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Preso um irmão 4e
Chautemps

Genebra 2 (Reuters) - A rádio
de Paris, �ontrolacla pelos alemães,
anunciou ontem a detenção de
Pierre Chauternps, irmão do que
foi presidente do Conselho fran
cês. A rádio mencionada descre
veu-o como "notório maçon" sob
as ordens de personalidades dissi
dentes.
Pierre Chautemps foi detido por

ter mantido cor-respondência ilegal

Novos França
LONDRES, 2 (U. P.) TAMBEM, , NÇA VOLTARAM OS ALEMÃES A PRENDER E EXECUTAR OS PATRIOTAS
FRANCESES QUE SE OPÕEM AO�AZIsTAS. EM LIÃO, UM CICLISTA LANÇOU UMA BOMBA ENTRE UM GRUPO DE SOL
DADOS NAZISTAS, NA PRAÇA �N1RAL DA CIDADE. MORRERAM 25 SOLDADOS ALEMÃES EM CONSEQUÊNCIA DA EX
PLOSÃO DA BOMBA. IMEDIATAMENTE, A "GESTAPO" INICIOU SEVERA CAMPANHA DE REPRESSÃO, PRENDENDO MUI-

TOS FRANCESES, QUE FICARAM COMO REFÉNS.
Outro que não dei.

xará saudades
Buenos Aires, 2 (U. P.) - O co

mandante Dietrich Ni cbuhr, o in
digitado dirigente da espionagem
nazi-fascista na Argentina, partiu
finalmente dia 30 a bordo do navio
espanhol "Monte Albertia".
Niebuhr recebeu, no cais, as des

pedidas do encarregado de Negó
cios da Alemanha, Erich tOto �iey
nen e de um secretário da embai
xada j3(poncsa.
O chefe da espionagem alemã em

barcou acompanhado de sua esp osa
e três filhos.
Como se sabe, Niebuhr pretendia

partir terça-feira última, no "Cabo
de Horno", mas não o ponde lélZcr
porque o governo <lo Brasil, rlad as
3S antigas atividades de espiona
_gell1 do ex-adido naval alemú« no

Brasil, negou-lhe o salvo-conduto.
Com os salvo-condutos que lhe

foram dados pelos governos elos
Estados Unidos e Inglaterra, Ní e-
'buhr poderá viajar no "Monte AI- Londres, 2 (Presse France Li- Por outro lado, o general Le- tendo-a localizado no correr de
bert!a", o qual não tocará em por- J_) F

.
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t I d' d di um patrulhamento, sobrevoou-atôs brasileiros. nre - OI rece I O O segum e crere a pormenores as coo l-

O comandante Niebuhr é () tercei- comunicado do quartel �eneral do çêes em que o capitão Mane, do a baixa altitude e metralhou-a.
1'0 membro da representação diplo- "A d d b li dei h D

.

d I AImática alemã que deixa a Argcnti- general Leclerc: s tropas o grupo e om ar elo e recon e· epors e a: guns momentos, e e

na desde o início da guerra, em Tchad, prosseguindo no seu avan- cimento "Bretagne fez prisionei- deixou cair uma mensagem con
consequência de revelação de ali- d d t d ros cem soldados italianos per- vidando os italianos a que paras-vidades subversivas. Os outros fo- ÇO, apo eraram-se os pos os e (1 , .
ram: Gottfried Sanlstede, adicto de Derg e Ghadames, na fronteira da tencentes à guarnição de Mour- sem e se entregassem, pois do HOSPITAL "MIGUEL COUTO"
imprensa; e o embaixador Edmund T ". f d

•

d
.

zouk. A guarnição italiana re- contrâr1·0 continuaria a metralha' - Em decreto recente o sr. inter-
von Thermann, ambos retirados da- umsra, azen O mais e cem pn- U

I
.

di d I E
.

AI fí ventor federal, dr. Nerêu Ramos.qui depois das investigações ele suas sioneiros. Importante materia cuára na ireçâo o norte, para os. assim e es izeram, com deu o nome de Miguel Couto ao
manobras anti-argentinas pelo co- , - " }' d S bh O

. -

M h'
.. ,._. .

míté respectivo do Congresso. caiu em nossas maos • a em e e a. capitão a e, smais ao aviae para que ateris- Hospital de Hamônia, de proprie-
dade do Estado.

� c.�e�e:l�ea��e� e............... O nosso Estado presta, assim,

Chegou a hora de a--.Alemanha . sentir na �ll��';.:i��;���r:f;i�d��i��:��31:
própria carne o [erreíe da guerra 0TTA� _.

g:���1d:d,.',,","lho ,m�:Ól_:aLondres, 2 cu, P.) - "A

Alema-,
guem poderá desertar ou recuar

I
verno alemão decl-rrou que, alem que todos os alemães I.. C O�� r..r<'_,.�empre as �c�n .co S

]lha está em grave perigo e sómen- sob pena de morte, que se proces- dos russos, os nazistas têm de eu- tentes deverão viver da me" •.{ 'E1?S �

_, lmosferlcas
te medidas ultra-radicais serão ca- sará por enforcamento, de acôrdo frentar os ingleses e norte-ameriea- ma como estão vivendo os solo.,,_ I Vi:>.); �'1:b- •

pazes de salvar o pais na atual, com o decreto militar germânico de nos que, desde há muito tempo, germânicos nas linhas de batalha. I L ,,:, :;'a�>s, 2 (D. P.) - Ao refer-ir
emergência" - declarou um porta- 1689. Nenhuma piedade dominará estão agrupando homens e reunindo AI�m disso, seriam suspensos ime- se às il;c���: �;;. ��;, .a rádio de
'Voz oficial do governo alemão ao os homens encarregados de executar mater-ial de guer-ra v",-ra o assalto à� I diatamente em todo o país todos os Berlim disse o sezuinte :

. =::,:�.':
fala� pelo .microfone da.e�issora .de I)S fracos na frente de bata�ha, a-fim posições alemãs no continente

euro-, privilégios.
e �ireitos especiais para operações contra a "'Alemanha cure

Ber lim. O mformante oficial referiu- -de que para o futuro as Iinhas de peu. certas profissões ou pessoas de certa cem de sentido sob o ponto de vista
ae de forma sombria à situação em defesa ou de ataque não venham a Por fim, o locutor da emissora de idade ou sexo, as quais teriam de militar, Os britânicos aproveitaram
que se encontram as forças nazistas se desmoronar, Berlim, avisou ao povo que se aca-I trabalhar indistintamente para a as vantagens das condições atrnos-
em toda a frente de batalha da Rús- 1\'Ir.is adiante o porta-voz do go- bou a vida cômoda na retaguarda e' guerra. féricas".
sia, onde surgiram, de forma alar
mante, grandes reservas soviéticas
-que desbarataram em poucas sema
nas os êxitos nazistas obtidos em
vários meses.

"Ninguem hoje no Reich desco
nhece o significado da palavra Es
talingrado" - afirmou ainda o po r-
ta-voz alemão, ao reconhecer a com- S -,..

.-

jrleta destruição do sexto exército acr. lelOf, prlVaCOeS,
nazista cercado entre os rios Don e sangue•••Volga. Nova Iorque, 2 (Reuters) - Co-
Em seguida admitiu o mesmo in- mentando o aniversário da ascen

formante do Reich que toda a Ale- são de Hitler ao poder, o "New
manha irá sentir, de agora em dian- York Herald Tribune" escreve:
te. os efeitos da guerra, sendo ne- "�epo�s de 10 ano� de sacrifícios,-eessár ia a m?bilização total da re- prrvaçoes, opressao, selvageria,taguarda, a-fim-de que nada venha massacre, sangue e destruicões Hi
a faltar ao esforço de guerra na' tler levou seu povo a UI11 ponto em

fr!�te de batalha, seja em materiais I que a destruição do seu regime e
behcos e viveres ou em homens.J tudo quanto êle sianif'ica se tornou
.Ademais, nas linhas de frente, nin-

I
certa"

'"

. .

com seu irmão.

Comprai na c.!' SA MISCE.
LÃNEA é saher pconomi7�r'I H. 8737

rendem
sasse. o capitão desceu, manten..

do os inimigos em respeito, e co..

municou-se com a unidade de ter-
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ra mais próxima, que veio reco

lher os prisioneiros.

o Brasil e os na defesa
.........................................................................................................
Prestigia o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta· colunista". (L.
D. N.).

do atlântico
Rio, 2 (E.) - Acompanhado

do coronel Claud Adams, adido
militar da embaixada americana

Rio, 2 (E.) Cónferenciaram I fe do estador-maior da armada
ontem, longamente, tendo tratado' brasileira. A conferência, segun
de assuntos de grande relevância, do apurou a reportagem de um
o ministro da Marinha e os almi- matutino, teria versado sôbre a

no Brasil, esteve no Ministério darantes Jonas Ingram, comandante entrevista dos presidentes Ge-
em chefe déJ esquadra dos Esta- tólio Vargas e Roosevelt, bem co- G.u:rraGconfer�nc:ando com o mi

dos-Unidos no Atlântico Sul, Aus- mo sôbre a defesa do Atlânlico, ms ro aspar u ra, o general
gustin Beaurega'rd, chefe da mis- organização de combóios e har- Walsh, comandante das forças aé
são naval dos Estados-Unidos em monização dos comandos ameri- reas dos Estados-Unidos no AtIân ..

nosso país, e Vieira de Melo,> che- cano-brasileiro. tico Sul.

se

� _..-.- ,.,... _..- .; _. _ _ _-.._ _
- - -�
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Os lança-minas ergueram uma inexpugnavel bar-

aa ....... i !JS;g i!!!!l!IG;S 4YfPua:u:aasm:s;;-,,_
rerro rnar

í

t irnci à navegação inirn,iga. R
..

f"f'
,. P

b J
-

,A fotografia acima nos mostra alguns tripulantes! aios ar 1 leiaiS so re o apao ..

d.e �m. desses lança minas, atarefados em dar os retoques S. Paulo, (C. E. C.) - Em se"
I

Hncds nas suas poderosas armas, antes de Ioriçd-Ios rlti d'" cano, ua secção secreta, estiveram,
ao mar,

U Imo numero a renoma a revis- assistindo às experiencias e, ape-

r;;;;;;;;:;;;;;:;;:;;;;;;;;;:===:::;::;:;;;;;:==========:-;;;;:;::;;:n--
ta americana "Militcrry Digest" sar de não poderem fazer reve-

100 BILHõES DE DO LARES
--- .. trouxe um longo e interessante ar- lações, declararam que "Os E5·-

o presidente Roosevelt apresen- FAR-MAriA ESPERANÇA' tigo intitulado "O Japão será des- tades Unidos só com essa desco-tou ao Congresso o orçamento de 'lo.", '"

]00 bilhões de dólares para êste do Farmaceutico NILTO LAUS ctrl'aul�sd,? por meio de raios artifi· berta jamais terão inimigos que-
ano. Mesmo para os Estados Unidos

H lhes causem temores".
um tal orçamento é alguma coisa eje ..' h- -

f dde formidavel, a tal ponto que o
..... ..... aman a sera fi sua pre eri a Trata o artigo de noticiar o suo

presidente admite que muitas peso Drogas nacionais e estrangeiras.--Hom"opat·las. cesso de uma descoberta levada O artigo da revista que acima
�oas podem julgá-lo fantástico. Não

... it f f A .

