
[. i. ou an U� lIu�ria·r!n��r -�� á ui· � �mloMOSCOU, 3 (U. P.) •• NOTICIA�SE QUE O MARECHAL PAULUS, CHEFE DAS FÔRÇAS ALEMAS QUE OPERAVAM EM ES ..

TALINGRADO, JÁ QUERIA RENDER-SE HÁ ALGUM TEMPO; PORÉM HITLER NÃO PERMITIU QUE AQUELAS FÔRÇAS
CAPITULASSEM QUANDO FALTAVAM POUCOS DIAS PARÁ O DÉCIMO ANIVERSÁRIO DE SUA ASCENSÃO AO' PODER.
Limpo� de nazistas
mais 36 qtaarieirões

de EstaUfigrado

o mito r�d§ta de
Rosemberg

Washington, 3 (U. P.) - o De
partamento de Estado aproveitou
a passagem do 10° aniversário da
subida de Hitler ao poder na Ale
manha para dar à publicidade um

"Livro Branco", de 510 páginas,
sôbre os princípios básicos e os

objetivos do "Nazismo" .

A publicação, que contem vasta
documenta cão e se baseia na obra
de Alfred Rosenberg - o filósofo
laureado do regime nazista - fri
sa com toda ênfase, como um dos
principais dogmas do Nacional-So
cialismo, o principio de que todas

P -=r:bquedl·stas nazI·81-=8 ��ji'�l��fsfo�,e aa�<;���dcêid�ida;i���.
U U ' LI II ��c�'����I����'�: devem obediência

Argel, 3 (Reuters) - A Eixo que desceram na retaguarda mesmo aconteceu aos dois nativos Êsse grupo de paraquedistas É tambem citada com destaque.
d I h I· d d

.

'1'· � I:. f d no "Livro Branco", uma afirmaçãoemissora local anunciou há pouco as in! as a la as, envergan o que prestaram aUXI 10 aos para- eo eixo estava orma o por três do referido Rosenberg, segundo a

que os nove paraquedistas do trajes civis, foram executados. O quedistas. alemães, três franceses e três ara- qual os alemães que emigraram
_-..-... ·_�·.w_-_-_·�·................. ..._-.I'_._g_.......... -._...- .._..-. ._.....-.._.....-.;-..................._............... bes, tendo sido julgados e conde- �:1�1a s��tr�!n;i�írS:�t:s l�t;�S s�e :t��:

,. .

t I
nados à morte pela Côrte Mar- tardaram na América do Sul, na

m voa qUID a-co uu ������Johannesburg, 2 (U. P.) -A "Transvail Power Company", fo- Pretoria e Johannesburg. A inten- f i Epolícia reforçou a vigilância, em ram destruidos com dinamite, em sificaçâo das sabotagens coincidiu ren e na uropa
conseeuência de se haver renova- Johannesburg, Krugersdorf, Brak- com a apresentação ao Parlamen- Londres, 3 (U. P.) - Embora a escassez de detalhes otí-

.do a sabotagem nos centros in- pan, Florida e outros centros. Ou- to da África do Sul, de um pro-I ciais, ,os comentad?res políticos e. �ilitares acre�ita,m que :;ts
dustriais e mineiros que produ- tros danos importantes foram re- jeto de lei para autorizar a re-I �alavlas .�.? comunlcado sobr� a vI�Ita. de Church�ll a Turquia

• ., • � A f d f! e as regroes em que a Turquia esta diretamente interessada" •
zem a guerra. Os postes das linhas gistados. As comumcaçoes telefo- messa de orças arma as para 0-, referem-se, provavelmente aos Estados Balcânicos possívef
de alta tensão, pertencentes à nicas estão interrompidas entre ra do CGotinente africano. i

ponto de abertura de uma 2a. Frente.
'

Moscou, 3 (Heutcrs ) - "As tro
'pas russas, após violentos comba
tes, penetraram numa grande fá
brica ele Estaliugrado e cxtermina
ram outra gnarnição suicida gcr
.mân lca. Dur-ante a noi te, uma uni-
•lade rL1SSa limpou 3G quarteirões
da cidade, capturando completa
mente o bairro operário, pela pos
se do qual foram travadas violen
tas batalhas em Outubro c Novem
bro do ano passado" - informa a
rádio local.
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Foram executados nove

................0 6�Oê .

Ou a Liberdade eu
a morte!

Washington, 3 (G. P.) - Em
discurso radiofônico. o embaixador
dos Estados Cnidos nu Japão, sr.

Joseph C. Grew, declarou: .,Nós,
Londres, 3 (U. P.) - O jornal "The Empire News" cal- os norteamericanos, podemos estar

cula que cada discurso do chanceler Hitler custa 85.000 libras, orgulhosos pelo fato de os nossos

esterlinas incluindo as despesas dos investigadores e escrito- I governos !er�Jl1 seguido uma. poli-,
.. - -

I
tica eCOnOI11JCa externa destinada

:res, bem como as despesas de transmíssao, traduçao e grava- a libertar o mundo ela misél'l.·a. Nos-ção para a "posteridade". sos países amigos da União Pana
mer icana e das Nacões Unidas não
necessitam de seguranças acerca de
nossas intenções não agressiva. Co
laboram conosco em iguais condi
ções, e hoje repartimos com êles
as armas e materiais de guerra.
Quando chegar a vitória, encontra
remos, pelo menos, colocada uma
das pedras fundamentais daquilo
que nos libertará da necessidade.
Estamos resolvidos a que nunca,
em Estado algum, se volte a dizer
o que Mirabeau expressou há 150
anos: "A guerra é a indústria na
cional da Prússia". Devemos al
cançar a liberdade ou perecer ".

1944, O ANO Dft VITORIACada de Hitler
libras!

discurso
85 mil

custa
Londres, 3 (Reuters) - Em entrevísts que concedeu ao

correspondente do "Daily Mail", em Argel: 'o general G::"::."�
declarou que 1944 póde ser o ano da vitória para os aliados e

que o Estado Maior alemão sabe disso.
Prosseguindo disse o general Giraud: "Há anos que eu

previa a guerra atual e com a mesma certeza com que a pre
via, agora eu afirmo que o ano de 1944 será o ano da nossa
vitória completa. Então, teremos desembarcado na Europa e
invadido a Alemanha. Ditaremos a paz em Berlim".Um sanatório destruido pelo logo
Serõo considerados de
incorporação adiada

Seattle, 3 (U, P.) - Violemo incêndio destruiu o Sanatório
de enfermidades nervosas de "Lake Forest". .

O fogo irrompeu ao meio-dia e só foi extinto várias horas de
pois.. Havia 49 pacientes internades, lIos quais morreram 33 e dez
receberam .queimaduras graves. O Presidente da República assinou decreto-lei determi':'

nando que os trabalhadores nacionais encaminhados ao vale
amazonico para a extração e exploração da borracha e os que
já aIí estiverem trabalhando, devidamente contratados, nessas
atividades, serão considerados de incorporação adiada até a

terminação do contrato de trabalho ou enquanto se dedicarem
àquelas atividades.

.

Hitler não quis ouvir seus generais,
Moscou, 3 (R.) - A rádio local transmitiu a seguínte des

crição da rendição do general von Bretberr e da 297a• Divi
são alemã - a primeira rendição em massa das tropas nazis
tas. "Sou o primeiro general alemão a render-me em Estalín
grado " - declarou Bretberr" - "E espero que não seja o.
último" - acrescentou o oficial russo. "O último não"
concordou o general Bretberr, "Devo dizer-lhe que desde o mo
mento em que fomos envolvidos diante de Estalíngrado mui
tos de nossos generais pensaram que era inútil e criminoso
continuarmos com a resistência, mas o "l'uehrer" não ouviu
a nossa opinião".

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

Londres, 8 (United Press) -
. . .

Alg' b d b itâni tinada a eliminar das forças ar-
uns o serva ores rr amcos ..

acreditam que o chefe supremo
madas italianas os elementos con-

das forças fascistas, general Ugo trârios a Mussolini e tambem para
Cavailero, foi atingido pela "de- impedir uma tentativa de derru
puração iniciada pelo fascio, des- J há-lo e organizar novo governo.

Sabe-soe que há pouco tempo os

monarquistas italianos organiza
ram um movimento para apoiar
Ugo Cavallero num golpe de Es�
fado contra o chefe do governe
italiano.-
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Na Capital:
Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre c-s 20,00
Mês c-s 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano c-s 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu-

II ;::��:;;f:,:�;�;�::';:;;;�:dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

o mais prático e eficiente
Gasogõnio para carro de
passageiros. Distribuidores:

C. RAMOS & Cia.

A Alemanha transformada num. InfernoLondres, � (De Stewart Sule,
correspondente da Reuters, que vo de todo o Reíeh: seg'u]Hla:
vôou sôbre Berlim no "raid" fossem muito numerosos. Po
de quinze dias atrás) - Atacar rém, o "raid" foi importante
Berlim à luz (lo dia é empresa por ter demonstrado o que pó
perigosa. Para se aproximar de ser feito ele (lia. O ataque
da cidade, necessário atraves- produzirá grande impressão
sal' os cintos de fog'o antí-aé- aos alemães por três razões:
reo e de caças. É possível que primeira: era uma surpresa que
os aviões "lUosquitos", que nínguem podia ocultar ao 110-
realizaram o ataque de 30, não as defesas mostraram-se Inerí-

o

48"

DERROTAS NA RúSSIA
As espetaculares derrotas que os

exércitos de Hitler estão sofrendo
na Rússia deixam em posição bem
incômoda os sócios do nazismo. In
fluidos pelo clamôr da propaganda,
coagidos pela arrogância sempre vi
toriosa das proclamações, impres
sionados pela sucessão de êxitos f'a
ceis, alguns governichos da Europa
se fizeram sócios do nazismo. E par
tiram a reboque para a campanha
da Rússia, com as promessas de
favores na hora da partilha dos
despojos de guerra. Agora estão
vendo que espécie de jogo fizeram.
Nos campos gelados da frente or i-

.«Pelo amor de D·eus !ental as tropas do Reich de- !II---------------------n----BI!bandaram alucinadas, e os

801-1 I�as�o�úl::�:n�sital;::::r::�u����� Crédito MutuoPredla i I Na-o ataquem a BUlissía I>,desesperados entre a espantosa p o- � I
tência de fogo dos exércitos

.

&'0-. P Cviéticos e a ferocidade dos acovar- ropeletérics: J. Moreira & ia. Londres, 2 (Reuters) - Numa das passagens do seu discur-soldados da Divisão Azul, manda- 6 G.1e Janei-fo so do dia 30, Goering confessou que, quando do ataque à Rús-·c:!os por Franco, corno tzibuto de
�.

