimou o va
lor da soldadesca italiana, os milita
.res fascistas acharam, pelo centrá
Tio, que a quantidade de gasolina
era pouco razoavel, especialmente
no caso do coronel. Os italianos
hesitaram a princípio, mas o negó-

I
do se resolveu em dois tempos O. Pálido.. DClP,uperlido!!,

'.quando Michailovitch disse, em cer- ESCJotadol, Anêmtces, Mãosta altura: "Si não aceitam logo au-
que erlsm Megrol, Críaot"�.:mentarei o número de latas"... y �De modo que alguns oficiais in- uquític!., recô:berão li teni- r..feriores e algumas dezenas de sol- ficação garil do organhrno �dados fascistas renderam aos

guer-. com

o... : Il.ilheiros uma apr-eciável quantí da-

S Ide de gasolina, que foi aplicada nas

a n n ii
�

n
�

<operações contra os opressores. iJ S
. u a.!.�. �....;.. li, I'''Se non e vero e bem trovato ", pa- � �J " "IlI' p.

Ta citar um proverbio italiano. � I
::"=_='======_='::_::'=='=_1

L!c. D.N.S.P. n' 199, da 1921
I...!íBiríf&e a vy�.i.'$JOi5i5tTt?S" eps 1 .S'

Ordenado de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00
Grande Emprêsa Nacional precisa admitir pessôas idô

neas (funconário s públicos, inclusive reformados, militares, pro
tessores e mais inter essados que disponham de horas vagas)
para se incumbirem de negócio

í

ácil e rendo. o, nas grandes pr a
ças como nos lugares m i � afastados do país, podendo auferir uma
remuneração mensal de Cr

ê

500,-0 a Cr$ 1 00,000 conforme
sua capacidade de trabalho, Os pretendentes ao emprego podem
dirigir-se. por carta, a "Grande Emprêsa

II
- Caixa Fcstal 938

.- São Paulo - com todas ali referencias necessárias.
�.-- ._------_._------------

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CA-LCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO
TOlnCO DOS MUSCULOS

o minhtro da Justiça de
feriu o pedido de título de
claratório de brasileira à
sra. Gabr5ela Bezanzoni
Lage, vi uva do sr. Henrique
Lege.

*
O PI esidente do Conselho

Nacional do Trabclho desi
gnou paro interventor do
Co íx a de Apose,ntadoria e

Pensões do Imprensa Na
cionol o SI. Rubens do A
moral SCCJ!'es.

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

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

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

Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n° 3

1_-FlorisnóPOliS- I

30y�. -"":8 -,--

o derrotismo e o pessímlsmo
são armas da "quinta.coluna",
(L. D. N.).

Brindes
Do sr. Lopes Viana.

conceituado c q en te geral d 1

"Fortaleza, Ccmpa:'l.hia No
cíorao l de Seguros", recebe·
mos interessante folhinha e

vcrrrc s réguas e lápis.
Gratos.

Alunam-se ;�:s �:��oà
riú 8/D; contando cada �mlt
dois pa- ímentos, U>ndf �cad!l
casa 5 quartos, �,J'�Lt �L, jun
tar, sala de visita, garuge,
q.l_�Y.Ytãi, galinheiro, 3 insta
lações ssnttártas. tanque de
lavar roupa, Instalações de
radio e telefone em butidas ,

etc. Tratar com o proprie
tário, Dr. A grip_8 de Castro
Faria. à Rua Vítor Meireles
no 24, Consultório médico,
Telefone n- - 1405.
52

Os elementos colhidos pela hsta
tística Militar são absolutamenr
secretos, ti servem sómente a fiIt:
militares. Negar-se a fornecê-los OD
mentir no, ministrá-los constitue
crime rlgorosamente nunido pelas
leis do Pars. (D. E. M.).

IOA

• Poro suavizar e rejuve- �
nescer a pele. há um p�o- í.duto perfeito. o SABAO 1
RUSSO. Aveludo o pele. �
combate espinhos, cravos e '1
manchas SABÃO RUSSO

__�_, sólido ou liquido. '""

TI PO "C. E. G."
Os mais aperfeiçoados e de melhor

material. Entrega imediata.
Preços especiais para revendedores.