I
O P f A a efeito por um famoso fl'SI'CO ca-

Cl amos, az re erencras a um p a--
e. que representam 100 bilho�es er ume " t' d b hd dOI

- ar élS.-- r Ig05 e orrac d. d d trui
�

t t I d J
�

e o ares é a mobilização intensa nadense que conseguiu utilizar no e es urçao o a
A

o ap.aodos recursos da mais rica das co- Garante·se a exata observância no receituário médico t
munidadss do mundo empenhada cientificamente os próprios ele. em pouco empo com esses raros

em defender a sua liberdade e a de PREÇOS MODICOS mentos atmosféricos napredução p�vorosos. O cientis!a_ canadensetodas os povos que não estão d is- R C M efir d d AI
postos a obedecer à paranoia de um

• ons. afra 4 e 5 (edifício dr. MerrNrl,." de raios artifid;lis. Os nor---"-G- -- �?�",.!'!!..��� _ _i�oe�, _a e--

"super-homam ". Para os serviços
.

F..I'''·f:�
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b
�v •• .:l-lc�_�_:� �L�'::"...,,, ,': �I�

<> �OU1.1P-_'·_·_�-"� ......... uleu ..
-

manha talvez ainda não permitam,
mIi�tares e

..

a produção de guerra
" � �- ......1 v1-;... ....omb=rr' res da descoberta evidentemente tai er aplica_

_
, Õ••u.= _ .. _..... .v""h � • que ais raios possam s ..

serao mobiflzados este ano cerca _. .. sao segredos guardados ngorosa- d t 't" mâ 'code seis milhões de pessoas a mais. � t O I did f" d os em. ern eno ger am .

o programa iuclue uma série de r en- _:.. _.J) '" men e. a u I o ISICO e nome

justamentos. das forças ec, '?.rpletan- \ JJ:lcii:trie
_ mundialmente famoso que aliás é Em futuro porém, os ingle-

c do matenal humano, Co- 'reI\? T r Edgard PI-nto de Souza h d B I d b' d
� f

do a adaptação da va��•. , • ..,tng ;
...� no , con eci O no rasi através e ses tam «ii" po erao azer uso

gem norte-américana :..0 predl seus livros, sr. William Gilis For- dessa fenomenal descoberta que

_;��E!:':'� pelUo:o policiJ3iuliç'õ;; Médico· cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na bes, fez demonstrações da grano sem dúvida é a arma mais des-
IIrls.. ;nta.--

- __ :�"V
• Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente d

r

'�. ,É necessário acentuar a prcocu- efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vaso de novidade científica em territô- truidora dentre to as as que ate

pação do presidente em quem (} pe- concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de .

d AI R l t d h' f fabricadas com pro
80 dêsses tremendos encargos não mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prel. Alípio Correia Neto, Com rio o asca. epresen an es o

I oje oram I ....

recáia, como tem acontecido em ou. eskigig de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof. DepaJrtamento de Estado Ameri- cessos modernos.
tras guerras, sobre os ombros dos Sauerbruch) a nas clinicas dos Profs. KonietzilY. de Hamburgo. e Schmieden. _Uh ---

mais fracos. Não é apenas um seno de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgadO e grosso.
='ii

timento primário de, justiça social ligado e vias biliares. seios. útero. ovários, rins. prostata e bexiga.
que indica a necessidade de não �érnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
permitir que um grupo de "profi- li eDcontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
teurs" acumule milhões à custa do SiUide São Sebastião. teL 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
suór e do sangue das multidões em. Mlchado li. te I. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tei. 1259
penhadas na guerra. Quando o go·
vêrno americano procura ser equi-

�t��� êl� ��s�����iç:;o �o�peen:::��� •••IIIi11•••lIiii••nll=••ii5ill1iillll.
:rer justiça aos trabalhadores, é lU •
!���f: na�c::f�a:Çoo d�á;�r::ra�e ��. TENHA J U I ZO •
um país com a tradição democráti••

_ _.ca dos Estados Unidos o debate c
a crítica dos problemas da guerra
não conhece outros limites além • •daqueles claramente traçados pela 'I TEM SrFILIS OU REU. •conveniência de não ajudar ao ini-
migo. O soldado, o marinheiro e o •operário menos qualificado

profis·1 MATISMO DA MESMA •sionalmente são cidadãos, e têm a
conciência de seus direitos e de seus •deveres. Para que êles lutem e tra- • ORIGEM? USE O PO •balhem com toda a paixão é preci- •

••

so que êles sintam, como estão seno IItindo, que seu esforço não será em

I PULAR PREPARADO •vão, qu'e não estão lutando para de-
fender ou aumentar os capitais de

Ium grupo, mas um grande e sagra· •do patrimônio comum. • _= �'
::!�EP;!f:rt��f;::t�g"D:'� I I=I., t:11 :.:.J r::w li
Harbour, os gastos mensais eram de II A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO •
dois bilhões de dólares. Agora vão. O Figado, O Bat>o, O Corat>ão, O EstoAmago, oS •além de 6 bilhões por mês, e du- .,..,.

ante o ano fiscal de 1944 irão a. Purmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DÔreB -[RanI"O de I're'dito popular e
mais de 8 bilhões. O que Roosevelt. nOR OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-.. " ..,
acaba de pedir ao país, através do

1.= bele, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. • Agrl'cola de Santa I'atar.-naC.ongresso, é um grande esforço na-! I fi· "
clOnaI para equipar da maneira Ri!

no ens vo 8cOomorogaunmismIl' °co�r Agradavel iii; ASSEMBLE'IA GERALmais perfeita os soldados amerl'ca- ar.. I

nos e seus aliados no mundo intei- li O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como iH São convidados os srs. Acionista.s para uma As-
roo 96% de cada dólar despendido II auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo PJ!. sembléia Geral Extraordinária, a realizar·se na séde do,
pelo govêrno federal serão gastos di·"

" 5 h d t d== a mesma or gem .1..·.=.1 Banco, no dia 11 de Fevereiro p. V. as oras a ar e.
ll.a guerra. As restrições a vida diá- ==1 '

ria do americano aumentarão. To- 55a F.aLAM CELEBRIDADES MEDICAS ii para se resolver:
do luxo será impossivel. Muitas •••• Sobre o preparado ELIXIR A composiçllo e o sabor 8- m. l0 ) Sôbre o pedido de demissão de 2 membros do Coo
comodidades desaparecerão. Mas os ii _914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR -914. re- II selho Administrativo e dos atos do mesmo Conselho
Estados Unidos se armarão perfei-;G= que o tenho empregado, em comendam·no como arma de l1li • - d
tamente e armarão a Inglaterra a

K;II os casos de indicação apro- facll manejo para o público l1li e Conselho Fiscal, em conjunto em sua reunlao e

Rússia, a China, o Brasil e dem'ais II priada (sifilis em varias de no combate á alflli@, quallda- !�i 26 dêste, que providenciaram sobre o caso, de acôrdo
repúblicas da América e de outros =u suas manifestações) os resul· de'll que frequentemente a- IP-= com os Estatutos do Banco. em seu Art. 31, letras J Q.

continentes com as armas que es-
m: tados têm sido satlsfatorlos, proveito no Ambulatorio da IIII K1=== I

-

id d ;91
magarão Hitler e toda a sua cana. === po s sao rap os e uraveis. Maternidade de Santa Maria. =�=I

.

lha inter,nacional. :::1 D W h'
."M

:05 r. as mgton Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. ====
. �

;lJ{l çA.O ���: ';i:51!!!��:l!'3l'ie �!'If\"l:I!I'H'.J:!lI.=.IiZl.IU�""".E.!I.SlI!I.t'l1!a.�iill!ll1lA1u".3I!1I'I.s.I!"W'SI:"':s.
..�

;'I_lfll
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
'I'rtruestre c-s
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
CrS
CrS

I70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

80,00 I,45,00 I25,00 � I
Anúncios mediante contráto I

i

Ano
Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu

a blicados, não serão devolvi-

I dos.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

Cabelos branf.os'
;MARAVILHOSA 1

A barreira marítima contra
navios inimigos'

Propt..iltários: J. Moreira & (iii.
'ti de Janeiro

Foi entregue ao sr. Ervino Hoeller, Dr. presença de
testernuhas, o pr

ê mio em mer cado rias, que coube a
filha, de menor idade, Aldinha HoelIer, possutdora
da caderneta n. 7.812, contemplada no sor.eío de 5
de janeiro de 1913, com o uremio maíor , em marca-

do rins , no valor de Crs, $6.250,OC).
A felizarda rn�ide em .João Pessoa (Estreito)

4. de fevereiro
Mais um fOl'midável SOrteio realiza rá 8 Crérlíto Mú

tuo Predial, no dia 18 lie Janeírc (2 r.íetra),
com prêmios no valor de

Cr .. $6 ...250,00Não vacile. Adquira já 11 sua caderneta na s éde da
Crédito Mútuo Predial ã rua Visconde

dI" Ouro Preto n" 13.
__.aaa__���smma����������ma�saaConsuttas mé dtcas graus

Contribuição mensal apenas elO, $2,00

I
I,,',

"

Hospital de Ham.ônia
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia cHnica (raios X). Laboratorio completo de

análises clinic8s. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e confortavel
Médicos: DR. CESl\R AVILA - Form8do pela Facul

d8de de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa'
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - For
mado pela faculdade de Medicina lo Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex·chefe do
Laboratório Central do Depart8mento de
Saúde Pública do Estado;

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à

gerência do mesmo est8belecimento

20) Outros assuntos de interêsse do Banco,
Florianópolis, 26 de Janeiro de 1943.
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o ES11ft)O Terca.'eira, 2 de Fevereiro de 1943
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_Aplique um Gasogêllio �<Sully)} no seu caminhão e ganhe a diferença
:Eficiência e garantia obsoluto -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C. RAMOS & Cia.---Rua João Pinto, 9 --- Florianópolis
OfiCINA DE MONTAGEM E ASSISTEN<:IA

3

"',

garantia!,

Empresa
Um nome! Um símbolo! Uma

(cL_id_e_r_,_,_C_o_ns_trutora Ltda.l CASA R,ADIOLUX
Rua Conselheiro Mafra, 7 (EdH. La Porta)

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

Banco Cruzeiro do Sul S.IA. Em organização
30 de Janeiro de 1943

Serie A Serie B
Cr. $30.000,00 Cr. $50.000,00
Cr. $5.000,00 Cr. $10.00,00
Cr. $3.000,00. Cr. $5.000,00
Cr. $1.000,500 Cr. $5000.00
Cr. $1. 5000,00 Cr. $5.000,00
Cr. $5.000,00 Cr. $7.000,00
Cr. $10,000,00 Cr. $20000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $24.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $20.000,00
Cr. $60.000,00 c-. $100.000,00
Cr. $140.000,00 Cr.