--�-sangue espanhol à sanha de Hitler. Foi entregue ao sr, Ervíuo Hoeller, na presença de sia, "os técnicos nos advertiram, dizendo: "Pelo amor de Deust
Na hora terrível dos cercos e das testemuhas, O pr

ê mlo em mer cadorlas, que coube a I Não ataquem a Rússia!"
retiradas sob metralha e bornbar- filha, de menor idade, Aldínha Hoeller, possuidora Ao se referir às dificuldades surgidas neste segundo inver--
deio, os nazistas deixam sempre d d t 7 8' I

.
. no da campanha russa, Goering declarou que "uma área que'êsses perceiros nas pióres situa- a os erne a n, . .2, contem p ada no sor.eio de 5

ções. Os que podem se entregam, de janeiro de 1943, com o urernio maior, em merca- anteriormente podia ser fácilmente guarnecida por uma sim--
abrindo brechas que alucinam os doríes , no valor de Crs. $6.250,O(). ples companhia, transformou-se, rápidamente, num vasto Ieu--
generais alemães. Muitos, porém. A felizarda resine em João Pessoa (Estreito) çol de neve, sobre o qual o inimigo se movimenta à vontade.,
severamente vigiados, não conse- E, se êsse inimigo já é rijo, os seus comandantes pOSSUelTI umai.guem entregar-se -, e continuam 4 de Fevereiro rijeza verdadeiramente bárbara".numa luta sem glória nem es-
perança, passando frio e fome, Mais um rormidável sorteio realizará a Crédito Mú-
acossados sem cessar pelas fulmi- tuo Predial, no dia 18 de Janeírr (2'deira),nantes, investidas russas, numa com prêmios no valor de
guerra onde º número de prisionei-

C $ros é ridículo perante o número de r 6 250 00mortos. - '. ,
É impossivel culpar o povo dês- Não vacile. Adquira já a sua caderneta na séde da

ses desgraçados países. Foi uma ca- Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
mar ilha corrupta de políticos e ge- de Ouro Preto n° 13.neraletes que os levou à guerra, sob �!!""I_------__-------_
a pressão de ordens despóticas. O Consultas médicas gratisestado de ânimo dessas camarilhas, Contribuição mensal apenas Cr. $2,00.no momento, póde ser medido pelas
declarações desoladas do comenta- ������������������������:�'!!!dor italiano de rádio Mário Apel-

!�:��o:!ej��;:ro : :�é�c�: q��s:�� De Gaulle va·1 a Moscou?Essas lamentações fascistas são co-
•mo gemidos e uivos de hienas e cha

"ais que esperavam um belo repas-
•

to na carne do inimigo morto e
sentem o focinho sangrar. O grande
urso está vivo, e com urna força ter
rível e cada vez maior. E avança.Ao norte e ao sul os soldados de
Stalin avançam com terrivel
determinação. Os relatos do rompimento do cerco de Leningrado di
zem corno os soldados russos feri
dos que ainda podiam caminhar se
ltegavam a voltar para a retarguarda
e continuavam marchando, ansio
sos ele participar da libertação da
grande cidade. Até onde os russos
avançarão não se sabe. A qualquermornento os nazistas e seus parcei
ros terão de enfrentar em outra
frente, n� próprio solo da Europa,
outros exércitos Igualmente temíveisOs m-:ços americanos e inglesesapertarao as tenazes em que Hitlerserá .colhido. E então os sócios dobandido pagarão com êle os crimes
que praticaram e estão praticando.

&:L II

[ RAF e da ousadia de sem; piIo
cazes ; terceira: o ataque se- tos. Bombas sobre Berlim, em:

guíu-se de perto ao prhneíro pleno dia, signíficam flue não
"raM" norte-americano contra há lugar (Ia Alemanha que se
território alemão à luz (lo dia, possa considerar a salvo, e que
e do qual o general norte-ame-} se vão aproximando os "l'ai<ls''''
ricano Longfelfow, coman- de 24 ]1Ora8 seguidas contra a

dante da VIII Fôrça Aérea, dís- Alemanha, desfechados pela'
se que era "apenas o início". RAF e pela aviação norte-ame-·
Além do mais, foi mais uma ritalla.
demonstração da hahllidado da

Dados relativos ao

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

4 $
� $

$
$

1911
9.000.000.00
59.000.000,00

é" � 4.748.338.249,78
34 198 834,90
91:862.598,37
7.426,313,52
23.742.657,44

a no de
Cr $

s

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

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrlca.
o governo russo e a República Checoslovaca chega· �

ram a um acordo, tendo sido assinado um pacto entre os

Idois governos, na Embaixada Russa em Londr e s , há
algum tempo. Na gravura vemos o sr, lVlaisky, embai
xador da União Soviética, no momento em que punha

Isua assinatura no aludido pocto, tendo ao seu lado o
sr. Jan Masaryk, Ministro ::do Exterior da Checoslová
quia, que assinou o documento em nome de seu país. .�------------------�----------------�--__.

EstOColmo, 2 (U. P.) - O correspondente da agência telegrá
fica suéca, em Argel, anuncia que De Gaulle partirá para Moscou
dentro de pouco tempo.

/

A.qenh� em FlorianópolisCAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Sebmidt,
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. «ALIANÇA»
SUBuAGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAÍ,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

n' 39

Hospital de Hcmônío
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedía - Parto - Clínlca mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clíníca (raios X). Lsboratorto completo de

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

calmo e confortavel
Médicos: DR. CESAR AVILA - Formado pela Faenl

dade de Medicina do Rio de Janeiro. livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLlVElRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do HOSpit8&
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

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

Faculdade de Medicina da Universidade de Sãll Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica �e!Jida pelo Prof. Edmund� Vas
concelos Ex - assistente do P,·of. Benedito Montenegro. Com priÍtlca dE!
mais de' 'i anos na Cltnica Cirú�gica do .Prol. Alíp�o Correi� Neto. Com
estagio d.e especializacao no HOSPItal C�a.nte de Berhm (Serviço de. PrOL
Sauerbruch) IJ nas cíínícas dos Profs. Hometzm). de Hamburgo. e Schmleden,.
de Franldort. Cirurgia da 'firóide. estômago. intestino delgado e grosso.
ligado e vias biliares. seios, útero! ovil�ios.. rins. nrostata e. bexilta.
hérnias. hidroc�le. varíeeceíe e vanses, Clrurqlil dos �SSDS o

e artlculaçoes,.
É encontrado dlariamenie das 9 hs, da manha ao meio dia, na Casa ds
SiWde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernauãe
Mãchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarie Schutel n" 2. Tet 125E',
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A AMIZADE ENTRE o BRASIL E
ESTADOS UNIDOS

S. Paulo, fevereiro (Mário
pinto Serva - Do Centro de Expan
são Cultural) - O que se observa
na América do Norte é sem duvi- S 1 t
da a mais ampla expansão da es-

' antlago, 3 (U, P.) - Novos parte eomereíal {O por 0, lu- rum feitas várias prisoes, Em

pécie humana tanto intelectual Incêndíos, de origem suspel- clUSlY0 parte (la'! .locas, fl,j regiões fJi)l'estais da mesma zo

como fisicamente. É onde a huma- ta, irromperam em pontos di- destruída pejas chamas" teu- lia merídl.mal também se veri
nidade al�ançou o máximo de seu, "el'SOS do sul do país, onde há do sido mundados �;OCOl'l'O'J UI" ficaram Jneendíos, dando-se n

d�senvo:vl��nto em to.das as ener-! numerosas organtznções ale- gentes de Puerto lUont, purn ctrcunstâneta de estarem os
gras marer rats e mentais. Mesmo as I -

O
• ,.

f
o f' te-i acrípessoas que não foram ainda aos' mas. mats seno 'OI no e8t1'3·· as pessoas uue rearam sem e'l agrfeultorex da região nos tra-

Estad,os Unido� diariame�te têm I t6g'ico porto de Calbuco, fi eu- to. pois também perderam-se I l.alhos (la colheita do tr'g'o.
n os filmes amerrcanos essa i mpres-j tradn do go!fo de Aneud. Urna i árias casas de residência. ]<'0' Nesta caplt�I], fi polícia fez uma
são de desbordamento das energias _

mais generosas que já ref'Io receram

ESCOLI INDUSTRlllilna humanidade.
Mas é preciso assinalar que mui- F'

•

Etos outros laços históricos nos pren- armaClã sneranradem aos Estados Unidos. Assim é ;u' T
que a Independência Nacional do A SUA FARIVIACIABrasil, feita em 1822, bem como a R C M f 5lndenendência de todas as vinte �ua ons. C1 1"0 4 e F IHI E 1.61� �
RepÓblkas da América Latina, de- Ent"40'� ;t, domie

..lli ....correu logicamente da Independên- , �Ou _ _ au

cia dos Estados Unidos proclamada
em 1776. Foi igualmente a doutrina
de Monroe formulada pelos Estados � d'� ile encomend� �ViO-esUnidos que garantiu a efetividade, U '-'J.i� '-'� u u �
a continuação � a subsistência da ...

O
.. -

Lh!depen?ência :Je toda� essa� na- a fKllôDlzacao anilecoes latino-amer icanas, inclusive a �... �
brasileira. Porquanto o Tratado da I Rio, 3 (E,) - O presidente da lena se dirigiu à Companhia Na-
Santa Alianca tinha autorizado a n '1.1' h d b I· 1.J N

-

A'
,

Espanha e Portugal � reinvindica- hepUJj tca aca a e rece er uma r Clona ue avegaçao erea e o se-

rem ��das as sua�, antigas
ocolonia.s I c�rta _do supe:intendente da

org�'1 guinte,: _ "Nec:s.sitamos s�a of�i'ta�:e:�<:�r:�;'oCeOl����n�o�u:e� ��:::�: I mzaçao Henrique Lage, comum- telegráfica, valida por OIto dias,
�o �on�al _:lue impossibilitou tal re-. cando que urna firma chilena se

l
- 100 UL 1 10 HL-6

.

diínvindicacâo. s- -. 'C h' 11,1' I d para u . e , In 1-

D .
-

v mnO'lra a ompan Ia haclOna e d
' .

evemos tambem aos Estados '"
, • ,can O O preço ma:;amo para a en-

Unidos todas essas instituições pú- Navegação Aérea, pedindo preços r � t R' d J niblicas e »ar ticular es que fazem a 1 f
.