Peças avulsas.
FABRICANTES:

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

o mais prático e eficiente
G asogênío para carro de
p assageíros. Distribuidores:

C. RAMOS & Cia. v-5

Ao tentar esquivar-se às determi
!lações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é Inflexível,
(D. E. M.).

Agências e

Hepresentocôes
Cahul postal - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-liglnhu nOI princlp.it

muncíplo$ do E.t.do.
t 17P.

LEONOR DEUCHER

CASA MISCELANEA. distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávulas e Discos. - Rua Traia-
110, 12. ...

,

.I

I Lauro Mendes fi e esposa participam a seus

I parentes e amigos o nasci-

I
mento de seu filho

1 VILSON.
I Fpolis., 29-1-41.
!

162 3vs-2

CASA
Casal procura alugar uma

pequena casa de moradia
dando fiança. Informar na

casa Santa Rosa.
43 3 v.-4
Camisas, Gravatas, Pííamee,

Meias das melhores, pelos menores

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

AJUDA A COMBATER A
TOSSi E RESfRIADOS

*
ross $6 PODE FAZER BEM

ACACIO MOREIRA
ADVO<iADO

ESCRITORIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5,
RESIDENCIA: La Porta Hotel.

apartamento HZ
C. Postal, 110 Fone. 1277

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da luz

Horário: 9 às 11 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.

I·Res. Av. Rio Branco, 181

.

Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E SEGUE A MESMA A LINGUAGEM DA GESTAPQ
Londres, janeiro - (Interaliado) - O Serviço de Im

prensa dos Franceses Combatentes anunciou que, há alguns
dias, o chefe da Gestapo em Paris fez as seguintes declarações
a um jornal colaboracionista da antiga capital da França:

"Estou decidido a punir severamente não sómente os que
perpetram ataques terrorista e provacam disturbios, mas tam
bém em caso de fuga, as famílias dos criminosos, si estes não
se apresentarem dentro de dez dias nos postos policiais fran
ceses e alemães.

"Em consequência, anuncio as seguintes penalidades:
"Os parentes próximos em linha ascendente, assim como

primos e cunhados de mais de 18 anos, serão fuzilados.
"As mulheres do mesmo gráu de parentesco serão senten

dadas a trabalhos forçados.
As crianças de menos de 18 anos, de ambos os sexos, su

jeitas a essas medidas serão enviadas para reformatórios".
Continuando a sua entrevista, o chefe da Gestapo acres

centou que havia notado que "a maioria do poro francês con

tinua trabalhando com "calma" e que a sabotagem, instigada
por ingleses e russos, não teve a sua aprovação.

Os circulas Franceses Combatentes salientam que as me

didas tomadas pela autoridade mencionada, ligadas às decla
rações de que o povo trabalha em paz, atestam a incoerência
dos nazistas, posto que seriam dispensáveis as severas penali
dades se, de fato, não houvesse o temor de revolta capazes de
por em perigo a "ordem" estabelecida pelos invasores da
França.

=

Mole-tias dos rins e coraçãoo TONICARDIUM tônico dos rlns e do coração limpa !1

bexiga, os rins, as nef:-it9i, areias, CÓHCRS renats: aumenta B!J
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, bldropsías, ralta de
ar, palpitacões, dôres do eoração, asmu, bronquite asmática,
arterto-esoterose.

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

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flOres brancaa.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evIta
88 hemorragias, antes e depois do parto; contra todas fUI enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração o asma
Use a CACTUSGENOL especíüeo

contra hldropslas, pés inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento daa vetas e artérias, bronquite asmática,

lesões, cansaço, urinas eS0811S&a e dôres no coração, pontadas
nos rins e Inchações.

ÂJ)� fracos-e cO-U-vattl&CC.nt@.s--.

Devem U8Rr o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o
vIgor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas peso
S08S anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua Buja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a
convalescença é raptda.

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

eczemas, tumores, darthros, espinhas, fí§tulas, purgações feri
das, osncros, eserõfulaa, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo. tonifica e engorda.
Deposítaríaa; todas ae drogartas de /8&0 Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em BUli tollette intima somente o MEIGYPAN, de

.

grande podar hígíeníco. contra molêsnae ccntegtosss
suspeitas, trrttações corrímentos, molés

tia. utero-vagtnaís, mer.Ites e toda eorte de doenças
locets e irande pre�en"ti,o. Drogaria Pacheco, Rio.j

'.