270.000:00 LEONOR DEUCHER •

-

0

Dr'F��a�a �a��v;r��utJral Enfermeira obstétrica (par Vida soclall' teira diplomada) Atende OH

,.0 próximo sorteie seria realizado no dia 27 de Fevereiro de 1942 Casa de Saúde S. Sóbastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Resultado Oficial do Sorteio do dia

1.0 Titulo n." 46816 - Uma construção de
56816 - Um terreno de

" "66816 - Um terreno de
" "" 76816 - Um terreno de
" "" 86816 - Um terreno de

Premies - Os títulos com o final n." 6816 (Milhares)
" " """ 816 (Centenas)
" " " " " 46816 (Invertido
" "" 16 (Dezena)
"" " "" 6 (Final)

Premio
2 ."
3.°

"

....OVAOOS '1),,0 0· ... ••••• a08 N9 �6g OE tas.

Fazem anos llOje.:
O sr. Carlos Moritz;
o sr. João Di Bernardi, pro

prietário da conhecida farmácia
da "Fé";

o sr: Hildebrando Nunes:
o nosso prezado conterrâneo

sr. José Cândido da Silva;
a exma. sr a. d. Stella Sohn

Succar;
a "Fita. Maria de Lurdes Ber

retta;
a exma. sra, d. Flóscula de

Queiroz Santos, esposa do sr.

Mario Santos:
o jovem Edison Batista Gal

vão_---'ante;
o

.

s�\1ides Almeida, fis
cal da 'b.rE.R.

Noivados:
Com a prendada senhorinha

Enny Szpoganicz Menezes dile
ta filha de d. Angela Szpoga
nicz Menezes, aj ustou núpcias
sr. ·Ottomar Strauch, delegado
do Imposto de Renda, em

Joinvi le.

4.°
5.°
10

100
120
1000

.:10000

Total dos premios distribuidos em cada série Rs.

«a) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Dir etor Presiden te

Convidamos os nossos dd. associados portad.ores dos títulos contemplados
a virem buscar os premios respec tivos

Dr. Lauro Daurainspetoria Regional em florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado)
Doenças de Senhoras-Vias

Urinárias.
Tratamento especializado

das afecções do aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, Trompas, etc.). Tra
tauienc., moderno, por pro
cessos elétricos da GONOR
RÉA AGUDA E 'CRONICA

AI Três casas à E TOD�S AS SUAS COM-

ugam-se rua Cambo- PLICAÇOES" .
seb contro

riú s/n; contando cada uma le endoscópíco ( U R E •

dois pavimentos, tendo cada T R q S C O P I A) e de Iabo-
casa 5 quartos, sala de [an- rat�r�o. . . .

tar, sala de visita, garage, Físíoterapla - Díatermía e

quintal, galinheiro, 3 insta. Infra-Vermelho:
Iações sanitárias, tanque de •

CONSULTAS, Das 10-12 e

lavar roupa; instalações de aas::l· 5.
.

.

radio e telefone embutidas, CONSULTORI�. Rua Tira-
etc. Tratar com o proprl e- dentes, 14 F�ne. lfl6�. .

tário, Dr. Agripa de Castro RESIDENCIA. Rua_Joao Pinto
Faria, à Rua Vitor Meireles 9. Fone 1607.
n- 24, Consultório médico, 760 30v·29
Telefone Il? - 1405. Quem sonegar informações à Es-
52 v-6 tatística Militar, trabalha em pról

de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

se pensa nas esferas oficiais; inimigo do Brasil (D. E. M.).
dar. (L. D. N.).

A_Para conhecimento dos nossos distintos prestamistas, trens

teneao crevemos do jornal "O COMERCIO" de Sorocaha, São. Paulo,� a seguinte nota: O SR. PAULO PEREIRA IGNACIO, cd
í

an todo
'ta esclarecido industrial, adquiriu 5.000 TITULOS DA EMPRESA "LIDER" CONSTRU·
'TORA LTDA., NO VALOR DE Cr. $50 000,00, por intermediQ do Inspetor geral Sr.
José Lozano e Oreste.s Sagula, distribuindo.os como bonificação aos empregados da
'S/A INDUSTRIA VOTORANTIM.

o (STADO· [s�ortivo
Corintbians F. V.
OS meios esportivos locais vi· Se conseguirmos oferecer resis-

:bram de especial entusiasmo, tência aos "cracks" visinantes,
-desde ontem, com a chegada a teremos, sem dúvida, um gran
esta capital da embaixada do de espetaculo futebolístico.
"Corinthians F. C.", de São «O Estado Esportivo), saúda
..Paulo, que aqui fará duas exi aos valentes rapazes Corinthia
bições, A primeira, na próxima nos.

.quinta-feira, enfrentando o ve-

terano "FIgueirense", e. a se- (orlnthlens X Avaí
gunda, no domingo, o valoroso Está sendo aguardado com
liAvaí". grande ansiedade, pelos aticiona-

Os renomados «cracks- do dos do esporte bretão em nos

Corinthians. conhecidissimos, em sa terra, o prêlio entre as e

campos pla tinos e, muitos de- quipes do Corinthians , de São
les, em canch as do velho conti- Paulo, e a do AVElÍ, local, a

nente, dispensam comentários realizar-se quinta-feira próxima,
técnicos. ' nesta capital.
Basta, tão somente, falar em

Brandão, Dino e Jango a li
nha média completa do combi
nado brasileiro, para se ter
ideia da capacidade técnica do
conjunto visitante. Rato e Bi
no, aquele o « keeper» efetivo
da última temporada, e, êste,
rival do grande Cajú em terra

-paranàense. Jerônimo, Servilio,
Milani, Eduardinho e Hércules,
formam a agressiva linha de
ataque.
Como reservas acompanham

a delegação Teleeo e Osni, ê-te,
vindo do América ainda no

mês pretérito e mais a famosa

'dupla paulista: Dedão e Chico
Preto.

Outro gaú-cho no Rio
Rio, 2 (E.) - Foi pedido o

passe do médio do Internacio
nal, de Porto Alegre, Geraldo,
para o Améríca desta, Capital.

Alnga-se O sobrado
Sito à rua Vidal Ramos.

19. Tratar à rua Trajano, 34
67 3 v-I

I p�!!!_s�r�Ci�!:S�ala
para escritório. Informações

________________aL� nesta redação.
3vs-3 70

.

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

Secretário
das Colonias

Lisboa, 2 (Reuters) - O enge
nheiro Rui Sá Carneiro foi nomeado
para o cargo de sub-secretário das
Colônias, cargo êsse que não exi s
tia anteriormente.

O engenheiro Sá Carneiro acorn

panhou o dr. Machado, ministro
das Colônias, durante suas recentes
viagens, através da África portugue
sa e África do Sul.

FALTA DE TROCO
RIO, 2 (E.) - O major Renalo

Brígido, presidente do Conselho
Nacional de Trânsito, afirmou a
um vespertino ter apresentado um

plano de emissão de bilhetes pelo
Banco do Brasil, os quais serviriam
.de passagens para todos os ônibus
do Distrito Federal. Os bilhetes re

solveriam, facilmente, ri questão do
troco, evitando-se aborrecimentos
e contrariedades entre os "chauf
feurs" e os fregueses do-s restau
rantes.

3 v-I
�.���������������������������������

/Lavando-se CODl O sabão
',/ "VIRGEM ESPECIAUDADE"

)
CIA.. WETZ�L INDUSTRJIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

;,
econon�iza-se tem,po e dinheiro

COMO PODE UMB
MULHER CONQUISTAR
UM HOMEM E
UM HOMEM OBTER

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

apartamento U2
C. Postal, 110 Fone. 1277

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

!j1�.ullla pessoa revela o que é:
Ir 'IIf do Brasil. E para os Inimí-
g -do Brasil, a lei é inflexivel
( r�. M.).

-

o Respeito de outros Homens
CASA MISCELANEA, distribui

dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávulas e Discos. - Rua Traia
no, 1:1.

Sem que um litro de suco biliar flua diariamente
do fígado para os intestinos, os alimentos fer ..

mentam nos intestinos. Isto perturba todo o

organismo. A língua se torna saburrosa, a pele
amarelada ..• aparecem espinhas, os olhos ficam

embaciados, sobrevém mau hálito, bôca amar

gosa, gases, vertigens e dôres de cabeça. Torna
mo-nos feios e desagradáveis e todos fogem de nós.

Uma simples evacuação da parte inferior dos
intestinos não tocará a causa porque não elimina
tôda a comida em decomposição.
56 o fluxo natural do suco biliar é que evita

a fermentação nos intestinos. As Pílulas Carrer
são o remédio de efeito suave, que faz fluir
livremente o suco biliar. Contém os melhor.
extratos vegetais. Se quiser recuperar seu encanto

pessoal, comece a tomar as Pílulas Carter d.
acôrdo com a bula. Preço: 3$000.

Lauro Mendes
e esposa participam a seus

parentes e amigos o nasci ..
mento de seu filho

VILSON.
Fpolis., 29-1-41.
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4 o ESTADO
...

Fevereiro de 1943

Uma revista às realizações do Rádio
no ano que passou

o papel Rádioo primordial dopresidente da RCA mostra
guerra-Forte alianca das Nacões Unidas eem

e a Indústria auxiliam a
a ciência

vinda da Vitória

(Por David Sarnoffl presidente da ReAl para O ESTADO)
Nenhuma época, na hístórta do rádio, B.:!13d lUll.mq[BC[ll.n sarS' 'oue o OPO) a,UE.:!