'f trega pos O no ! 10 e a Iro para
nossa vid� diária. A Constituição de para c:mecii:lento, as or��s ar-lo Clube Aéro do Chile. Para ob-
9., 1 com a qual proclamamos e fixa-! madas do ChIle, de 110 avioes

fa-, t
-

d )' h
.

mos a idéa reuuhli cana é inteira- h' d B'I P t d ençao e icença, nossa em aura-
t

' ..-
'1

-

dE! rica os no rasi . ar e essa d
..

bê M'men e msprraua pe a os < stados I .

idênti a aOOiana tam em o nosso 1-
Unidos. encomenda sena 1 enhca aos

•

Alé!ll de tudo, todos os bra�ilei- 'I aviões construidos para o Aéro.1 nistério de Aviacão. Sendo neces-
1'OS VIvemos dentro de um conJunto

•

• _

inteiro de cousas que são a creação Clube do Brasil e outra parte do sário para as negoclaçoes e obten·
e f8bricaç�o, americana, como o va-l novo modelo de asa baixa fabrica· ção da licença abririamos imedia·
por que VIaJamos, a estrada de fer-I ' • ,.' ,

ro em que locomovemos, o automo-, do pela mesma companma. O tele- tamente credito ate 50 porcento
yel. q_uc no� transporta e uma série I grama em que aquela firma chi- do tolal do pedido".mflluta de lllstrumentos de progres-
so. �ud� isso fo_i ou descoberta ou I SABOTAGE�I NA BÉLGICA '

fabncaçao amerIcana.,
.

(8 B I) U
'

I I d t' dSão também os americanos que Londres, fevereIro . . .
- m Jorna, c an es, In,o .a

'mantêm a nossa economia, pois que região de Mons, anuncia que os sabotadores flzeram dllummr
são, principalmente agora, o único i a marcha de um trem que se dirigia de Framerie,s para aquela
mercacl_o l(ara os n_;,ssos prod�tos. primeira cidade,E se nuo fossem os 1!.:stados Umdos, ,

.

't 'd d ' ltnunca teriam existido todos êsses Os autores aplOVeltaram a OpOl unI a e para as.sa ar o

cafezaes inumeraveis que por aí se trem e esvaziá-lo das mercadorias que haviam sido requisitadas
estendem pOl· infindas regiões. pelos alen1ães.
Devemos também aos americanos, .

exclusivamente, a extinção da fe-

ZES DO DIA�:.ãti�::a�e:aos����:a c��� ��;r��� C. _
.

'

rém. foram apenas a aplicação dos �_�cooooroaooocouoa�.,.,.....,.,.,."''''''''''''''OODOIXlOOCOooocaooo''''''''''''''oooo:xlOO>CClCOOOO
processos empregados !)elos ameri- HOJE 4a .. feirra HOJE
ca n os em Cu ba e no Panamá. E fi -

00000,"""'''0'''''''''''''''''0''''''><'''''''''''"'''-'''''''''''''''DOCOOODO"""""""'XltlDOCDDoooqoooo c;ooooooo "'"""""'"

ualmente devemos aos ianques essa

maravilhosa arte, compendio de'
todas as artes que é o cinema. No I
mundo moderno o cinema é a vidal
integralmente exposta em todos os

Iseus aspétos, uma literatura com

pleta composta, soma de todos os

pensamentos que o homem jamais D
a

d
r

Oinventou, fabricou ou estampou. E e:nlOnlOS () ceo cinema operou no Brasil um fato
histórico único. Conquistou toda a

atual geração brasileira para a ami ..

zade e a intimidade diária com os

americanos, com a vida ianque, com

tudo que vibra ou lateja no coração
e no cérebro de todos os habitan- Complem'tnto Nacional (D,F.B.) I
tes da grande República Septen- O" nicos de A"uillen I"trional. Essa amizade alicereada em

o.;, l!' 'Il

bases seguras e impereciveis, gerou, Preços Cr. $3,00 ·2,00. 1,20 I Preços: Cr. $2,40 e 1,20
a solidariedade inter-continental, 'I Livre de Censura Imp. até 10 anos
atravez da qual as Américas se _

transformaram em um só bloco que I
;�:�i;�ol):r�a:aa�x���e:aI��Ja�:��: Felllllz ataque. dos « osqul!!Itos)}esse pais-soldado que luta pela h- ,
berdade e para a paz, a justiça e

'" ,
a grandeza da humanidade. • 'f' d"_____

-;;;;;;======.. J�ondres, 3 (Umted Pl'ess) - lo mag'lll ICO ataque mrno ele·
----'" - -

O marechal do Ar A. T. Hal" tuado contra Berlim pelos vos-

ris, chefe supremo do Coman- sos "l\'Iosquitos". Suas bomba.s
do de Bombardeio, dil'ig'iu a se· coincidiram com a tentativa de
g'uiute mensag'em de cong'l'atu· Goel'ing' (le dirig'il'-se, através (la SACRIFICOU ·SE PELA PÁTRIA
.lacão ao oficial que comandou ,radiotelefonia, ao povo alemão, Londres, fevereiro (8. B. L) - Em 8t. Mard, perto de Vir�

� as
�

formações de apal'elhos por ocasião do tlécimo anivel" ton (Luxemburgo belga), houve uma tentativa para destruir
M "IlIosquito", que atacaram sál'io (la usurpação do poder unia sub-estação elétrica. Um sabotador colocou uma grande
Q Berlim: "Queira transmitir a por Hitler, o que não deixou carga de dinamite num dos transformadores. Mas ao efetuar

'I totlos9 pal'ticulal'mente às trio de causal' consternação na

Ale-,
esta operação, escorregou morrendo electrocutado. .

i,ao""""....._""""__"'""' ........�__............"..;ª lmlílções dos aparelhos, minhas manha e estímulo entre os 1)0- Pouco antes dêsse incidente, havia sido atirada uma bom·
- , _.

3v;':-Õ mais calorosas felicitações pe- vos oprimidos na Europa". ba na casa em que morava um agente alemão.

Novos incêndios misteriosos no Chile

\
\

prisão, aJlÍ)� terem sído encou
tradas quatro bombas numa
estação suburbana de telefones ..
Aínda não foi revelado ore
sultado do inquérito aberto pa-
1'11 avertguar os Ineêndíos de
norestas ocorridos na semana'
nassada,

A Diretoria da Escola Industrial de Florianópolis, (an
tigo Liceu Industrial), avisa que as inscrições para os exames
vestibulares aos cursos Industriais e de Mestr ia, que se deveria
encerrar a 31 de Janeiro findo, toram prorrogadas até o dia 10
do corrente, devendo os interessados à matrícula apresentar-se
na Secretaria daquele Estabelecimento nos dias úteis. das 9 às
12 e das 14 às 17 horas, munidos dos respectivos documentos.

Os candidaeos maiores d e , 16 anos serão inscritos na
Escola de Instrução Militar, anexa, para obtenção do certifica
do de reservista.
72 3vs-l

Destruiu-se o

lidade do
mito da invencibi

nazistaexército
Moscou, 3 (U. P,) - A emissora tambem se mostxaram máus estrn

desta capital divulgou a seguinte legistas. Vislumbra-se a vitória fi
nota a respeito da batalha de Esta- nal melhor que em qualquer outro
Iingrado : "O exército russo alcan- momento; mas o exército russo sa

çou grande vitória que demonstrou be que necessitará lutar muito un
sua superioridade estratégica so- ícs que sejam completamente ex
br e o comando e o exército ale- terminados os bandidos hitler-is
mão, Destruiu-se o mito do berois- ias, Ele continua batendo os exér
mo alemão em Estalingrado,

he-,
citos alemães em todos os setores

rois1110 que Berlim apl'esentava co- da enorme frente, mais deeidido
mo base principal para que o que nunca a provocar o fIm do
Eeich pudesse disfarçar a

der1'o-1
hitlerismo o mais rapidamente pos ..

ta. Hitler e Goering não somente sivel".
são máus propagandistas, eOlllo

SEJA

-..n-

CINE ODEON
- PONE 1602 -

A's 7 1/2 horas

�:;r-i���
IMPERIAL

- FONE 1581 -

A's 7 1/2 horas

SUA

ARRISCANDO COM A SORTE
Com Margaret Lindsay e

William Gargan(Technicolor)
Com ErroI Flynn e Fred Mac

Murray
Ha sofrimentos que

fazem envelhecer, E as

séidêlo para suas vltim3S,
EMPAPELANDO O MUNDO Defenda-se contra ésses so-

Senhoras, que dêles pa- frimcntos, que são eVltaveis.
Use A SAUDE DA MULHER.

Com os 3 PATETAS, os 3

grandes ditadores HITLER,
MUSSOLINI e HIROITO. Regulador, tônico, anti-dolJ-

decem, o sabem muito bem,
Taes são as irregularidades
no funcionamento do deli· rosa, o poderoso remedic
cada organismo feminino,
como excessos, faltas, pe-

traz no nome o resumo de
suas Virtudes, .4 SAUDE Dil

riodos dolorosos, que tornam
certas fases do mes um pe·

MULHER e uma garantia de
saude e bem-estar.

e esposa participam a seus

parentes e amigos o nasci
mento de seu tilho

VILSON,
FpoJis" 29-1-41.

26

Lavando-se com o sabão

"VIR E ESPECI LIDA E"
ClA. WE'rZEI.J INDUSTRIAL-J-OIN,TILLE (Marca regist.)

tempo e dinheiro
,>�aA� .�,�C(",• •

[ S,Pt"ClAUOAO(
'"

economIza-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Himmler o ministro executor daiEmpresaGestapo e seu novo cargo
Londres,2 (U. P.) - O fa.migerado nazista Heíurích Rim- B�ncomler, chefe da tenebrosa "Gestapo", foi desígnado eomlssá- lU

.

do geral do Reich para proceder à mobilização total {la Ale
manha. Essa informação, colhida nos círculos neutros de Ber
lim, foi divulgada pela agência. "Tass".

Segundo os círculos políticos de Londres, a nomeação de
Himmler para mobilizador do esforço ele guerra alemão, na

retaguarda, vem demonstrar que Hitler pensa encontrar gran
de resístêncía de parte do povo alemão, que já não aeredíta
mais na vitória. Para evitar no máximo possível essa resístên
ela, Hrnmler mobilizará certamente toda a "Gestapo", que é
vista com grande horror pela população {la Alemanha. Acre
dita-se, entretanto, que a nomeação de Hímmler, mesmo resol
"Vendo alguns problemas, criará uma situação insustentável,
entre a síorças armadas do Reich, as quais sempre sustentaram
uma campanha surda ele reação contra a "Gesíal)O". Deve-se
recordar, ademais, a existência de graves dívergênoías entre
Hímmler, o marechal Goeríng' e outros altos dírlgentes (las for-
ças armadas alemãs. a) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO

Diretor Presidente

"Líder» Construtora Ltda.
Cruzeiro do Sul S ../ÂG> Em organização

-..... . .....".,.,.,..