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e tóxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-rios contas, silencíosamente, sem que
o notemos siqucr. Exatamente por serem
servidores nOSS03 tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possíveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os distúrbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Wítt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de \Vitt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmaeia
e compre um vidro de

Rua TraJano n.O 16 - Sêde própria
Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Ceortlflcada

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usad06: MASCOTTE ta. a 2a. adição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESFECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

Pagl todos os couponl das ap6lices Federais a dos Estados
da São Paulo. Minas Garais a Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédioL
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada

-

5%
C/C AYlso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuraeão para receber vencimentos em to-
1a8 as Renartíeões Federais. Estaduais e MunlcipallS.

As autoridades responsáveis pel.
fiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que lIoa
ver dúvida quanto à veracidade clt
qualquer Informação, que cada ia..
formante prove o q·ue declarou. Ai
má-fé constitue crime contra a B&o

gurança nacional. (D. E. M.).

C � *&. Tem em «stock» os mais recentes artigos'
..

;

•�� para criancas, ternos de fina confecção para[
-, '- bomens? calçados, chapéUS, vase'miras e li-

nltos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc& A Fábrica DISTINTA. está con
feccionando camisas para o verão a preços e::�remamente baixos�

Visitem as novas e Dlodernas instalações de A CAPITAL, fi rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o nosso principal
.inimigo

Londres, 1 (Reuters) - Co
mentando a: situação geral' 'da
guerra, o "Daily Herald" escre
ve : "Não resta a menor dúvida
de que Hitler constitue o nosso

principal inimigo: Entretanto, se

ria êrro deixar o Japão em paz,
até o momento em que a Alema�
nlta seja derrotada. Não haverá
paz, no mundo, enquanto os ja
poneses não forem repelidos dos
territórios que conquistaram no

Pacífico.

�.

I
Clínica Ínédico-cirúrgica do I'DR. SAULO RAMOS
iJspeclallsta em moléstias df!

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOl\lINAL: es
tômago, vesícula, útero, ovários,apêndice, tumores, etc. - CmURGIA
PLA8TICA DO PERINEO - Hérnias.Mdrocele. varlcocele. Tratamento sem
dor e oneração 'e Hemorl'oldes e vario
zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso,Opéra n08 Hsplta1s de Florian6pollB.Praça Pereira e Oliveira, 10 _

IFone, 1009
HorArlo: Das 14 às 16 horas. diaria

mente.

()Amornão ricedo!
Proteja seus dentes no

�7d:UBO I
* Mostre ao seu amo, um ,",';<0 sempre Cr. $3,00 Iadoravel. Use o novo Creme Dental Gessy, que nu Rio e i
limpa e dá brilho aos dentes e evita o mau hálito. S. Pa;tlo I
Sua espuma de ação ultra-penetrante protege de

três modos o Ponto Vital: a) comba
te as ferrnentacões dos resíduos
alimentares que atacam o esmal
te; b) destrói os germes causado
res da cárie; c) neutraliza o ex
cesso de acidez, alem de evitar o

tártaro. Experimente Gessy!

EIST
11lobilizacã.o total,
Berna, 1 (Reuters) - A rá- que a classe de 1924 será chama

dio de Roma, transmitindo seu da às armas, a partir de Iode
boletim informativo, adeantou abril. A partir de Iode março, os

na Itália !'
homens serão substituidos por
mulheres em certos serviços pó ...

Micos, como nas lojas, restauran
tes e cafés.
A mobilização das mulheres,

.

para essa tarefa, será seguida da.
dos jovens que não participam de
outros trabalhos.

Capturados 16 generais alimães na frente
de EstalingradoMoscou, I (R.) - Comunicado especial do alto

comando russo anuncio que foram capturados pelos
russos, na frente de Estalingrado, 16 generais alemães.
Entre os generais aprisionados está o marechal Paulus
comandante chefe das forças nazistas que lutam ernEstalingrado.