I
Distantes vezes de Londres, Ca iro, ·�\1.os

foi t.ão cheia ele atividade, tanto em ma- equipar as Nações Lm irlas C0111 os me- CDU. -:'delbourne. Alger ou Calcutá fo
téria de comun ícações C01110 na pesquisa Ihores _apa�·elh�s. de rádio do l:nundo. _ A r�n1. tão b�ln ouviclas quanto, �, d.e Jlárl_io
científica, corno o ano de 1942. Da pes- produção (te rádios C0111uns fOI encerra- CIty. em -:\o\'a Iorque. O notrctarto racho

quisa à fabricação, dos simples progra- da na pr ímavera ele 1942; mas desde 1939, fônico é uma elas maiores contribuições
mas de rádio às cOlnunieações para todo ao surg írern as ameaças de guerra na Eu da ciência para manter o povo em con

o mundo, tu elo quanto diz respeito ao ro pa, aRCA Manufacturing Company co- tacto com os seus aliados em toela parte.
rádio trabalhou sob o signo desta pala- mecou a conversão ele suas bases comer- Nos Estados Unidos, os programas ele
vra: guerra. ciais em bases para produção de guerra, estações de rádio comentaram enorme-

Todas as maravilhas elo rádio, elo pas- O uso elo rádio na guerra e elas ínveu- mente os seus servicos em 1942. Milha
sado e dos nossos dias, estão sendo em- ções ráelio-eletrônicas no esforço ele guer- res de anúncios para venda ele bonus

pr-egadas no esforço pa�'a � Vitór-ia ele ra, a-fim-ele acelerar a produção e nu- ele guerr-a foram íi-rad iados, e outros

amanhã. A atual situação e melhor elo mental' sua eficiência, trouxe novos ele- milhares i nformarido () novo das neces

que a de um ano atrás, 111as ainda te- mentos ao mundo elos electi-ons, que nas- sidades do exército, da armada, do corpo
mos UITI duro carni uho pela frente. ,En1 ceu elo tádio. Durante anos, a indústria ele Fuz ileu-os Navais. da aviação, da

1943, precisumos acautelar-nos contra
.

o fabricou mais de cem milhões ele vál- Cruz Ver-melha e outros órgãos e ser'

excesso de confiança, até que a guerra te- vulas eletrônicas por ano, Essas válvu- viços, Junto a isso, centenas ele prog ra

nha sido ganha e a paz esteja assegura- Ias que produzem electrons, controlam- mas de en t rntírnen to foram levados às
i-ada. ' nos e os colocam ao serviço elas comun l- forças armadas. on q uan to muitos outros

Novas invenções e
í

mpor-tan tes aperfei- c�ções� � Indústr-ias, tOl'l:!rarn-se, o cora- espetác-ulos UV,e�'ctrn origem nos pt-óprios Içoamentos, que em tempos 110rnUllS ex�- çao desse novo mundo. Elas abr irarn ca- campos (10 trelllanlento, As ondas curtas

g lr iarn anos para chegar a prestar sel'v�- m inho para maior progr-esso ela arte elo aprox ima rarn ma is as Naçôes Unidas: e,

ços práticos, foram colocados em ,conc11- rád io, mclusíve para o "broaclcasting", se torna.-am o 110SS0 orimetro "exército Ições de atender e111 poucos meses as ne- as anelas cur-tas e a televisâo mosu-aram mvasor' 110S pa íses' Iní rnigos. Un1 exern

cessidades ela guerra. As i-aalízações r-a- o espectro da nlicro-oncla, que abor-da ulo sa l.cn t o da utilidade das ondas CUl'

diofôn1c:as de 19·12 perlllaneeen1 corno s�� as fronteiras da luz. No micr-oscópio e!e- tas se c ncon 1 l'J na n-rad iacão em

fran-,'gredos míl ítares. Quando _f�l'enl conheci- trônico". ultr-apassaram eS::i2S n-onte íras, cês do (�i:-;�:'ul's..n do !1resiclel1te Rooscvelt

das, após guerra, as Amérícas se senti- para ut.lüzar os electrons corno ermssores ao PO\'O (ia Y. rança. a 7 de novembro,
rão or-aulbosas de seus trabalhadores e ir:!-�il1itan1e,nte menores do que os próprios quando assegurou que os Flst ados unida.SI'técnico� e de todos que aux

í l iar-arn o for- raios Iumtnoscs, Iíbertaria.u o t e rritório í'raucês. tanto

necin1en'to aos exércitos, às mar-inhas e A televisão. empregada pela NBC eru quanto a ...\[!·ici?l. F'rancesa, elo jugo

na-Iàs fOI'ç'ns aéreas elos aliados com apare- Nova Iorque, rcpresen tou papel impor- zista.
lhos ele eficiência jámais sob1'epu�acla. tante nas ín str uções ele pilotagem e na

Ern todos os 1'a11105 de suas a tív ídades, defesa eh.'}],. Os seus Ianoru tóríos são As rátJlo·fotografio.s aparecem em ma íor
o rádio ultrapassou os seus m ilag res ela seg redos

_

«e gue�T.?, mas acred ita-se que número ele lugares elo que seria possível
prtmerra grande guerra, Em 1942. o rá- a teleV:lS,8? surgn-a dest.a l�lta �

ele ,forn�a há Ull1 ano, A 1i,CA, en1 �';O\'a Iorqúe, rece4

dio renresentou um papel preponelerante a posslbllltar Ur!la gi'anele .ll1clustna úe be e remete atualmente mais fotografias
para il1cllnar a balança da Vitória para l?o�t-guerra. Allas, a telev1::ião n�io ê a de Loncll'es, .,Estocolnlo. Cairo, lHoS'cou, e

o lado elas Nações Unidas: ' � urllc� o�rOll1eSSa, para, C! pOSl-g�H��Ta, O Buenos Aires, enquanto a estação de São
A Imprensa publicou. fotografras oe empr eoo do rnrcr'oscoPfo eletrolllCo, os Franci>co _recebe e envia as de l\Iel-

graneles navios submer:gl�elo, de pesa,elos no"os emprego,s ele valvulas, ela P1i('1'0- 1Journe, Honollllú e ChllnquIm,
tanques baindo das fabncas, de aVIóes oncla,-pequenn1ssHnas 0]1c18..-:; mec1.lc1as elT'! SGn1ente o finl ela O'uerra poderá reve

de caça e bOlnbardeio e111 con1bate, de ::.entll-r:.etros,-�erão Ot}tt�as tnnt�s l?Ossibj� lar o papel que toc;'u às cornu.nicações
destroyel's e subnlarinos protegendo enor- hd�c�e..,. O calor da :t:aclJo-[requencla seF;t É entu::;-;iasm.aclor \'er ll1ensagens que Vê111
mes comboios, de "comanelos" em _pleno apllc�c1o" na �celeraçao dos processos ln- �obre mar'es longínquos numa pl'oporç'ão
ataque ao litoral f?rtificado c1p 1111nl�lg�, dustl,.lab, p�l,a a�lu:cel\ seca�\, aglutlllnl�; nluitas 'fezes nlaior elo que antes da guer
Mas estas fotografras, ele not�?el precr- ('osel_. _ f�mc111. cl,avar- matel::wrs. Podera ra. ]'\a primeira guerra mundial, qual
são dão pouca ou nenht1l11a IdeIa ela lm- prel)ct131 un1� hellce ele a\"Jao en1,n1_1l1Y- quer recep('ão de 30 palavras por n1inuto

por'tância do rádio C01110 parte _?essa,s tos, en1 lugal das horas gastas 01'c11113t'la- por sobre o oceano era considerada rá�
111áquinas de guerra. U111a antena

�
e n:nH- 111ente eon1 os processos C0111UnS ele ca- piela,' . . -_

tas vezes a ünica !,11'Ova cl� que... a,h eXIste �,�l;nl�I1P�e�;,['tO, A borr,ach�,. poderá, f',RI' ... ,..C!. 12ª11:dC'Y� "eié' 1ot15� essas realizaçõ�'s'
Ull1 rádio. E no entanto e o radIO quenl 1'-;stjCal, el<.� .. C'c;;no. ll1ac1ell (1 Ou l�l.att'.,.l:la .o@" a pesquisa .científica. O centro n1a1S

dá a esses 1110nstros blindados os s�us Gl�U};iZu'cl o; :eoetals ���ç:.Q&-púLler�lo ser inlporta_n�e dessas. pesqllisas é o novo

ouvidos e olhos� e 111ultas vezes o sentl,dO E�sas o
os, �e.n1 percl: eJ!=, s�bor ou. l'()r, laboratol'lo RCA, Inaugurado eU1 1942,

da direcao. O seu engenho e a lnanelI'a .:.J
d' ,. P SSJ.bl1l9a�es ,sao JIln1_l"tadas, como dedicado a 3uxiliar a Vi.tória con1 o far

de 8ere111 elnnregados continuanl C01110 ln leal an1 8,S .��otavelS experlencias f2itas necln·lenLo. aos guerrcir'os ela A1néricn,
segredos ele guerra, ocultos nas carapa- no� labora_t;:,rios RCA durante o ano pas- elos nlaiores recursos ela ciência, da eu

ças de ferro, sn�o, ,..// genharia e da !1roclução. Quando tiver4
O rác1io dá olhoS' e ouvid�s às "Fortale-

l' -;. fr�nsTnissúes radiofônicas ell1 .1.D·l::!, n10::; a !)az, os 111eS1110S cientistas dedica
zas Voadoras", aos subnlannos, aos, na- �",",:stlngllll'anl-se sob nluitos aspectos, A rão elas suas pe,t:.:.quisas de guerra ao tle�
viaS de guerra e à infantaria _}TldY:�:pIza51ct, lod�s as horas, elas levaran1 aos ráclio- senvol"hl1ento ele nOVO$ e úteis produtos
O bombardeiro pode fazer, v.'i ,,-',,",J g['�- ouvll1tes ele toelo o mundo a histól'ia c!a e serviços par-a Era elo post-guerra. O
ças no rádio, e �raças a e]'- lj?,<;le 9UV1�: guerr�. Conservaranl as Anléricas unidas rádio serve o nlundo na guerra eOl110 na

mais longe. Qe.p,:�e�oras elo ll1stmto bem ll1formaclas. paz.
c1p. dir�aõ elo ráelio, as estações trans-
_ �",*as elo inimigo tratam de Sa11' elo ..
ar à aprOXimação elos aer�planos, a-frm-el!':
não os p.:uial', Un1 SUllil1arIno tem O'uvl�lo�
raeliofôn�cos exatamente como um pelxe

Ite111 guelras, Para o navio ele guerra, o

rádio é indispensável na batal.ha! nas

manobras e na prOCL\l'a ,d� ll11111!gO; ,

A infantaria tem no radro uma linha Ivital de comunicações. Ate mesmo as tro

pas ele vanguarela levam conslgO peque
l1as estaçóes transmissoras, pop�rlarmente
chamadas "walkie-taikies"- O exrto lIa
invasão ela África elo Norte demonstrou
a eficiência dos corpos ele sinaleiros nor

te-americanos e da"Navy Comunications"
_ ambos oper'anelo em perfeita harmo
nia, a ponto ele serem ap�mta�lo:s como

"imensamente vitais para tao raplelo mo,

vimento e tão espetacular ofensiva". Gra
ças ao rádio 850 navios atingiram a

África elo
'