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada O prón:imo sorteio serà realizado no dia 27 de fevereiro de 1942

Banco de Crédito Popular e Agricol·a I Convidamos os nosso� dd. associados port�dores dos. títulos contemplados
a virern buscar 05 prerruos respechvos

de Santa Catfirlna

Resultado Ofidal do Sorteio do dia

4,°
5.°
10

100
120
1000

10000

Titulo ri.? 488i6 - Uma construção de
" "56816 - Um terreno de
" ",66816 - Um terreno de
" 76816 - Um terreno de

" "" 86816 - Um terreno de
Premias - Os títulos com o final n." 6816 (Milhares)
"" 816 (Centenas)
" " """ 46816 (Invertido

,,�, " "" 16 (Dezena)
" " " 6 (Final)

1.0 Premio
2 ."
3.°

"

"

Total dos premias distribuidos em cada série Rs.

30 de Janeiro de 1943
Serie A Serle B

c-, $30.000,00 c-. $50.000,00
Cr. $5.000,00 Cr. $10.00,00
c-. $3,000,00 CI'. $5.000,00
Cr. $l.000,500 Cr. $5000.00
Cr. $1.500000 Cr. $5.000,00
c-. $5.000,00 c-. $7.000,00
Cr. $10000,00 c-. $200DO,OO
c-. $12.000,00 c-, $24,000,00
c-. $10.000,00 Cr. $20.000,00
.�.,:_150.00� C��!OO,OO
c-. $140.000,00 Cr. 270.000,00

Dr. F. da Gama Cerqueira
Fiscal do Govêrno

Inspetoria Regional em Hcrtanépclls-Rue Vitor Meireles, 13 (sobrado)
Rua Traleno n.O 16 - SMe própria

I
-_ ....

Registrado no Ministério da Agrfcultura pelo Certllícado
�. Para conhecimento dos rrcs so s distintos prestamistas, trans-n. 1 em 20 de Setembro de 19i'í8. t·-Endereço telegráfico: BANCJiEPOLA I efi'a� cravemos do jornal. "O C01'vIERCIO" de So ro c c bo , Sã.o Paulo,

. � V a seguinte noto: O SR. PAULO PEREIRA IGNACIO, adiantado
Códipos usados: MASCOTTE la. e 2a, edição i 9 esclarecido industrial, adquiriu 5,000 TITULOS DA EMPRESA "LIDER" CONSTRU-

FLORIANOPOLlS

I
TORA LTDA.) NO VAL0R DE c-, $50000,00, por intermedio do Inspetor ge1"01 Sr.

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES José Lozano e Ores te s Sagula, distribuindo-os como bonificação aos empregados da
Emprestimos - Descontos - Cobranças S/A INDUSTRIA VOTORANTIM.

e o rde n s de pagame n to ';;;';;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;:;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;';;:;:;;;:;;:;;:::;;::::;;::::=======-7-;;:--=-;:-;�-=�::--==;:::-
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado r I IE O leão não rugiu
Renresentante da Caixa Economica Federal para Fi vende i Of

'"

fl'i"l!J.
1'.. ft I Londres, 2 (Do comentarista ll1i-.'das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio I remo eC111Ca �II. ��\�r(H� �g�jlâ:�) COlll��;�e:�tr�� �a�

semestral, em Maio e Novembro.

I ROYAL décimo aniversário ela sua ascen-

Paga todos os ceupcns ães apólices Federais e dos Estados « '» silo no poder. Entretanto, o seu

S� P I M' G
. D ti � silencio terá provavelmente umde ao au o. mas erais 0 remam UC!). � efeito psicológico muito maior do

Mantem carteira especial para administração de prédios. Instalada modernamente e dirigida por técnico

espe·1
que o ele qualquer discurso.

Recebe dinheiro em depósito pelas cializ ado, conserta e reforma máquinas de escrever Antes de tudo, os alemães não

lh d t bilid d bsolut r deixaram de perguntar por que o
me ores taxas: e e con a 1 t a. e com R 80 uta garan lIi

seu "fuehrer" não falou c se ° seu

C/C à disposição (retirada livre) 2% e modicidade de preços silõucio é voluntário ou imposto
C/C Limitada 5% Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658 I por circunstâncias independentes
C/C A 'fiso Prévio 6%

I
da sua vontade. Será que o chefe

C
do partido nazista se sente ame-

C/C Prazo Fixo 7% Machad () & i 21 drontac!o pelo microfone através do
Aceita procuração para receber vencimentos eml qual divlllg.ou ainda recentemente

flas f\� Revarticões FederafR. Estaduais e MunicioatEi. -Ol . as suas vãs promessas a respeito de

IP�---------------_
....._---�- EstaJingrado? Com efeito, os ale-

Alt.32 mães talvez não tenham esquecido
a famosa frase de Hitler: "Estalin
grado será nossa".
Além disso, ° chefe (la Alemanha

não tem nenhuma vitória a anun
ciar ao seu povo. Em toelos os tea
tros da guerra, os alemães estão
haí enrlo em retirada. Enfim, se o
si lê nci o de Hitler lhe foi imposto
por motivos independentes da sua
vontade, podemos apenas formular
hipóteses no tocante a êscs motivos.

Um nome! Um' símbolo! Urna garantia!
Londres, Ievereíro (S. B. l.) - "Seg'lmdo informam fontes CASA RADIOLUXbelgas fi<ledig'nas", escreve a "Gazette de Lausanne" no seu '..número de 22 ele setembro, "a situação alimentar na Bélgloa I -. .

tornou-se francamente desastrosa no decurso destes últimos Rua Conse.�helr� �a�,ra, 7 (E�lf. �a ��rta)doze meses. Se este país não vier a receber víveres do exterfor.j c, ,.
End. Teleg. �adlO,ux ----: Florl,an:,po 11,.

breve êle estará nas mesmas condições que a Grécia. Há um .t;;mpo::� �e LouÇ1C;s, Vidros e arhgos eletrlco� em. ger_al.
ano, o raquitismo, o escorbuto e outros males produzidos pela DeposILa_:1O das .ampa�das PHILIPS,. pa,ra .11u�lnaç.ao,
falta de vitaminas, já haviam contamínado Inúmeras crianças O�stalaçoes de LUZ & FORÇA, ern Flor-ícnôpo.lís e Interior.

belgas. Mui�os pais retiraram seus filhos da escola para livrá- 7_v_O • � _

los dessa sobrecarga para sua debllítada eapacldade física. ••••••••••e.fi•••••.�••�•• �"O Comité Sueco de Auxílio às Crianças Belgas e a Cruz fi} , @Vermellla Sueca, estão prontos a intervir em seu socorro, com
.

FilH I M
-

E I V I
.

dinheiro e meios de transporte, o que farão logo que se tenha fi I A I A O I •chegado a um acôrdo preliminar. Êsses Comités manifestaram e li! '
• III ti

a opinião de que não basta aos Aliados armazenar g'l'aIHles re· • (I
servas de vÍVeres pa.ra a distribuição de após g·Ue1.Ta. Impõe-se. T,'od'as devem", usar a fi
um auxílio imediato, ou {lo contrário teremos cheg'ado <lema- •

.....

<Isiadamente tarde para milhares de crianças e de adultos".
• •
e
• e
� (OU REGULADOR VIEIRA; "

Alugam-se Três casas à
li) A MULHER EVITARÁ DORES fi rua Cambo-
�, AI C lU. dú �/n; contando cada uma

� ivia as . ó icas terinas • dois pavimentos, tE'odo cada

�L Emprbegta-se C01� vantlugrí€.IDdPa- • casa 5 quartos, sala de jan-
ra. com f:i er 6S lrregu 8 Iaa es

� tar,8iiIa de visita, garage,

!.". das funçi,?es periódicas da.s se- .ê quintal, galinheiro, 3 insta-
w nhüras. E calmante e regulador '&W lacões sanitárias, tanque de-
fi dess8f;l funções. ., lavar roupa, instalações de
" FLUXOMSEDATINA, pela SUEI. fi radio e telelone embutidas.

.�.
comprovada eficácia, é muito re- " ptc. Trntaf com o proprie-'. �\ "j ceitada. Dfwe ser usada com iário, Dr. Agripa de Castro

I- ��� confiança. " Faria, à Rua Vitor Meireles
l- · � '<li FLUXO-SEDATINA encontra-se " n° 24, Consultório médico.
:ílJ {"',,"'FfLH 'lMÃE em toda parte, (I Teletone n° - 1405,
'�••Gt•••••••••I••••••••••9 52

ll'WRREM DE FOlUE AS CRlANOAS

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

\

I «Relojoaria

- TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras. Numera
doras, vitrolas. máquinas de escrever, calcuiar, coser,

aparelhos fotográficos, telefones. etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

758 vs-34 v-1

Casa de Rloradia
Aluga-se ótima casa de mo-.
radia. à rua Fernando Ma
chado n° 10, com 4 quartos.
2 sa13s, banheiro, agua fria
e quente, etc. Tratar com
Tolentino, na Agencia Che�
vrolet.
32 15 vs. alI. - 17

se pensa nas esferas oficiais;
dar. (L. D. N.).

Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edificio o�de funcionou o Banco do BrasiL

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presel1'1es
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"NE VARIE UR,ul l�giliLp��ztRJ�E���Tl����I----------------------"'----. '. ". _ . . _ daO��ll:�%,o;:���n�� r;i�,���rlâ� FARMACiA ESPERANÇARio, fe��l'elro .(E.) - � Cocreiç
I s�o" dos propósitos d os alemães." ta 11m da Comarca de Flori'a-I do Farmaceutico NILO LAUS-',da. Manh,,:" pub licou domí ngo o

se-I'
r urroso com o rechaçar pelos .IU-, népolis, Estado de Santa Catari- i.