(

A Inglaterra esteve presente às soleni
dades do 10· aniversário do governo

de Hitler
Londres, 1 (R.) _ Tr- .. ""i;Ue�" - � «: <1,'-"0: '"

-. I"

__ vos bQ1J1..ba.rne· folhi,..1;- - \..r/.tia pequena tormaçao dos no-

O embaixador do Chile em T.óaui() ..,Rmtl vár;"''' .,.,��,-. � • .ieiros britânicc:s ':Mosquitos" ata�ou, sábado,
I desrespeitada LV'::, ;:�.: .l! '.01 a capital germ�nica no prsrnetro assalto realIzado contra

Santiago I (R) _ 11: r- -1
-

,I. .,'
.

ela à luz do âie, durante esta guerra, retardando de uma
, .

II�'
sa a uJ> . h 1 G' O'd f

.

ciou que o seu e 1.. ,;:"., -;. hora o diseureo do marec a oering, rei 01 anun

encontro P"�_

:ri"'
.
t- �"!1' vhancel_arla chflene .anun- ciado oficialmente pelo Ministério do Ar, desta capital, o

víolod-: 'i _ ......u:�xa�o� no Japao, s.r. -CarvaJal. s� qual precisou que todos os aparelhos atacantes tinham

'1- __ .:'::i6 no prêdío do embcdxcdc , que fOl âressed indenes.
1 1·

.. . d't
... regre o

"v' ' )F" .'
-- pe �s �o ICla1S Japoneses em esresper o as A's 11 horas, quando o povo de toda a Alemanha

VIS InternacIonaIs. I sentava se ao lado dos aparelhos de rádio à espera de ou-

� ,'vir o marechal Georing falar, o locutor germanico decla-
Mussolini também demite seus generais rou que haveria um atrazo de alguns minutos. sem for-

VIDA SOCIALLondres, I (R.) - Transmisão rádio-telefônico necer qualquer explicação do facto. Convem observar que

procedente da Itália revelo que o gral. Ugo Cavalero, o Ministério do Ar britânico informou que os aparelhos
que comandava o exército fascista na Africa do Norte, da RAF sobrevoaram Berlim às 11 horas. Pouco antes !.nlver!!lárloo:
foi demitido 9 substituido pelo' graI. Vitório Ambrosio, do marechal iniciar o seu discurso o posto de escuta da Ocorre hoje o dia natalício
chefe do Estado Maior Italiano, o qunl, por. sua vez, foi Reuters ouviu ordens confusas e sons perecendo explosões do nosso prezado conterrâneo
substituido pelo graI. Rossi, comandante do 6' Exército distantes. Um desses sons, exatamente como o de uma sr. Antônio de Pádua Pereira",
fascista. explosão, foi acompanhado de exclamações ebaiadee, Pou- destacado funcionário da Pre-

co depois o locutor comparecia novamente ao microfone feitura Municipal.
afirmando que Georing «demoraria alguns minutos». O
estudio berlinense executou discos de gramofone durante Deflue hoje o aniversário na

uma hora. Depois de quatro novas desculpas oela demo- talício da galante menina Ana

ra, apresentadas pelo, locutor, o marechal Goering iniciou Maria, dileta filha do sr. cap;
o seu discurso ao meio dia de um minuto, falando do Antônio Carlos de Mourão
hall de recepções do Ministério do Ar, onde tinham se Ratton, digno Secretario da Se
reunido grupos de oficiais de alta patente e de lideres rra- gurança Pública em nosso Es-·
zistas. tado,

Destituido do comando ativo da marinha de guerra alemã
Zurique. lo (R.) - Uma declaração emitido pelo Q.

G. de Hitler anuncio: "O Fuhrer recebeu sábado o aIm
Raeder e nomeou-o almirante inspetor do marinha ale
mã". Ao mesmo tempo, o alm. Karl Doenitz foi no

meado comandante chefe do marinho. O alm. Doenitz
é o comandante chefe da frota submarino de Hitler e

havia conferenciado, há pouco tempo. com o chefe
do estado maior naval j a p o nê 8, a o I a r g o da
costa de Madagáscar. Depreende-se que a nomeação do
olm._ Doenit� poro comandar a marinha de guerra do
Reich foi feito no sent_ido de intensificar a guerra
submarina contra a navegação das Noções Unidos.