Norte e lá deixaram suas

cargas. ",

O rádio coordena e ela velOCIdade as

ações militares. Ele é o único ,�autor
que permite ao mesmo tempo a Blltz
krieg" e a defesa contra a "Blitzkrieg".
Trabalha com a velocidade da luz. Suas
ondas não noelem ser- cortaelas, bombar
deadas ou ãlTazaelas. Um "\\Talkie-talkie"
pode lança!' s'ua mensagem de sob um

arbusto, ele sob uma floresta ou do alto
de uma montanha. Nenhum poeler ter
restre pode impedir a sua passagem.
Estas são sómente algumas amostras

do papel representado pelo rádio nesta •

guerra, mas elas indicam a Importância
que êle representa. Sem êle, haveria mui
tos "batalhões perdidos", "esquadras per
didas", "campos ele batalha perdielos".
Graças ao rádio, o almirante Halsey, no

sudoéste do Pacífico, está tão perto ele
"Vashington quanto o general Eisen
hower, na Africa. O almirante Nimitz e o

general Ermons, no Hawaii, estão em
contacto tão rápielo ,com a Casa Blanca Instalada modernamente e dirigidtl por técnico espe·quanto os exércitos das Aleutas, ela Is- CURSO ANTONIETAlândia ou do Panamá. Os corresponden� cializado, com;erta e reforma máquinas de escrever
tes de guerra já narraram como as for- d t b 'I' d d bIt tsas arnel'Icanas instalaram um poeleroso e e con a I I ii e com li so u a garan ia. EXTERNATO FUNDADOtransmissor elurante as operações na e modicidade de preçosÁfrica, primeiro par:;! acalmar a popula- ProfessoruF: Antonieta e Leonor de Barros
ção local e depois para obter ajuda. A Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658
indústria americana do rádio, que em FerDando M60bado, 32 Fone, 1.5t6
tempo ele paz produz milhões de aparê- -\1� b t- d d'-lhos e centenas de milhões ele válvulas 1\1achad C) & C 1·a

.n.. la, e lZ8 e prepl:tr6 para 08 E'xames . E' 6 mlss80 a08
aceitou com orgulho o desafio como evi: GINASIOS INSTITUTOS de EDUCAÇAOdenciam as flãmulas do exército e da

e .

marinha com a letra "E" hasteadas em MATRÍCuLA: Das 9 às l?",-�'l.Jos dias 17 e 28, para os aIu-
muitas fábricas de rádios. d C �...v 29 30 s

O rádio foi levaelo aos "fronts" de lu- nos o urso; no& e, para os novo

t�a;;p;el;o;s;s;e;us;;f;ab;r;ic;a;n;te;s;;in;d;u;st;r;ia;iS;.;1;);U-;;p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;lt;.;3;1;;;.;2;1;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;·�S.��. (15 v,alt.12

•'" C ,& �._.�" ,*.','&�," Tem em «stock» os mais recentes artigos
..�••�� para crianças, ternos de fina confecção para

homens, calçados, cbapéus� casemiras e Ii�
nbos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijalnas, etc9 A Fábrica DISTINTli está con-

feccionando camisas para o verão a preços extremamente baix@s.
Visitem as novas e modernas instalações de A CAPITAL, à rua Conselbelro Mafra, 8.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina
Rua Tralano n,o 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da. Agricultura pelo Ct"rtlficad.l
n. 1 em 20 de Setemhro de 1938,

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usadü-S: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORlANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem úorrespondente em todos os Municípios do Estado

--I Representante da Caixa Economica Federal para a veada

E M P R E S A �� R E X " -

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

r semestral, em 1\11\10 e Novembro,
. Transoorte de Cargas I Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados

.. de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
DOMlClLlO A DOMICILIO

.

Mantem carteira e"pecial parti administração de prédios..

Vi8�ens diretas em caminhões proprios para: R b d- -h
.

d' 't 1
Bo� ,RetIr(l, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta.

- ece. e In eu'o em aposl o pe as

CurItibanos, Campos Nó"os, Cruzeiro e vice-versa. melhores taxas:
EM, COMB_ INAÇAo EM LAGES PARA: Campo Bélo, C/C à disposição (retirada livre) 2%
A t G I C/C Limitada 5�bDl a tUlba di, Vacaria, Caxias e vice-versa_

I
CIC AYiso Prévio 6%Aceitamos cargas para redespacho junto à Es- CIC Prazo Fixo 7%tra�a �e Ferro em Rerval (Cruzeiro). Aceita procuf6cllo para receber vencimentos em

:.::=A===:g:::en=C:::l=a=t=m=L�f.I=g=efl=:==�A=g:::ê=n=c=ia�e=m�F�lo=r=ia�n=ó::po=.l=iS=:�l
lias

8D8R9rP.SfUCVões iFtf>Ode"r··'· (idUU81t8 ieeMrun,iceiD_aZl!io
-OIRua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Telefone 1,677

Cirurgião Parteiro
� Com 2 anos de prática nos principais Hospitais da Europa.
Chefe do serviço Pre·natal do Depart. de Saúde Pública.

Moléstias de senhoras, Endocrin· logia,
Consultório; RU8 Felipe Schmidt, 34

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

Oficina Técnica
«ROYAL»

DE BARROS
EM 1922

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-:Quando OS feridos voltam da Rússia ...
Londres, fevereiro (Por Rolf Tell Ierença, e até às vezes de maneira hospitais é sempre adiada até ao

- do "Europcun Correspondents", abcrtumente hostil. Tem havido ca- �air da noite. Nas estações têm-se
para "O Estado") - "ema grande sos cm que famílias foram obriga- visto muitas cenas lancinau teso As
parte da nossa população não tem das a abandonr.r as suas casas por multidões juntam-se em volta dos
o menor interesse pelos nossos Ic- se terem recusado a ab r igar solda- Ieridos e fazem-lhe muitas pergun
ridos", disse recentemente o "Leip- dos feridos. "Se não deixam vir o tas. Urna das mais frequentes é:
zíger Ncucste Nachrichten". "O nosso próprio filho para casa", dis- "são as condições na frente de ha
povo não quer ocupar-se de cousas "eram os pais num ccto caso, "não talha tão terríveis como dizem os

que o façam lembrar da guerra e lemos lugar aqui para outros s01- soldados que voltam 'l " Aparte dis
não se impor-tu absolutamente nada lados". to, o PO\'o não tem interesse pelos
com os sacrif'icios que os nossos 11e- Noutro caso urna viuva foí escor .. mutilados. Os alemães não querem
róis têm feito por de". I raçada de sua casa. "A sorte do meu vê-los, não querem ver nada que os

O "Esscner National-Zcitung ", marirlo e do meu filho foi duas cru- faça lembrar da guerra. O "Brei
porta-voz de Goering, faz a mesma zcs de pau", disse a pobre mulher denbaschcr Hof", de Duesseldorf',
queixa, mas de forma mais grosse i- qur.urlo lhe pediram para receber hotel frequentado pelos grandes in
Ta, como é de esperar daquele jor- em sua casa soldados feridos. "Não dustri ais da aristocracia re nuna, de
nal. posso tolerar uma cruz de ferro em seja poupar aos seus freguezcs de
"Não se pode tolerar a maneira minha casa". Não há família que alta categoria a vista desagradável

como os nossos compatriotas olham não tenha perdido pelo menos um dos feridos. Não deixa entrar os

.com indiferença. para os nossos Ie- ente querido.
.

mutilados no seu restaurante, onde
ridos e depois desviam os olhos, Bit mui to tempo que os hospitais os aprovei lado res da guerra podem
não fazendo menor caso das con- não tem podido receber mais feri- comer de tudo a preços Iuntásticos,
decorações que pagaram com o seu dos, por falta de lugar. Nos desvios cousas que fi Alemanha faminta ,hí
próprio sangue. Os nossos soldados das estações ficam às vezes dias se- não sabe até o nome. O propr ietá
obtiveram as suas condecorações guiclos trens-hospitais com mais 10- ri o foi preso. como noticiou o in
por meio de grandes proezas nos tação que lhes compete. Ninguém (ilgnado"Angriff'", mas ficou o mau

campos de batalha, e deviamos es- sabe para onde irão finalmente os exemplo. f� um reflexo da atitude
lar-lhes muito gratos". feridos. Como "não há mercadorias geral ela população. O gercn te das
Este pedido de gratidão mostra a mais neste momento", os feridos Estradas de FeITO do Reich C1I1

que é exatamente esta esper-ada Ioram instalados em celeiros e ar- Danzig fez publicar o seguinte avi
gratidão que não existe. A ad ver- i-ccadaçõcs, ele que havia fartura. so: "Acontece r0111 Irequencia que
tência referida é também acentua- Depois de estarem cheios êstes, me- compartimentos em trens, que fa
da, pela passagem seguinte: "Deve- leram-se os feridos em armazens, ram reservados pars, soldados f'e
se, pelo n�enos, fa�er alguma

cou-1
que :e trans�ormaral11 em hospitais ridos, são ocupados por outros pas

sa para nao se deixar de mostrar cobr-indo, simplesmente, o soalho sagciros, E tem mesmo acontecido
entusiasmo quando os mutilados rc- de palha. O govêrno nazi ou não a soldados feridos pedirem-lhes pa
gressarn ao seio da familia". podia ou não queria fazer mais na- ra mostrarem as suas feridas. para
Que causa tão trágica esta, qU8.11- tiD. para as vítimas da sua guerra. lerem direito <I um lugar sentado".

do chega um f'crldo à pátr-ia e não "Que lemos nós que ver com os Os auimos acham-se tão exaltados
se vi: qualquer vestígio de entusias- feridos", diz o povo. "quando o go- na Alemanha que se cstú mandando
mo em ningucm. Excesso de ans ie- vê rn o tão pouco se incomoda com um número cada vez maior de fe
dade, excesso de relações, embotam êles ?,. Í� esta a razão das 'numero-I ridos para a Itália, Hungr-ia, Bul
os sentimentos do povo. Há muito sas recusas atuais, pois um núme- gária, Rumania, Noruéga c Holanda.
tempo que deixaram de reagir às 1'0 cada vez maior' de feridos tem não só porque não há mais lugar
noticias ele vitórias, e perderam o de ficar entregue aos cuidados da na Alemanha para todas as vitimas
seu inl crôssc pelas vítimas dos população. que regressam dos campos de bata
êxitos de Hitler. Os homens que no Um médico em Pyrmcnt escreve lha ainda com vida, mas também
seu regresso esperam ser recebidos i dizendo que chegam trens-hospitais para evitar que os repalriados ou

como heróis são frequentemente re-II dias seguidos. O mesmo sucede nou- çarn constantemente dizer aos seus

cebidos apenas eom frieza e indi- Iras cidades. A chegada dos trens- compatriotas: "Não temos nada que
• ver com esta guerra".