•

H hgUlllte ed�tol'lal:. xel;.lmrgues.es da.s, propostas de
na, na [ormo. da lei ctc. ; oje e aman ã será a sua preferida. "'fambem ') pequemno L?-x.em-j r'2T1;:a,le, �{Jtler, fiel ao seu ses,tr.o" Faz saber aos que o presente edi.'burgo t�m traçado belas pagmas pos de lad o I) formal comp ronusso tal ele primeira praça com o prazo Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.de he��)ism? �esta qlladr�, de ter-I e, � :0 de ag;osto do ano p,assacl�o, i de vinte dias virem, ou dele conheci. :r�r (jl,: a E�u.��a atrav.es"a sob o 9)e�l,alou .o,��ao.d�cad? al1��ad.o �.olmento

t íverem que, no dia 15 de fe-; Perfumarias.--Artigos de borfi,chd.peso 11<1 �,rlltahd:de n:::Zl�t� ., _ A hel�h:?� \llIIH:n�l�d.o�, porem, na_o vereiro próximo vind?Ul'o, às 14 110'. Garante-se a exata observância no receituário médicoC.om� H1l. ",outra c?nfl�g:aça.o es- St·. (,c!x,".am d.o,llI�?l pelo te�o .. , ,ras, (segunda feira), a frente do edí-
se pais sor reu a infelicidade da responnerum com aluvez, protcstau- ficio do Palácio ela Justíca à Prar:a DRPÇOS MÓDICOSocupação alemã,. pois é um d os ca- do, e vinte mil tra�ajhad.ores pl�se- Per-en-a Oliveira, o porteil'� dos a�!. I t .
mm n os marcados pela tropa ger- raru-se em .greve. Logo o gauleiter d itóríos dêste Juizo trará a público R. Cons. Medre 4 e 5 (edifício do Mercado),rnânica para a invasão da França. se aproveitou do pretexto para de- pregão de venda e arrematação à
Entret�nto, �1O. período 1814�19!8, a sertcad,eal' bestial perseguição .c.ort- quem mais dér e maior lanço oferecer FONE 1.642
opressao do ll:lmlg.o, ap�sa! U? llle�- lr:'l tOGOS os luxemburgueses, situa- sobre a respectiva. avaliação ele ....

.qu�clcel �e.quInte. da vio lência kai- (;ao, que :o; e
_ torn.ou" permanente com c-s 800,00 (oitocent.os cruzeiros), o "10'R-RE-U'-O'-CH-EF"E--"r-J'-Z··-IS'rl-'.-·B-i'L--GJ\.------serrana, fOI relativamente branda a decretação do estado de emer- seguinte: N0 1 _ Uma pequena casa li .!.� .1. '1._

se a compararmos com a selvageria gên cia c'iv il " pelos invasores. de moradia coberta de telhas assoa. Londres, fevereiro (S. B. L) - O rádio inglês divulgou a 23
I] IH:' c�t;i sen d o � ação germânica Simon, então, lanço�. a ma!ilha_da lhada, sob �lO 278, e o seu l'e�pectivo de outubro, que o chefe nazista flamengo, Gustaf de Clercq, tanessa Ilustre naçao, procedimento �csiapo contru os heró ícos cidadãos ter-reno, sito no legar José Mendes, 1 ." G 1

' .. ', d t 1 dia A C B S t _

que é pura e simplesmente 11m espe d o gr ão ducado Fuz ilando encar- t t it t
ecela. em anc, VlLIllla e unl a aque car IaCO. re rans,� . - -'., com qua 1'0 me I'O'S e OI ocen os cen·. .., . ,

d " O �sinhamento do povo, corando, enchend.o carn pos de con- tímetros ele frente à estrada pública I míttu aqui a n1eSllla noticia. Segundo despachos a versea:-;
.
O gauleitor ?.o grão-ducado, o na- centruçâo, destruindo lares, confis- fundos ao mar, confrontando, pel� i News Agency", datados de 25 do meSI1l0 mês, as autoridades

z ista �u�tay Simon, de corneço bus- ca�d.o bens, apoderando-se de em- norte com terras de quem de direito i germânicas na Bélgica nomearam o conhecido agente alemãocou aliciar os luxemburgueses para nresas, vem agindo � representante e pelo sul com dita de Manoel Maria I

ICT " El' leít 1
. L "f' t d Gancl pa.ra suceIífie d t it

-

d Hit!
'

d '. :lenlI laS e 81 o pe os nazIs Las pre e1 o e <, -

lima pO I Ica ,e es rI a c.o.operaçao e It er, cnan .o maIS um p.oV.o da Silva, inclusive uma meia água I '
• • , •

('om os alemães. É que ainda se es- mártir. construi da de madeira. edificada no der a De Clercq na qualldade de llder do mOVImento l'l:aclOnalcutava o éc.o da f.ormal declaração Na hora d.o ajuste de c.ontas tam- mesmo terreno acima' tudo avaliado, Socialista Flanlengo.?e H�tler, feita quand.o .o país f_.oi bém, t�rão os luxc�burguese? .o seu, por oitocentos cruzeü:os. Êsse imó· I A nomeacão de Elias é considerada como uma prova de queJnvac.IICl.o, de que a Alemanha nllo lugai' 11 mesa da corte marCIal que' veis são levados em hasta pública em I 1
-

f �. '

p es de eIlcolltrar elltre os belo'as res-.' t' tI"" �
.,

1 . OS a enlaes OI anl Inca az , '"lilO,ana, em ,emp.o a gum, a In- Jillgara 0" resp.onsavels pe . .os all.oS virtude ele requerimento do inventa.! ., .

(lept'ndência territ.orial d.o Luxem- de terror p.or Que está passand.o .o riante com o qual concordaram todos
I peItavels, UIll que aceItasse o cargo,

burgo. lilUnd.o. }<� um direit.o que êles têm os interessados no inventário que se :Mas .os inv,adidos nã.o se deix�- e que conqtist.ara� c.om at.os do processa neste' Juizo por falecimento In:m leval', pel.os cant.os de sereIa I rna!s belo her.oIsmo '. ele Maria Freitas Cabral. E, para que I
do gaulclter, conhecedores, que . chegue ao conhecimento ele todos II-

nlandou expeclii� o presente edital que I C'
-

P tIii =13 ����;�� i�� 2�=��i$����� l�� =��� :;==�I�;§:;�B1�=�==IIi=g;;=:==;=!s=a=-- =111 I r u rg r a o a r e! ro�.qllw�:;�=�:i:i���=C�w����,Iii��=��,;�:j�'I�==:=���Gilil=WJ.,===�==I:�I.=�==9I:_�L. será afixado no Iogal' cio costullle

�II' ....... .. .. -:'I�g� =m publicadO na fórma da lei. Dado e Com � flnos de prática nos pnücipals HospitaiS da Europa.!VJI:I .EliI�:J

mi ::�: passado nesta cidade de Florianópolis, I Chefe do serviço Pre-natal do Depuf't. de Saúde Pública.= T E'- J I' Z :i� ao� vinte e três �lias do mês ele ja·!
-

Molé:'.tias elo SenhOrf:R, Endncrin' l(lgi� .

.• �� ��,
.. �t..".:.i nelro do ano ele 11111 novecentos e qua-! Cons"lto'rI'O I)ua FoII'lJe SchmI'd} 34Iii_ liiiI - • renta e três. Eu, Hygino Luiz Gon. " . :" .:- L "

�ii� iiéi zaga, Escriyão, o subscrevi. Selos, I' Cc'multas das 2 1/2 às 5 horas dll tarde
L� iiil final. (Assinado) Osmundo 'Yander, Residência: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004
��". Br""'"""='''':�� TEM s i F I L!SOU R r::: U _

UM ley da Nóbrega. Juiz de Direito ela Ir�; � = "'fJj}t\UK...�ql.:S .-' i ç; !:fi P Vara. I.roo
< if;:;,�" '�.' �"_.� .�..

.

Im� .
� ii�= Oonté1'e I.m; ! MATISMO DA MESMA ;; O Escrivão ,

m�� li! ��l= H.ygino L1dz Gon.zaga I,�l'(aP411 !i§IifS

� e I!ii; ORIGEM? USE O PO- ii,I&�I'. W.I!iI!I"gma .IU!.lI!iZfilll ilGe.P'J�:q� !!I."

.,��� PULAR PREPARADO !i5!·'iI.u::a �""2
,��!t ==1=(mI 1:9

i�.. a.ll11
....

, ====
� E.o"B" _"'ii.2.l.:ia elE_.

n== rHIV""!II. c.r;:.

'ie� A blFlL18 ATACA TUDO O ORGANISMO Se!!
ii O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, oS ii
:11 Pulmõe�, a Pele, Produz Dôres de Cabeça, Dôres ii:g� n011 Ossos, Heumatisrno, Cegueira, Qned!\ do Ca- ii,m! belo, :'\nemia, AbÔf'to3 e faz os indivíduos idiotas. ==�� Inofensivo ao organismo. Agradavef ;R�·=a� =::iI=:� coroo um Jicôr ==1_

'iii O ELIXIR 914 eFotà !lprovado pelo D.N.S.P. como iiiâ
E auxiJ!ar no tratamento da Sífilis e Reumatismo ii'iii·· da mesma origem .....

• É 5�=� Ff\LA M CELEBRIDADES .M DICAS H:"ri
�!:: 8t;bre o preparatio ELIXIR A composição e o sabor a- e!!!ma .914. devo dizer-lhes: sempre grndavel do ELIXIR -914.. re- el!:
m· que o tenho empregado, êm comendam-!lO como arma de mJ

r:il os CIlSOS de indicação apro- faci! manejo p!ira o públIco �
=�9 pria.da (siriUs em varias de no combate á �ií'lIi!', qual!da- m;
lia suas manlfestaçõetl) os re&ul· de� que r�eqllent{lmentl:l !l- �i!•••• tados têm sido satlEiYatorlos, nrovelto no .\mbuJlltorio da •.•••

li== pois são rapldo$ e duraveis. Maternidade de Santa Maria. ==1I.e. �.c�!i

'11R!Id 2.;Z.

�iii Dr, Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. !!E��
. , -

C�.�
�1iII.a

O"--�-����·I·�-����-�-_·U·.qa. I6I• .õZ� "Pi;'t!!.��!II"I:LI;:t;•• I&tlõi �"S_'I!� F,u"" fi; 8fJ�.1ii Ii!!_ f:lIlI!ii ...Q�!I t!C!:C� .�. �.I!III is:r.;:!I i!I�ift 5S.Oi I!Il • � , �a== 'G'CU=i=�!;��s����!!����:!!a�fuae=� -r.�I;===rdIUllS�����.RJ==I:=�=e��!í1=il _,
-
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Dr. itor

CURSO PARTiCULAR
Prof. �lailnel LuizOs element.os c.olhidos pela Esta·

tística Militar sã.o abs.olutam.eut'
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a f.ornecê-los .ou
mentir n.o ministrá-l.os c.onstitue
crime rig.or.osamente punid.o pelas
leis d.o Par3_ (D. E. M.).