---., '.'� i' ,!'� I � .�:- � 41�j�·! ;�I�ilf.�]
Torpedeado um navio sueco

I
decisivo da qual' d�pende

Washington, lc (U. P.) - toda a camp'!nha afrlcaI\a.
Anbncia.se que um subma-
rino alemão torpedeou e Hamburgo bombardeada
afundou, no Atlantico, I na- Londres. l' (R.) - O mi
vio mercante sueco. Faltam nistério da Aviação comuni
detalhes o respeito. porém, co que bombardeiros ingleses
diz-se que estão desapare- atacaram o imporante cen-

cidos 19 tripulantes. tro de constução de subma
• rinos de Hamburgo.

.*

Pelos submarinos norte-ame
ricanos

Washington, l° (U. P.) -

O Departamento da Marinho
informa que submarino s

norte·americanos afudaram
em águas do Pacífico e Ex
tremo Oriente 1 destróier,
1 navio petroleiro e quatro
navios cargueiros de media
tonelagem,todos elesjaponeses,

Não procures eonheeer o que
são segredos difíceis de guar-
se pensa nas esferas oficiais;
dar. (L. D. N.).

Roosevele em Trinidad
Wasington, t: (U. P.) - o

presidente "Roosevelt, na

vi agem de vo I ta da confe
rência de Casablanca, visi
tou a ilho britânico de
Trinidad. A maior porte da
população saíu às ruas pa:
ra ovacioná-lo.

.-

Começou a verdadeira batalha
de Tunis

Cairo. l
' (R.) - Tr&s co

lunas de tanques dos Nações
Unidas já estão lutando no

lOrotetorado de :;I'unís, ini
�iando se, 'assim, a batalha

É MAIS QpE UM
NOME, E UM .

8IllBOLOI
-

PODEROSO AUXI- '

LU.R NO TRATA
MENTO DA

Auxiliar' de Escritório Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Maria da

Conceição Tietzmann;
a galante menina Dalva, fi

lha do sr. José Marques Tri··
lha, Iuncionârio público esta
dual; .
o sr. João Teodoro dos San

Tikhoretz e Maikop foram racapturadas tos;
pelos russos o sr. José de Freitas;

Moscou, 1 (R.) - O comunicado especial russo, a exma. sra, d. Hilda Lehm-

anuncia: "Nossos tropas capturaram as cidades de Tikho- kuhl, esposa do er, Antônio-

rets e Maikop". Lehmkuhl;
o sr, Rodolto Schlemper;

J. EugênioMüller Filho e Oscar José Müller a exma. sra. d. Maria da.

A D V O G ADOS Conceição Freyesleben Ewaldr

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO. Nascimentos:
Fôro em geral. Processos em todos os Mínlsterlos. Lega- Pelo advento de sua prirnogê-

li78Ção de jazidas, águas minerais e quedas nita Marina acha-se em festas

dágua. Naturalizações. o lar do sr. Acarí Silva. digno
UM PILOTO FRANC:eS SóZINHO FAZ 110 P,RISIONEIROS gerente do Banco Indústria e

Londres fevereiro - (Interaliado) - Todos os jornais de Londres Comércio.
publicaram na 18 página a notícia da junção estabelecida entre as F'or- RESTABELECIMENTOS
ças Francesas Combatentes de Fezzan comandadas pelo General Leclerc
e o Oitavo Exército Britânico na Tripolitânia. O Coronel Ingold, Coman- Acha-se, felizmente, restabe
dante do destacamento que atingiu o Quartel General do General Mont- Iecído de grave entermidade·
gomey poude informá.lo como u� piloto fra�cês, dir igindo um bo�- que o acometeu o nosso preza-
bardeiro, por nome Glennes Martin, consegUIU sozmho .fl_!:zer 110 PrI- 1 R
sioneiros italianos. Após percorrer em 3 semanas 1.600 quilômetros a�ra. do conterrâneo dr. Sau o amos;

vez do deserto e dunas de areia e haver tomado todas as guarruçoes IÍ!l- O distinto clínico foi subme
lianas da região, as Forças Francesas Comb�t�ntes avançam em direção tído à delicada intervenção d
a Tripoli e se encontram a menos de 320 qUIlometros da costa.,. . rúrgica, na Casa de Saúde "Ir-

O "Reynolds News" insiste sobre o fato de libertar os pnsIOneIros. mão Joaquim".políticos franceses da África.

Precisa-se de um, maior de 18 anos, com alguma prâ
tica e tendo conhecimentos de daetilografia. Boa colocação. Car
tias, Indicando referências, para: «Auxiliar de Escritório», nesta

Redação.
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