•••••••••••••••••••••••••

: SANGTJ�JNO]--:
: Contém oito elementos tônicos :
• Fósforo, Cálcio, Vanadato e 1\1
.. Arseniato de •
• Sódio, etc. •
8 •
• Os Pálidos, Depauperados, •
• Esgotados. Anêmicos. •
• Magros, Mnes Que Criam, •Crianças Raquíticas rece-
fi berão a tonírtcação geral •
@ do organismo com o •
e •
• •
• •
· , .
••••••••••••m.e••••••••••

Moléstias dos rins e coração-'O TONlCARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, os ríns, as nefrite" areias, cólíoas renaís: aumenta 118
urinas. 'fira 8S inchações dos pés e rosto, hídropslas, f.lta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterlo-esclerose.

Remédio das senhora«
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que eestuue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, riMes brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
8S hemorragias, antes a depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração f� asma
Use a CACTUSGENOL especítteo

contra hídropstas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatí
mente das veíaa e artérias, bronqutte asmática,

leilões, cansaço, urinas ascassaa e dôres no coração, pontadas
nos rins 8 Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STEt-iOLINO, que faz engordar, aumenta o

vIgor dOI! müsculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soaa anêmícas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores DO peito e DIlS costas, peruas fracaEl,
língua suja, Para 8 neurastenia, o desânlmo e 8 dispepsia, a

eonvateaceuça é rapida.
Sífilis - R(�umati8!.nO

SPIROCHETINA é usada nas moléijt!ss do sangue. SUIli8,
eczema!!, tumOff>S, rlarthro8, esplnha8, fístulas; purgações ler!
das, CRncros, 86crófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo; tonlrtca e engorda.
Depositarias: toda8 as t1rogarla3 de Silo Paulo e Rio.

Voluntariado
EDITAL

I - Devendo funcionar, a partir
do dia 1°. de fevereiro do corrente
ano, anexo a este Batalhão, um CEN·
TRO DE PREPARAÇ_�O MILITAR
(C. P. lVL), ao qual poderão ser ado
mitidos voluntarios que residem no

próprio local da sede deste quartel e

a uma distancia tal que possam rece·

bel' instrução sem acarretar perturba
ção para seu trabalho normal na vi
da civil, fica aberto nesta Unidade o

voluntariado para êsse fim, devendo
o candidato satisfazer ás seguintes
condições:
a) - ser brasileiro nato:
b) - ter bôa conduta atestada pe· _---- _

la autoridade policial da localidade em

I Ique residir (êsse atestado deve decla-

R I·
.

..

R 1rar quanto tempo o candidato resi- « e O)oarla oya »diu na zona de sua jurisdição) ou

por um oficial do Corpo ou, final
mente, por informações idôneas co
lhidas a seu respeito;
e) - revelar aptidão física com

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

idade, devendo apresentar no caso de
ser menor de 18 anos, consentimento
escrito de sen representante legal;
e) - ser solteiro ou viuvo' sem fi·

lhos e não ser arrimo de pessõa aI·
guma:
f) - não ser reservista de P ou

2a categoria;
g) - não estar chamado à encor·

poração para o serviço do Exército ou
na Marinha de Guerra ou provar ter
sido isento da encorporação depois
da convocação de sua classe;
h) - sendo maior de 19 anos e 8

meses deverá apresentar certificad@
de alistamento militar espontaneo ou
certificado de alistamento à revelia
com o recibo do pagamento da multa
por infração de 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 das 7 às 10 ho
ras ou à noite das 18,30 ás 21,30 ho
ras e aos domingos e feriados das 7
às 11 horas.
III - Data do encerramento: dia

31 de janeiro do corrente ano.

Quartel em João Pessôa (São Jo
sé), em 18 de Janeiro de 1943.

ValdY1' Lopes da Cruz
Ten. CeI. Comandante

---

z .

Rua Trajano n: 3
Anexa - Ofrcine mecânica sob

a direção de

TREMEL --

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

aparelhOS fotográficos, telefones, etc.
SERViÇO PERFEITO E CiARANTIDO

AS SENHORAS DEVEM USAR
Bm 8Ud toHette intima somente o MBIGYPAN, de

grande poder higlenlco. contra moléstias crntêlglo888
IllUSpelts8, lrrlt!lQõ�8 corrfrneoto8, molé8

tia. utero-vaginsis, melrfte.'l e Inda sorte de doença8
locais e grende pre�erYbi.h·o. Drow(lrl� Pacheco, Rio.

758 vs-33

.J--------------------------------------------�
.....

GASOGENIOS .:;:.

: .. :.-:.

, I PO "C. E. G."

Os mais aperfeiçoados e de melhor.
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABRICANTES:

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

CURSO PftRnCUlAR
Prof. Manuel Luiz

Preparam-se candidatos paro quaisquer concursos
PREÇOS MO'DICOS

Rua Saldanha Marinho, n. 3
vs 20

Visite, RELOJOARIA ROYAL,
funcionou o Banco do Brasil..

e artigos diversos. para presentes

•

sem compromISSO, as novas
à rua Trajano 3, no edilicio onde

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas

dainstalacões,

·

..---------- �mm...aB am u. ..__�����
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O ESTADO Terea-feira, 2 de Fevereiro de 1943
'P'4&'._. m a

NIETZSCHE E A DEMOCRACIA

CA A ES O IAs. Paulo, fevereiro - (Gabriel ADVOG.ADO I RT Z D· DTondella - Exclusividade do C.

IE. C. para "O Estado") - Os apo- Dr. Aldo Ávila da .Iuzlogistas carnavalescos das ditadu-
'

"""""""'iiõl�-�ieifaoo"""""""'Hõii:><lXJODQCras, hábeis em narcotizar a Opinião Horário: 9 às n e 17 às 18
. í ocoooooa�OICJDOQOCdCla'DJ3XJOIDOCI:XIOOOODOOOCO CXlOClDOOCICX).J(.).a::IOOCIt..ClCO:lt:. coooooao CXXXXlOOQ�

Pública, mestres em tempestades pu- Escr. Edificio Amelia'
blicitárias, doutores em lances ma- Neto, sala 2.

181 WI� C IN E �,-JDEON· -1-quiavélicos, costumam afirmar que I ;
Nietzsche, o artista da Filosofia, era

I
Res. Av. Rio Branco,

um doutrinador nazista. Pessoas Florianópolis. - POUE 1602 -

cultas, dessa "cultura" que é "ílus-
.

A 's 7 li2 horas
tração", continúarn convictas de .....--------......_,-.....--,...---""�

que o pensador do "Assim falava O derrotismo e o pessimismo DenlOllloOS do l1.e"o ARRISCI\HDO COM A SORTE
Zaratustra" seja o pioneiro hitle- U
rista da Alemanha. Em "A Gaia são armas da "quinta-coluna". Com Margaret Lindsay e

Ciência" de Nietzsche, intitulada (L. D. N.). "
(Te chriico lor ) William Gargan

"Vade Mecum-Vade Tecum" vemos Com Errol Flynn e Fred Mac
essas palavras: JUIZO DE DIREITO DA P VARA Murr ay
"Seduzem-te as minhas maneiras DA COMARCA DE FLORIANóPOLIS

e Linguagem?
Vens atraz de mim? Pretendes

seguir-me?
Segue-te a ti mesmo fielmente
E me seguirás. Vae-te, vae-te!
Puro individualismo incompáti-

vel com a ideologia totalitarista.
"Admitindo, diz êle, que cada qual
de nós outros seja uma pessoa há
de ter tambem a f'ilosofia da sua

pessoa". O nazismo realmente de
testa a Arte, porque se fundamenta
em mitos odiosos, em dogmatismo
doutrinário, em domini o exclusi
vo da Força. Hitler já confessou o
seu rancor contra o super-intele
tualismo. Nietzsche, pelo contrário,
é tão artista, tão humano e ião su
blime que escreveu: "Os gregos sa
biam viver. Para isso é preciso
quedar-se corajosamente na super
ficie, não passar da epiderme, ado
rar as aparências, crer na fórma,
nos sons, nas palavras, em todo o

Olimpo das aparencias. Os gregos
eram superficiais ... por profundi
dade". O glorioso pensador germâ
nico era francês por espírito e
adorava as saturnais do Inteléto.
Contrário radicalmente a �da a es

pécie de disciplina, tirania, jugo
da mediocridade. Se fôsse contem
porâneo de Hitler e obrigado a ca

lar-se, a não dizer o que pensasse
dos alemães, realmente terminaria
os seus dias da maneira mais trá
gica: ou morto pelos nazistas, ou,
no mais impressionante suicídio ...

-o-

lMPERI�L
- ronE 1581 -

A's 5 e 7 1/2 horas

sauo: ele convocação de acionistas Complemento Nacional (D F.B.)
O Douto?' Osrmmclo WandeTley ela Os picos de A(fuillen

Nobreça, Jui» ele Direito da la Va
Ta da Comarca de Ftcruinopotis,
'Estaelo de Santa Catarirui, na tor
ma (la 1C'i, 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 elo
Sul, dêste Estado, designou nova as

sembléia geral para o dia oito (8) de
fevereiro próximo vindouro (segunda
feira), às 14 horas, na sala elas audi
ências do Juizo, no Palácio ela Justi
ça, a qual deverá del íberar, princi-
palmente, sobre o seguinte: - "a) ..

.. ... .

um pedida de prorrogacão ele prazo
para apresentar o balanço; b ) uma

proposta ele 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 lagar elo costume e

publicado pela imprensa, na forma da
lei. Daelo e passado nesta cidade de
Florianópolis, aos vinte dois dias elo
mês de Janeiro do ano de mil nove
centos e quarenta e três. Eu, Hyg ino
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi.
(Assinado) Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito ela P Vara.

Está conforme

Preços: Cr. $2,40 e 1,20
Imp. até 10 anos

Mechado & (ia.
Agências e

Representações
C.I.. posta' - 31

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Igentel no. prlncipll.
muncipiol do Eltado.

17P.
Os elementos colhidos pela Esta.

tística Militar são absolutame\lt"
secretos, e servem sómente a filtf
militares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no ministrá-los constitua
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

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

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
00 Pálidot- DePluP.f.dol,
Esgotadol, Anêmicos, Mã..
que criam Magrol, Criança.
UquíliclI, flc.bafão • tenl-
ficlção 9,,,1 do or9.nitmo

com o

5a ngul n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

EMPAPElANDO O MUNDO
Com os 3 PATETAS, os 3

grandes ditadores HITLER,
MUSSOLINI e HIROITO.