Preparam-se candidatos para quaisquer concursos
PREÇOS MO'DICOS

Rua Saldanha Marinho, n. 3
vs -2t

LEONOR DEUCHER

TRABAI,HAlI os PA'rRIOTAS
Londres, feverei�o (S. B. L) - Súbito incêndio, que se

JUIZO DE DIREITO DA COl\1AR: atribue à ação dos sabotadores, destruiu consideraveis ".stocks"
CA DE TIJUCAS de linho e de materiais diversos pertencentes à firma Vannes-Edital de Praça, c.om .o praz.o de
vinte (20) dias te Irmãos, de Cuerne, em Kortrijk. Minuciosas investigações

O floutor l\fanrillo da Costa Coim- foram realizadas, mas sem resultado algum.
bra, Juiz de Direito da Comarca de Em Breedene onde outros "stocks" de linho foram igualTiju.cas, Estado. de Santa Catarina, I mente consumido� pelas chamas, os alemães resolveram 1'es-na Jorma da, leI etc.

I'
. . "

1 f 'd tFAZ saber aos que o presente edi- pOnSabIllzar os propnetanos pe os uturos aCI en es em seus
tal de praça, com o prazo de vinte I depósitos e armazens.
(20) dias, virem, ou dele conheci-I .-----------,----,------- .

mento tiverem, que no dia dezeno- I
ve (19) do mês de fevereiro do co]'- :

Irente ano, às 10 horas da manhã,
o Oficial de Justiça, servindo de
porteiro dos auditórios clêste Juizo, I
no Edifício da Prefeitura Munici- ipai desta, cidade, levarú em hasta Ipública, por quem mais dêr ou
maior lance oferecer, os bens per
tencentes ao iClventúrio do finado
DOMINGOS PIANIZER, que vão a

praça a requerimento do inventa
riante Ernesto Pianizer, para paga
mento de impostos, custas e mais

Idespesa.s do inventário, os quais
são os seguintes: Um terreno sito
a linha Ribeirão do Alfêres, mu-

nicípio de Nova-TrenLo, com .

(220.00011152.), fa,zendo frentes na
estrada municipal e fund.os em
terras de pronrietúrios do Morro da I
Onça, eXLrelll�l!1do ao Norte em ter-I
ras de Carlos Marques e a Sul em Iditas de Albino Cipriani, no valor de �--------------,--------------

mil e cem cruzeiros (Cr$ 1.100,00).
uma casa edificada no mesmo ter- Ordenadol'eno no valor fIe trezentos cruzei-
ros (Cr$ 300,00). E para que chegue idô-ao' conhecimento ele todos, mandei Grande Emprêsa Naciona! precisa admitir �e,ssôasexpedir o presente edital que será neas (funcionários públicos, inclUSive reformados, mllltares, pro
af�xac1o no lugar do costume e pu- tessores e mais interessados que disponham de horas vagas)blIcado pela Imprensa, D�?o e! .

b' em de negócio fácil e rendoso, nas grandes pra-passado nesta Cidade de TI.lllCas,' para se Incum Ir. ,
.

aos 16 dias de janeiro de 1943. En, I ças como nos lugares m813 afastados do paiS, podendo aufeflr uma
Rodolfo Luiz Buchele que o dacti- r.emuneração mensal de Cr$ 500,r.0 a Cr$ 100,000 conforme
l�grafei e o subs.cl'evo. (Ass.)

�Iall-I sua capacidade de trabalho. Os pretendentes ao emprego podemnllo da Costa COlll1bra,. Selos afmaI. d'
. .

t "Grande Emprêsa" - Caixa Postal 938Está conforme. O Escrivão. Inglr-se, por car a ,. ,a ., .

Rod.olfo Luiz Buchele ._ São Paulo - com todas as referenCias necessanas.

EMPRESA �� R E X"
Transporte de Cargas

DOMIClLlO � DOMICILIO
Viagens diretas em caminhões proprios para:

Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeir0 e vice-versa.
EM COMBINAÇA�O EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Gariba.ldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

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

TehjfLlne 1.677foi protagonista de um dralna célebre
Berna, 2 (Reutel's) - lIada- demitiu-se de seu carg'o, dedi

me CaiUaux, a célebre protago- eanllo-se à,defesa de sua senllO
nista de um (lrama político que 1'3, que, delwis de sensacional
ag'itoll tanto a opinião púJJlica julg'amento, foi ahsolvida. Cail
luí cel'CU de trinta anos I.assu- ]aux foi ministro novamente
dos, faleceu no Departamento em 1925.
de Sarthe, seg'un(}o anunciou 11 -------------

l'ádio {le Paris. Como é sabido,
em princípios d:e 1914, lIme.
Caillaux assassinou a tiros (l
diretor <lo "Fíg'aro" Gaston Enfermeira obstét.rica (par
Calmette, que mO'via violenta teira diplomAda) Atende OH
-campanha contra seu marido I Caga ele Saúde S Sf baRtião,
Joseph Caillaux, então mi- das 10 às 12 e das 15 às 17
nistro da Fazenda. Caillaux horas

de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00

I

Tem em {(stock» os mais recentes artigos
para crianvas, ternos de fina confecção para
hornens9 calçados, chapéUS, �asemira� e Ii

i1ltos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc� A Fábrica DISTINT 11 e�tà con-
feccionando cáunisas para o verão ii preços extrenuunente baixo8�

VisUeül as novas e modernas instala�ões de A CAPITAL, ii rua Conselbeiro Mafra, 8.

c

/

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

Aplique um Gas�gênio «§ully» 110 seu . caminhão e ganhe a diferença
Eficiência e garantia absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C,I RAlVIOS & Cía. ...»Rua João Pinto? 9 --- Flerianõpelis
___W!I5 OfiCINA DE MONTAGEM E ASSISTENCIA ww�

-----

A voz da liberdade IBallCO de Crédito POllular e
Londres, 2 tu. P.) -- A rá- Ilaua, lUontuTam guarda três Agrícola de �allla Catarina

dln de Berlim descreveu o as- eompauhías <la Wermacht e ASSEMBLEIA GERAL
peeto que apresentava dia 30, uma dilS tropas SS. E, enquan- São conviàados os 51'S. Acionistas pora un-ta As.
a Sports Palast, onde falou o I to durou a transmissão, as sembléia Ge.·oI Extraordinária. a realizar se na séde do
doutor Goebells, Presidia a ce- guaruíções dos países ocupados Banco, no dia II de Fevereiro p , v. às 5 horas do tarde,
rfmôula que o locutor chamou pelo "eixo" ouviram a palavra para ",e reao lver :
de grande demonstração do dos dil'ig'elltes nazistas, em po- lo ) Sôbre o pedido de demissão de 2 membros do Con
Partido Nacional Socialista, síção de sentido. se lho Administrativo e dos atos do rnesrn c Conselho
uma grande Ãg'uia Germânica A "TOZ fantasma" de algu- e Conselho Fiscal, Em conjunto em sud reunião de
e tremulavam numerosas ban- ma emissora clandestina anti- 26 dêste, que providenciaram sobre o caso, de ocôrdo
deiras da ,Vcl'macht -

verme-I n�zista Iuterrompía � al?cu- com os Estatutos do Banco, em seu Art 31, letras J ti

lho, branco c preto - em mas- çao de Goel'mg' e o místeríoso K.
tros dourados, sob o této deco-11ocutOl' üizin: "Você decerto 2°) Outros assuntos de interêsse do Banco,
rado de estrelas. não o acredita". "O povo ale- Florianópolis, 26 de Janeiro de 1943.
A entrada no recínto {lo mi-II mão deseja a paz". A DIRE'"C'ORIA

nístro da Propaganda, às 14: Em nmn das pausas feitas 6 v. alto -2-
horas e 7 minutos, foi saudada I por Goehheis] fi YOZ novamente � .
pela multidão, entre u qual fi"

I
se in1rome!eu, ()xc�amando: "O D1# I anrn n'::l'!!'l1"''''a! Vida E�no.rttvaguravam representantes II o pOYO alemão deseja saber se o .s. II .4"Ui lU Uuui I .

.... p
parttdo, membros das for"ias Iueln'el' vn

í

falar". Doenças de Senhoras-Vias I «Iuves de Ouro»
armadas e uma deleg'ação Urr·1 Urinárias. I Rio, 2 (E.) - Está marcada

'I'ratam ento esnectalizado para o próximo dii1 6 a in au
das aíe cções dô _ aparelho guração do rinque do Botafogo
genital feminino (Útero, Ová- de �'utebó� e Regatas� quando
rios, Trompas, et.c.). Tra-· a Federação Met ropolitana de
tarn euto moderno, por pro- \ P.ugil.ismo fará realiza,r, nesse

cessos elétricos da GnNOR- di a, interessant e espetáculo.
RÉA AGUDA E CRÔNICA t O sr. Leopoldo Del Valle.
E TODAS AS SUaS COM_I presidente dessa entidade. já
PLIC/\ÇÕES, sob centro tornou as medidas necessárias
Ie encoscóníco ( U R E - para fazer a entrega dos prê-
T R O s C O P'I A ) e de la bo- mias aos vencedores das últi
retorto. mas competições oficiais, inclu
Fisioterapia - Diatermia e sive aos que venceram o cer-

Infra-Vermelbo. tame <Luvas de Ouro" nó

CONSULTAS: Das 10·12 e transcurso da reunião do Bota-
4vs·2 das :�, 5. fogo.

CONSULTORIO: Rua Tira
dentes. 14 Fone: 1 fl63.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.

.

í60

i
JEscr. Edifício Amelia i� Neto, sala 2.� i De ordem da Diretor ia cm vido aos srs. SScÍJs para a

I�
Res. Av. Rio Branco, 181

'I sessão de Assembléia Geral, a efetuar-se dia 6 do corrente (sáFlorian6polis. bado), a-fim-de ouvirem a leitura do Relatório da Sociedade, do
-- Balancete da Tesouraria e outros assuntos de interesse, na séde

O derrotismo e o pessimismo provisória, à rua Pedro Ivo, 9.
são armas da "quinta-coluna". BOAVEilHllRA AlVtS1 Secretérlo
(L. D. N.). 71

-------

nu uenal
CONTEM

S a
OITO ELEMENTOS TONiCOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, F05FO'tOS,CALCI0

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pilidol. DepaupefAdol,
E.aotados, Anêmicos, Mã ••
QUI'! criem Magros. Criança.
uquíticae, r.ceberão I tenl-
ficaçio gef.1 do ofglni�mo

Sa núOüe fi DI
L!c. D,N.S.P. n' 199, da 1921

AAAAA

co

c.".......-.._...----_...

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às n e 17 às 18

*

Casa Beirão IFábrica de artefatos

i'de couro
Pastas de couro para
colegiais (�riigo forte e

barato), Cintos, SU'3 pen-
séríoe, Malas, etc.

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

I -Florianópolis-

_
30 v�.-IO I

Um técnico uruguaio para o'
stle i .mo ga acho

Porto Alegre. 2 (E.) - O fa
moso técnico uruguaio de fute
ból e atletismo Alexandre Bus
setti, que dirigiu e preparou as

equipes uruguaias que concor

rera m aos campeona tos sularne
ricanos nos anos de 1937, 1939-
e 1941, c que é diretor técnica
do Clube Atlético Estocolmo,
de Montevidéu, detentor de 17_
campeonatos consecutivos de
atletsrno naquele país, ofereceu
os seus serviços profissionais
aos clubes locais, por intermé
dio da Federação Aquática Rio
grandensa,

30v-30

ACACIO MOREIAA
ADVOúAOO

fi Poro suavizar e rejuve
nescer a pele, há um pro- .�
duto perfeito, 0 SABÃO 'i<ii
RUSSO. Aveludo o pele,'i
combate espinhos, cravos e �

manchas SABÃO RUSSO"
__ �.J sólido ou líquido. ..""

IRÁ PARA O VASCO
Rio, 3 (E.)' - Tclesca, o jovem,

centro-médio defensor do Canto do
ruo, ao que se diz, irá defender
as cores vascaínas na próxima
tempor-ada.

o CONTRATO DE GAHRIDO
Rio, 3 (E.) - O contrato de Gar

rido não pôde ser registado pelo,
Botatogo, em virtude cio referido;
jogador ser menor e de ter firma
do aquele documento sem a assis
tência elo seu pai.

I Mechado � Cia.
Agências e

Representacões

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_.",.,_",.,. .-- --�_--- _
..

it."!
o ESTADO-Q�arla.feira, 3 de Fevereiro de 1943

ri 3;Mi<;Mi!l;:"fr#'Wio/:sIt'� ;_�!D_liilllt'_@iSnn_M1.Il':Wa·rti!_'lIlSiJíi,l.iJíiSl_ilõ_1ililIIlI
7

mE'.' ua.. • hSH&

INDIC DO ICO
rwm-' 3' cr

China treina 200000.000 de homens
para del�rotar o

" eixo"
'Va,shingloll, fevereiro (Por SA-

I
Unidades são então organizadas

MUEL CHAO. - Do Min istér io de tra o Japão, em 7 de Julho de 1937. e adestradas em uma série de elas

Informações do governo chinês. A China possue atualmente 800.000 ses, durando cadn uma de cinco
Copyright da Inter-Arner icana, es- guerrilheir.os que não dão tréguas a seis meses. Do comece ele cada
pedal para O ESTADO) (Serviço ús guarnições japonesas e às suas período, essas unidades são com

Especial) - ao passo que os grá- linhas de comunicações; mais de pleladas e reorganizadas no molde
ficas da produção de guerra ame- 600.000 soldados regulares, operan- de quadr-o regulamentares. Os ho
ricana sobem vertiginosamente, a do por detrás das linhas japone- mens recebem instrução baseada
China tem estado ocupada com asas; Ulll total de 5.000.000 de ho- na experiência dos campos de ha

preparação de um exército de pro- m ens em pé ele guerra; e mais de talha. Altas patentes visitam as

porções· descomunais. As tropas 15.000.000 em unidades de reserva unidades para darem instrução às
chinêsas ad estrad as sobem atual- e nos campos de adestr-amento. fileiras do exército. No fim de ca

mente a 20.000.000 de homens. A O treino militar elementar pro- da período, inspetores controlam
China possue além disso, cessa-se em todas as aldeias e ci- os progressos realizados e fazem
50.000.000 de homens em idade de rlad cs da China livre; foi aumen- relatór-ios.
servico militar. São essas as últi- tado o número de escolas para ca- Mesmo depois de terminado o

mas eslatisticas provenientes ele dêí es, pura oficiais e para guerri- treino inicial os recrutas contr

Chungking e recebidas aqui pelo lhe lros ; foram criados cursos em nuam a receber instrução suple
Serviço de Informações Chinês, circuito e grupos de inspeção que mental' administrada por instruto

para serem integradas num Iivr o viajam fazendo cursos ele aperf'ei- rcs de circuito. Esses cursos su

que será publicado em breve. Esse çoamento para as fileiras e par-a plementares incluem educação pa

livro _ único no gênero, pelo Ia- os oficiais. Esse programa é intei- ra unidades de cavalaria e de artí

to de ter sido escrito no próprio ramenLe executado por chefes com l haria ; técnica de dinamite; comu

local, por homens que participam experiência prática da guerra, to- nicações na frente de combate e

da guerra, algumas semanas antes mando-se especial cuidado em trabalho . dos corpos ele sinaliza

de sua puhlicação aqui _ apare- manter r elacão íntima entre os cão.
cursos leórico·s e a prática do cam-" A zuerra faz-se com metal, di-

cera em Nova Iorque sob o titulo �

"A China depois ele cinco anos de ]10 ele batalha. ,9 preparo elos sol- nheiro e homens. Às vezes só com

O'uerra". darlos para as f'i lci ras que fOrmaI!l h.omens. Em igualdade de condi-
::> a hase das forças armadas, constí- ções materiais, o elemento huma-

Os recursos (la China em solda-I tuiu uma realizacão notável. Em no torna-se o fautor decisivo no des

dos, constitue Uill, baluarte. para as

I ]:.rill::il�O ll�\ía.r, todo o cidadão el�l fecho final ela luta. Em cinco anos

Nações Unidas. Comparad o com (,Oll!lIÇ�'('S nsicas de prestar servi- de guerra a arma mais importante
os recursos máximos do Japão, que I co militar, recebe preparo clem en- da China tem sido o homem. e o

sobem a 10.000.000, o potencial tal' nas aldeias e nas cidades. Mais homem continúa sendo o seu tri
chinês é formidável. Esse exército tarrle recebe treino regular, e, fi- unfo na guerra com o Japão. O
foi organizada segundo um progra- nalmcnte instrução suplementar. chinês médio é inteligente e apren
ma de preparo intensivo, a partii: Por êsse mélodo, 6.000.000 de ho- de com facilidade. Possue expedi
de uma cifra ele menos ele 2.000.000 mens receberam preparo militar ente e recursos. É honesto e deste-
de homens no inicio da luta con- em 1941. mido.

Moléstias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração' limpa a

bexiga, 0!1 rtns, 88 neíeltes. areias, cólicas renais I aumenta ae
urinas. Tira as Inchações doa pés e rosto, hidropsías, 'alta de
sr. palpltações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artel'lo-el'clerúse.

Remédio

--------�-----����������������

p�!!� s�r�Ci:�:S�cia Ipara escritório. Informações a
"'" nesta redação.
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: padrõe8 maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores ::= fábricas do país, só:o encontradas nos .balcões da ii
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8 Diariamente rf;ceDemos novidades e
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BU}\. FELIPE SCHMIDT, 54 ... FONE 1514 :
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Dr, AR "UJO OLHOS, OUVIDOS
__

"'

__�_Jj._nd__.;.__

-

NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
( '�"�'. Pela manhã, das ro às12
On .• lh",ôlS. ;\, tarde. das 3 às 6

AUSENTE
----------------------------

Df. MADEIRA NEVES-· médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerfelçoamento e Longa Prátlea no Flio de Janeiro

Con!lulta!j Pela manhã: às terças, nuíntes e sannües, dar; 10 ás 12
heras: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua .Ioao PÜHO n, 7, sobrado - Feno: 1467
Rei<in{,nei8: R.UA Presldente Coutinho. 23.

Dr. MAR!O WENDHAUSEN - ��g!�:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-fnlemo do Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do üenertamento de Saúda

CLI��ICA MÉDICA
Moléstias internas ele adulto", e crianças.

Consultórto: Rua. Felipe Schmídt D. 38 - Te] 1426
Resldencta: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 _- ·Te]. 1523

Bararia - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

·Dr Au--r..USTO D� PA IUl" A Diretor d.o Hospital
.. M \I Íior A A da Caridade de

R
.

dêncí C 1 ó
. Florianêmolis

esi encia e OOSU t . rIO: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

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

Fone 1.644

Dra. Josephina 5(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)
----------------------------

Dr. SAV p�S LACERDA
Ex-il!terno do Serviç� do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estanlàríe dos
S81'VlÇOS do dr. Gabriel.de Andrade (Rio) e. dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do ServIço de Oftalmolo�i!a do Departamento
de _Sdude e Hospital de Caridade

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

Cons. Rua Felipe Sehmidt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: Conselheiro Mafra, 77--FLOR1ANOPOLIS.

i�8TITIJTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Oialma Moellmann
Formado pela Unlver81dade de

Genebra lSulça)
Com prática D08 h08pltal8 europeu!Clfnlca médica em geral, pediatrIa
doenças do 818tema nervoso, apare:lho genlto-urlnarlo do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia CUnlca com o
dr. Manoel de Aoreu Uampsnarlo

t I
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Públlca, pela Unlver.
Ildade do Rio de J8oelro.

; Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

!iP--------,----- Metabolismo basal

I Sondagem Duodenal

D R ... Gabinete de fisioteraoiar. emlglo Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

3 v--2
LEVANDO A ALEGRIA DA BOA

MúSICA AOS SOLDADOS
Washington, [eoereiro (Da Inter

-Americana" para O Estado) I
Miss Lucie Lee Kinsoloinq, filha do
falecido Reu. Lucien Lee ](in301-
nino, o primeiro bispo protestante
do Brasil, está aaora empenhada
em [azr-se ouuir ao piano tocando
músicas populares para divertir os
soldos da Forca Iõxpedicionúrio
Amricana, no 'Ciube da Cruz Ver
melha, em 01'(111, na Arqlia. A uni
dade recreativa da Cruz Verme
lha, ligada às tropas americanas

Ique capturaram Orau, pouco depois
de seu desembarque tomou posse

.

de um (frande salão onde se uen- �
diam. automóveis, lw ,nw principal 3
da cidade, e ali implantou .a ban- I
de ira, o que significava que de en- !tão em diante aquilo em um local ,

de mlÍsica, jogos e esportes. 1
Miss [(insolving estudou na esco- I'la Oldfield, quando W'allis War

field, atualmente duq!!eza de Win- ,

dsor, tambem frequentava o mesmo 1estabelecimento.. Posteriormente, jMiss Kinsolving fez sua estréia em '

Washington, e foi .apresentada fi ICôrte de Si. James pelo embaixa
dor John W. Dauis, em 1921. Sua
educação musical foi feita no Pea
body Conservato.1'Y of MllSic, Bal
timore, e depois ,em Milão e 110 Rio
de Janeiro.
Agom, porém, ilUss Kinsolving

dedica sllas atividades e sells co
nhecimentos à hUInanitária tarefa
de dar um pOllCO de ali'gria e de
música aoS soldados :l.� Tio Sam.
ql1e desembm'cal'am para f.1 liberta
ção da EUl'opa do domínio das po-
tências do Eixo. .