Preços Cr. �3.00 2,00- 1,20
Livre de Censura

R epresentantes e ViajantesProcurados na Capital e no Interior, para a rno ís
ant:qa e mais moderna FABRICA DE FOLHINHAS. Ne
góciu sério e l uc rc t ivo - "Mostlmário a crédito. Es
creva com antecedência à Organização da Fábrica GUA·
RANY - Caixa Postal, 1943 - S. Paulo.

o Bscrioüo
Hygino Luiz Gonzaga

Casa Beirão

Centro Social dos Aposentados e
Reformado.s

CONVITE
De ordem da Diretoria convido aos srs. Sócios para a

sessão de Assembléia Geral, a efetuar-se dia 6 do corrente (sá
bado), a-fim-de ouvirem a leitura do Relatório da Sociedade, do
Balancete da Tesouraria e outros assuntos de interesse, na séde
provisória, à rua Pedro Ivo, 9.

BCAVG-HURA ALVES, Secretário

'1 DOENCAS DA PELE
E �·I;ILIS·�

I Espinhas. e:emas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

ulceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.

Fábrica de artefatos
de couro

Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-
sôrlos, Malas, etc

Só na "'CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n" 3

I -Florianópolis-
30 Vil. -9 I�����.AI��:i'!!2

o Rádio de grande atcance.s-Patxe ampliada em aparelha de bi:uXO preço.
SONORlD.t'\DE-BELEZA-DURABILIlJ ADE

VENDAS A LONGO PFiAZO .......Distr�buidoíl'e5: .. eJio GOMES &, (ia ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR EDICO A Fortaleza Flutuante

Poder e força são expressos em todas as linhas dêste magestoso vaso de
guerra da Marinha Real Britânica. Enquanto navegam todos os marinheiros acham
se em seus postos. com balas nos seus conh ôes e metralhadoras prontas para dis
parar logo que o inimigo é avistado. O navio da fotografia está atirando com o

segundo armamento, que são canhões de 6 poI.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etoéa:i�a,�SP�:1
.. Florianopolis

Restdêncta e Consultõrlo: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Víoleta.
CONSULTAS: Diariamen��n!�t.Jl./O e das 15 às 18 horas :••••• ·S·.··

.....

···�Ci
..e··· ..

s·········:Dra. Josephina 5chweidson
•

i E i:7 iMEDICA I) •

CO!?SoUeLTnAçSa"SdasdteO Sa'es nht20readSas et,�ràisant'lçahSor'as • padrfõ�b3 .maradvilho�os, finisairno taCdaboment� ldqs mdelhores •'" os ""'" a nccs o pms. soo encon ro crs nos I�"a coes a IIDOO

Rua P. Schmidt. 39 (sob.)
, (I

C • BD .& •

--D-,-.-SA-V-·-.A.-S
.

LACERD)\\ : as ... 'A :
Ex-il!terno do Serviç? do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiárjo dos II. Diarramente rece

lUl h IINI'Õ..Jaaes •
SerViços do dr. Gaimel.de Andrade (Hio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

lJ'eI' �

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento! RUA FELIPE SCHM�DT, ,:}""t- _

- Em e�tr·e;�s41 !
• de Sallde e Hospital de Caridade • .,

(IInica médico-cirúrgica especializada de ••••e••••••�.®.0.�••••••••••��·•••••••
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Couso Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15,30 às 18 horas

Resídencía: Conselheíro Marra. 77-FLORIANOPOLlS.

INSTITUTO D� DIAGNOSTICO
.CLINICO

Dr. Di.lma Mmllmann
Formado pela UniversIdade de

Genebra (Sulça)
Com. prt\tlca n08 hospitais europeusCUnlca médica em geral. pediatria
doenças do alstema nervoso, apare:lho geníte-urínarí« do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Corso de Radiologia CUnlca com o
dr. M8nool de Aoreu Uampanarlo

I I
SI9 Paulo). Especializado em HI
gielte e Sal1de Pl1bllca, pela Umver·
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia ctínica

=----,----.---� Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsioteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínlca

Rua Fernando lIachado,'
Telefone 1.195

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

c Aliança �a Baia ltCOlllpan�ia
Fundãda em 1870,. Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19 tI

Capital Realizado Cr $ 9.000.000 ,00
Reservas. mais de c $ 59 000.000,00
Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198 834,90
Ativo em 31 de dezembro • $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44

-- ---- ---------------------------------""'----

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

KRAUJO OLHOS, OUVIDOS
n ' -NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do. Rio de Janeiro.

r . .mr,.. Pela manhã, das 10 às 12
,,,,,On�ULtJi;,! A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE--------

Dt. MADEiRA NEVES-·médico especialista em

t"\Of'"NÇ A S DO� OLHOSt.,..f \;;, t.. '_ F\, � tJ·
Curao de Anedel�(}8mcnto e Longa Prática no RIo de Janeiro

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

Consultório: Rua João Pww n. 7, so orudo - Fono: 1467
ReRinf.l!Jeip-.: Rua Presidente Coutlnho, 2::1.

Dr. tvlARtO WENDHAUSEN·- (dÍ!llomallo pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasill ,,3

Ex-interno elo Servleo de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento da Saúde -,

cllNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultórlo: Rua. Felipe Schmidt n. 38 - Tel 1426
Residenela: RIJe. Visconde df' Ouro Preto n, 70 - ·T�l. 1523

Horario - Das 15 às t8 horas - FLORIANOPOLTS.

E OS TORPEDOS HUMANOS DO JAPÃO? As autoridades responsáveis pela
• "

• 1 fie} execução das Estatísticas Mili-
S. Paulo, (C. E; �.) - Ha m�ll�os :1I?os que se �uve falar c!os ceie- lares podem exigir, sempre que hOD

bres torpedos conduzidos por suicidas Japoneses. E bem possive l que ver dúvida quanto à veracidade d.
s�ja. verdad�. O povo nipônico é possuído de tamanho Ianatismo e ge qualquer Informação, que cada in.

tao. impressionante espírrto de submissão aos seus governantes. que n.ao I formante prove o que declarou. A
sena surpreza o aparecimento �e torpedos humanos. A mentalidade Ja- má-fé constitue crime contra a. se

ponesa sempre foi muito apropnada para atos de verdadeiro suicidio. A j!urança nacional. (D. E. M.).
guerra que acaba de ser declarada é uma prova desse suicidio. Tentar ( ------------
lutar contra os Estados Unidos que possuem atualmente a, maior máqui- EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA
na de guerra do mundo é sem dúvida vontade de morrer e de sucumbir. COM O PRAZO DE VINTE DIAS

O fato é que os torpedos humanos não serão arma decisiva e nem O Doutor Osmundo Wanderley
tampouco poderosa nessa guerra. A ciência bélica dos americanos pre- da Nóbrega, Juiz de Direito da
viu perfeitamente todos os recursos de seus possiveis inimigos. E não ta Vra da Comarca de Floria-
foi uma só maneira, mas inúmeras as que os americanos prepararam para nápolis, Estedo de Santa Catari-
empregar contra êsses aparelhos de condução humana, que, consequen- na, na [ôrtna da lei etc.
temente têm eficiência nula. Ao lado dessa arma, a marinha ianque pos- Faz saber aos que o presente edí-
sue tipos especiais de torpedos magneticos de muito superior valor hé- tal de primeira praça com o prazo

lico, pois caminham distâncias muito maiores do que as percorridas de vinte dias virem, ou dele conheci

pelos torpedos humanos que a tolice japonesa inventou com o único mento tiverem que, no dia 15 de fe

objetivo de salientar heroismo, quando essa guerra só depende de téc- vereiro próximo vindouro, às 14 ho

nica. ras, (segunda feira), à frente do .edí-
ficio do Palácio da Justiça, à Praça
Pereira Oliveira, o porteiro dos

-

a.u
ditórios dêste Juizo, trará a público
pregão de venda e arrematação à
quem mais dér e maior lanço oferecer
sobre a respectiva avaliação de ....

Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros), o

seguinte: N° 1 - Uma pequena casa
de moradia, coberta de telhas, assoa

lhada, sob na 278, e o seu respectivo
terreno, sito no lagar José Mendes,
com quatro metros e oitocentos cen
timetros de frente à estrada pública,
fundos ao mar, confrontando, pelo
norte com terras de quem de direito
e pelo sul com dita de Manoel Maria
da Silva, inclusive uma meia água
construida de madeira, edificada no
mesma terreno acima, tudo avalíado
por oitocentos cruzeiros. 1i:sse imó
veis são levados em hasta pública em
virtude de requerimento do inventar
riante com o Qual concordaram todos
os interessados, no inventário que se
processa neste Juizo por falecimento
de Maria Freitas Oabral. 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 do mês de ja
neiro do ano de mil novecentos e qua
renta e três. Eu, HygillO Luiz Gon
zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos a

final. (Assinado) Osmundo Wander
ley da Nóbrega. Juiz ele Direito da
P Vara

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

cipais cidades da América, Europa e Àtrica.

Grand�\l!!!Ede�!hi!�!��leIOemmRaeinStosmOadtel;vnoas Ido país, precisa em todas as cidades
e dispostos a ganha:r boa comissão e adiantamento.

IMostruário vistoso, único no gênero. com 100 modelos
diferentes. Escrever- para' 'FABRICA" Caixa Postal, 4249
:1 São Paulo - Capital. ....._..... ........._..... .................""""'......._. '""""_.<

Agente em Flortenôpcf s
CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39

Caixa Posta] D. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA»

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

O Escrivão
Hygino Luiz Gonsaça

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

FI ORTANOPOll�

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua VItOf Meireles n' 26

Telefone n' 1%05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vburcbill esteve na Turquia em con
ferência com o presidente ISolet Inonu
LONDRES, 2 (R.) - Foi

noticiado, oficialmente, que
o lo ministro Britânico, sr.

Winston Ch urch ill, esteve
conferenciando na cidade
de Adana, T u r qui a ,

com o presidente Ismet
Inonu.
Durante a conferência,

realizada nos dias 30 e 31
de ianeiro findo, foram
discutidos importantes as

suntos, havendo sido esr u
dada a atual situação da
Europa e a maneira pela
qual a Grã-Bretanha e os

Estados Unidos poderão
contribuir para que a

Turquia garanta a segu
rança do seu território.

A en trevieta dos dois di
rigentes foi assistida pelo
Ministro do Exterior turco
Serajoglu e altos chefes
civís e militares da Turquia
e do Reino Unido.

O presiden te Roosevelt
e o "premierJJ Stalin fo
ram informados de todos
os detalhes da conferência,
na qual se debateram
pontos de vital interêsse
político, se confirmaram
os laços de boa amizade e

perfeito entendimento en

tre o Reino Unido e a

Turquia, e, também, se

estudaram os problemas
de após guerra.

o REICH DE lUIL ANOS ...
Moscou, 2 (R.) - A rádio desta capital, em irradiação em

língua alemã, disse que na batalha de Estalingrado não houve
apenas uma derrota dos famosos exércitos alemães, senão
também que alí pereceu o "Reich de mil anos" que o Führer
havia predito com o "esmagamento da Rússia Soviética".

Churchill já está no Cairo
Cairo, 2 (R) - Urgente-O sr. Winston Churchill

já Se encontra nesta cidade, de volta da conferência que
manteve com o presidente turco.

A Turquia ao lado -des Mações Ünidas
Washington, 2 (U.P.) - Ccrnen t a-se, com insistên

cia. nos círculos oficiais, que a Conferência de A�
dana integrou a TUl':'quia ao lado das Naç,§.E!:� �ué l;t�'�contra a barbaria nazi·fascista, já qt;� ft�o� assegurada,materialmente, a própria sit��;��L de.fensiva da Tur-

8
quia.

li; ti'
clt-"

"Eu reconquistarei a Líbia!"
Londres. 2 (R.) -- Mussolini discursou por ocosrco do

200 aniversário da fundação da Milícia Fascista, axtra
indo se do seu discurso êste interessantíssimo tópico:
"Os italianos hão de voltar um dia à Líbia. É a última
batalha que dá a vitória"!

EE. UNIDOS-CHINA
Washington, 2 (R.) - O presi

dente Roosevelt enviou ao Con
gresso para ser retificado o trata
do pelo qual os EE. Unidos re
nunciam aos seus direitos de ex
tra-territorialidade na Ohina.

*

CAíU ZUARA
Cairo, 2 (R.) - Zua.ra, o últi

mo porto de que dispunham os
nazi-fascistas na T'rípotítânía, foi
ocupado, ontem, pelas tropas do 80
Exército Britânico.

*

GABES E BIZERTA
Argel, 2 (R.) - Aviões america

nos bombardearam o aeródromo
de Gabes, destruindo aparelhos
que se achavam em terra; e os
molhes de Bizerta, onde estalou
violento incêndio.

.

ISSO DISSE ROMA
Londres, 2 (R.) - A rádio de

Roma noticiou que o gral, Chiang
Kai-Chek partiu de Chunquim pa
ra Washington, acompanhado do
ministro do exterior e do embai
xador chinês em Londres.

MORTO NA RúSSIA
Berna, 2(R.) - Segundo notícias

de Roma, o gral. Giulio Martinattí,
chefe do estado-maior dos Corpos
Alpinos Italianos, morreu na fren
te russa.

foí destruida por inexplicável ex

plosão.

o destino

PELAS PRóPRIAS .BATERIAS
Cairo, 2 (R.) - Quando avioes

norte-americanos atacaram, em 2
vezes seguidas, a. cidade de Messi-

.

na, um aparelho de caça inimigo,
que levantára vôo para dar com

bate, foi derrubado pelas próprias
baterias anti-aéreas italianas.

Berna, 2 (Reuters) - O co

mentarista italiano Aldo Valori,
falando, através da rádio de Ro
ma, declarou o seguinte: "Aque
le que se sentir desanimado ou in
clinado a dar livre curso ao de
sespêro que nos invade nas horas
sombrias, deve pensar na Pátria.

o nosso lema deve ser resistir, lacionados com as nossas dificul�
resistir até a morte. Nenhum de I dades econômicas e com a situa�
nós póde imaginar que os nossos çâo alimentícia não serão porisse
sofrimentos te�iam .fim se a guer-I resolvidos. Antes,. �e.lo . contr�rio�.ra terminasse Imediatamente pela

I
Com a derrota se mtcrana o remac-

derrota dos nossos exércitos. Se do da confusão e da desordem que
formos vencidos, os problemas re- gera a guerra civil".

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

I
Clínica médico-cirúrgica do I

'o,

DR. SAULO RAMOS
ilspeclaJlsta em moléstias de

U I lid d e nanaALTA C:�:��AÃ:.;g�NAL: M' ma oca a e p r
tõmago, vesícula, útero, ovários,

trul-da por um' terremotoapêndice, tumores, etc. - CmURGIA
t'LASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
bldrocele, varlcocele. Tratamento sem

Líma 2 (U. P.) _ Na locall- Em Yanaoca haviam sido re-"dor e operação tle Hemorroldes e vario ,
zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso, dade de Yanaoca, Departamen- colhidos até o meio dia de one.Opéra nos Hepltals de Florianópou.. ,

dPraça Perelta e Oliveira, 10 -

I
to de Cuzco, registou-se dia 30 tem 60 cadaveres sen o que o'

Fone, 1009 violento terremoto. Em eonse- número de feridos ultrapa�sa-·Hor4rlo: Das 14 às 16 horas, l11ari.· t d "'00' q ela hora Reeeíaquência, morreram sessen a va e l::í a u • - -

mente. •

ítipessoas e duzentas outras fi· se que existam mais VI ��as-.
car.am feridas. Em Vanaoca en- sob os escombros dos prédlos.
contra-se uma população de que desmoronaram.

,

três mil habitantes. A povoa- Pampamarea, onde o uumero-:

ção está situada a 3.800 metros de vítimas. foi mais reduzido, �
de altitude. A maior parte das uma localIdade com cerca de"
casas foi derrubada. mil almas. Foram enviados ra-
Lima 2 (U. P.) - Informa- pidamente todos os socorros

ções 'l'e�ebidas de Cuzco anun- possiveis às duas localidade,'
ciam que, à meia noite do dia afetadas.
29, violento tremor de terra -============.......

destruiu a localidade de Yanao
ea, capital da província de Ca
nas, bem como avleínha loca
lidade de Pampamarca. Ambas
as localidades se encontram en

tre Cuzco e Puno, a uns 100
quilômetros a sudoeste da pri
meira dessas cidades.

s A. Cruzeiro do
Sul, Ltd.

A empresa «Serviço Aéreo
Cruzeiro do Sul, Ltd.>\

ex.,Condor, acaba de adquirir di
versos aviões novos, um dos
quais, tipo «Douglas= norte
americano, para 21 passageiros,
passou domingo por esta capi
tal, conduzindo o diretorvpresi
dente. da empresa e vários têc
niCOS « yankees>.

Mudanca nos altos
postos militares
da Espanha

Madri, 2 (U. P.) - Em conse
quência das recentes promoções no
exército, o general Franco fez vá
rias novas nome-acões, incluindo
algumas . transferências de postos.
Assim o tenente-general José Mos
cardo continua como chefe da Ca
sa �ii�th;: da �r��i1�!1cia, sendo
que o atual sub-chefe da mesmâ Câ
sa, general de divisão Enrique
Uzquiano Leonard, passa a desem
penhar as funções de governador
militar de Valladolid. O atual se
cretário do generalíssimo Franco,
general de brigada Francisco Sal
gado Araujo, é nomeado sub-che
fe da Casa Militar da Presidência,
e o general de divisão Eugenio Es
pinosa de los Monteros y Bermejilo
passa à disposição do Ministério da
Guerra. Esperam-se novas nrorno

ções e designações dentro de bre
,ves dias.

Vai lular pela Franea
Rio, 2 (E.) - Seguiu para Lon

dres, via Estados Unidos, pelo
"clipper" da Pan American Ai r
ways, o sr. Jean Robrt Clavirie,
comerciante, há muitos anos, no
Rio de Janeiro.

O sr. Claverie, que serviu na úl
tima grande guerra, onde conquls
tou o posto de capitão, vai apre
sentar-se, na capital britânica, ao
general De Gaulle, por ter-se alis
tado nos exércitos da França Com.
batente.

Violenlo temporal
Rio, 2 (E.)-Ás últimas horas da

tarde de 30, violento temporal de
sabou sobre a cidade. Um verda
deiro furacão varreu toda a "urbs",
seguido de pesadissimo aguaceiro,
inundando numerosos trechos. Em
menos de 15 minutos, devido ao
volume das águas da chuva, a ave
nida Rio Branco e ruas 7 de Se
tembro e outras do centro, torna
ram-se intransitáveis. O tráfego fi
cou completamente interrompido.
A violência das águas, na Avenida
Rio Branco, chegou ao ponto de
atirar para fóra do local os tam
pões dos esgotos, cujo peso varia
entre 80 a 100 quilos. Para ser da
da uma idéia da estensão do ven-
daval, basta dizer que varias árvo- Os órgãos da Estatística MilitaIres da avenida foram arrancadas.

I
o

-

produtor e o vendedor a mostrarNas ruas transversais da Avenida têm apôio legal, quando intimama água atingiu a mais de meio me- o que possuem em seus estabeleci.tro de altura. mentos. (D. E. M.)_

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOSProjeção de filmes
São convidados os srs. Sócios dêste Instituto a as

sistirem à projeção dos filmes abaixo mencionados, queserão exibidos, ho ie, às 19,30 horas, em nosso salão defestas:

O LIVRO DO GENERAL
Chunquim, 2 (R.) - Sairá em

breve o livro "O futuro da China",da autoria do graI. Chíang-KaíChek.
EVACUANDO

Estocolmo, 2 (R.) - As autori
dades nazistas da Noruéga fizeram
evacuar de 7 a 10 mil noruegueses
que residiam no extremo norte do
país, perto da fr�nteira finlandesa.

A FÁBRICA VOOU!
Estocolmo, 2 (R.) - Mais um

ato de sabotagem ocorreu na capiíal belga. Uma grande fábrica de
acetona, controlada pelos alemães,

1 ((A vitória do Ar"
2 "A batalha do Egito"
3 "Notícias do Dia, vol, 14, nO 7
4 idem na 8
5 idem n" 9
6 "Alasca, terra da promissão"

1 vs- 1

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

- É CONCENTRADO

No tempo de Mona Lisa as pessôas receiavam
sorrir porque poucas tinham bons dentes.

Mas quem usa Kolynos tem orgulho de sorrir.
porque pode apresentar dentes claros e brilhantes,

.

que são a mais preciosa dadiva da natureza.

Kolynos é um creme dental antiseptico e con

centrado que limpa os dentes melhor e sem causar

damno - restaurando rapidamente o brilho e

brancura naturaes dos dentes. O gosto agradavel
do Kolynos e a sensação de f'rescôr que deixa
são incomparaveis.
Use Ko/ynos e tenha o bello sorriso c1a epoc:a!

..

des-

FRACOS •

ANtMICOS
TOMEM

fmbu CrelSltla
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Auxiliar de Escritório
Precisa-se' de um, maior de 18 anos, com alguma prá

tica e tendo conhecimentos de dactilografia. Boa colocação, Care
tas, índicando referências, para: «Auxiliar de Escritório», nesta
Redação.
63 5 v.. 2.

Exportavam sabão ilicitamente
Lisboa, 2 (U. P.) - O Tribunal Militar Especial condenou

várias firmas comerciais ao pagamento de multas no total de
440 contos de réis. Essas firmas foram acusadas de exportação
ilícita de sabão.
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