Alnga-se O sobrado
Sito à rua Vidal Ramos.

19. Tratar à rua Trajano, 34
97 3 v-2

Cabelos branr.os t
MARAVILHOSA 1

L�ÇÃO

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

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários; evita
as hemeersgtas, antes e depois do parto; contra todas 88 enfer
midades das eenhoeas de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
U88 ;l CACTUSGENOL especifico

contra hídropelaa, pés inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artértas, bronquite asmátlca,

lesões, cansaço, minas escassas e dôres no coração, pontadas
n08 ríns e Inchações.

A08 fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor doe músculos e d08 nervos. Fortalece o sangue nas pea-
80&S anêmicas Evita a tube.wulose, cicatriza os pulmões doente8
com pontadu8, tosse, dorefl no peito e Das costas, pernas frIlCai1,
língua Ruja. Para li neurastenia, o desânlm,) e a dIspepsia, a
convale8cença é rapida.

8ífilis - Reumatismo
SPIROCHt!TINA é usada nas moléstia8 do sangue, SUIUB,

eczemas, tumores. dsrthros, esplnhlls, fístulasj purgações ferl
da8, cancroô, eacrófülas, reumatismo.

ÚnIco depuratiVO que limpa o corpo. tonfflca e engorda.
Depo8ítarfa8: todaa aa drogarias de Silo Paulo e Rio.

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

grande poder higienico. contra moléstia3 cc ntaglosas
luspeH8s, Irrltaçõt>lJ corrimentos, molés

tias utero-vagioals, metrltes e toda sorte de doenças
locais e grande presernUl'o. Drog�rla Pacheco, Rio.

CLlNICA �MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Críanças em

Geral

ICONSULTORlO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi-
cio Amélia Neto--Fone 1592 DR. AGRIPA DE FARIA
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

I·.
Rua Vitor Meireles n' 26

RESIDENCIA'
Telefone n· ll.l05

CLINICA MEDICA
Av. Hercilio Luz, 186 Homens e Senhoras - Mo-

- Pl1one: 1392 -

Iléstia.s
Nervosas -- Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

t <1 horas em diante
�"Bm..�aammB5..aaa.am..�..�� �__ . --

FIl ORTANOPOll�
"'''OVADOS PII._O O·N-.·P· a08 M' 5069 Da ta5• ./

A Estatístícll. Militar, destinada a As autoridades responsáveis pela
facilitar a preparação rápida, e tão I fiel execução das Estatísticas Mm·
perfeita quanto possivel, do apare- tares podem exigir, sempre que !toPo
Jlhamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de
das da Nação, exige que todos os qualquer informaçãn, que cada in
brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se·
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.) •

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���.� 3 (�L�!���.��i�ka�ac!f��a�nãO P.�!! a �rmime�!!�.\cal, em sua transmissão de on- efetuou o reagrupamento de '!ca - o comando nazista mi

tem, desmente as informações suas tropas. As divisões ale- Y!OU apressadamente mais 011-

veiculadas pela imprensa es· mãs, contudo, foram enviadas tras divisões 1131'3 o léste, No
trangeíra de que as divisões não da frente Iéste para oéste, ve divisões tentas, Inclusive
alemãs haviam sido transíe- porém, sim, do ocidente para o três divisões de "tanksj', eu-

I'idas da frente russa, oriente. Em acréscimo a essas contram-se agora a caminho •

"Log'o após a violenta oten- forças, que já tinham sido ell'rlla frente russa. Hitler não re

siva dos exércitos russos víadas para a frente russo-ale- tirou uma úníen divisão da
aflrma a emissora - e a esma- mã desde os últimos d!as tI,cl �'l'�ll�e orienta:, porém, ao cou

gadora derrota das forças na- novembro de 194:2 - Isto e, irarro, 31 dlYISOeS marcluun
zistas na extensa frente tento- desde que as forças russas des- para esta zona de guerra",

IVida Social
....

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Olga Vieira;
o sr. cap,' Euclides de Castro:
o sr. Jorge Tzelikis, acatado

comercian te;
a exma, sra. d. Arací Correia;
a exma. sra. d. Maria-josê

IRamos Schaefer, esposa do nos

so prezado conterrâneo sr. E-
valdo Schaefer;

I

o nosso prezado conterrâneo
sr. VIriato Leal, funcionário dos
Correios e Telegrafas;

a exma. sra. d. Marinelia
Martins Cardoso, esposa do sr

Numas Cardoso.

JIabiUtações:
Estão se habilitando para ca

sar o sr. prof. Valdemiro Cas
caes e a srita. Olinda de An
drade Maciel; o sr, João José
dos Santos e a srita, Dulce de
Araujo.

Desastre maior do
que o de Estalingrado
Moscou, 3 (R.) - "Poderosos

exércitos que avançaram pa.ra oéste
alravés da região de Kuban, e 600
milhas ao norte, na direção de Ku
rsk e Kharkov estão ameacando
Hitler com um desastre militar em
maiores proporções do que o so
frido pelas legiões nazistas em Es
talingrado" - informa a rádio lo
cal. "A grande armadilha de Ku
ban está prestes a fechar seus ten
táculos sôbre as forças alemãs. As
forças russas estão-se aproximan
do da cidade-chave de Krasnodar,
jmportante entroncamento ferro
viário, 25 milhas ao sul e ao longo
das ferrovias de Tikhoretsk e Kro
potkin. As reduzidas forças que
conseguirem escapar a essa gigan
tesca arma<dilha sómente o poderão
fazer deixando à retaguarda todo
o seu equipamento. pesado".
Não tenhas dúvida em de

nunciar um "quinta-coluna��,
por mais que pareça teu ami·
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Escapou em uma
bicicleta

Londres, 3 (U. P.) - A rádio de
Paris informou: "O chefe da Le
gião Francesa na cidade de Cham
bery, provincia da Savoya, foi as
sassinado, quando passava por uma
rua de Paris. O assassino. escapou
em uma bicicleta. A Legião Fran
cesa é uma organização colabora
cionista franco-alemã".

Faleceu o senhor Getúlio Vargas Filho
Atacado de paralisia inten til, há cerca de 10

dias, faleceu ontem, na capital paulista, o sr . Getúlio
Vargas Filho, o mais moço dos filhos do sr. presidente
da República.

, Nascido em S. Borja em 24 de agosto de 1919,
estudou química industrial nos Estados Unidos e, ao

voltar ao Brasil, serviu ao Exército, no fade de Copa
cabana, estando ultimamente a trabalhar nos meios
industriais da Paulicéia, quando a cruel enfermidade o

atingiu. Todos os recursos da ciência médica foram in·
vocados, tendo vindo, mesmo, da América do Norte, para
exeminé-Io, o famoso médico Andrew Rohliirig:
Porém, tudo foi debalde,' e êle expirou ontem, às 13,15
horas, na residência da família Carlos Guimarães, à rua

Uruguai, em S. Paulo, onde se encontrava desde que
adoecêra.

O sr dr. Getulio Vargas, que partira 'ontem mesmo

para S, Paulo, ainda chegou a tempo de assistir aos

últimos momentos de s e u filho, cuia corpo foi posto
em câmara ardente no palácio dos Campos Elíseos e

hoje, entre as 9 e 10 horas, deve ter chegado, por
avião, ao Rio de Janeiro, sendo irnediateurien te inumado
no cemitério de S. João Batista.

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

Auxiliar de Escritório

Nova Iorque, 3 (U. P.) - O jor
nal finlandês pro-nazismo "Hel
singin Sanomat" publicou enérgi
co protesto contra a declaração do
marechal Goering, sábado último
em Berlim, durante as comemora
cões do decênio da ditadura de Hi
tler, na qual o vice-Fuehrer alemão
disse que "a campanha russa con
tra a Finlândia fora a "mais bem
feita e maior "camouflagem" da
História".

Esse protesto do jornal finlan
dês "amigo dos nazistas" foi cap
tado pela Columbia Broadcasting
Systern. O "Helsingin Sanomat"
desmente que os russos - como
disse Goering - tivessem usado
armamentos de segunda classe as
sim como tropas inferiores na
guerra finlandesa". Muito pelo
contrário - disse o jornal de Hel
sinquia, - a campanha russa de
inverno contra a Finlândia serviu
para demonstrar a força do exér
cito russo. Tambem serviu para
mostrar alguns êrros da organiza
ção russa, êrros êsses que, compro
vados, foram por êles corrigidos
mais tarde".

VITOR GUTTIERREZ

Entre as
-

vitimas o
contra·almirante Anuncia-se para breve um novo

English filme de (armen Miranda
San Francisco, 3 (United Press) Hollywood, 3 (U. P.) - Anlln-

- O comando da Marinha comuni- eia-se que a "Twentyeth Centul"':
cou que foram encontrados os res- Fax" está tomando as primeiras
tos do hidro-avião em que viaja- providências para à filmagem de
vam O contra-almirante Robert En- uma película intitulada "MexiC)
glish e mais 18 pessoas. I City", na qual terá o principal pa-
Presume-se que todos os ocupan-I pel a artista brasileira Carmen l\Ii

tes do aparelho tenham perecido. randa.

Precisa-se de um, maior de 18 anos, com alguma prá
tica e tendo conhecimentos de dactilografia. Boa colocação. Car-

I
Clínica médico-cirúrgica do tas, índicando referências, para: «Auxiliar de Escritório». nesta
DR. SAULO RAMOS I Redação.

, .IilspeciaUsta em moléstIas de 163 5 v. - 3senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOl\IINAL:

M-II';"'"
....

tõmago, vesícula, útero, ovários, . I O Jornal nazista pro-apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

I
PLASTICA DO PERlNEO - Hérnias,

E N testou contra asbidrocele, varicocele. Tratamento sem

cos e otícias .JJ G
-

dor e operação lIe Hemorroldes e vario paDavras Ue C1eflnozes -- Fracturas: aparelhos de gêsso, ;::,
Opéra nos Hspltals de FlorianõpolliJ.
Praça Pereira e Oliveira. 10 -

Fone, 1009
HorárIo: Das 14 às 16 horas, diarIa

mente.

DR.
avisa que reassumiu sua

clínica, à rua FelipeSch
midt n°. 34, das 14 às 17
horas.

O ministro Gustavo Capanema
assinou a seguinte portaria:
"O ministro de Eslado de Ed u

cação e Saúde resolve:
Artigo único - Sempre que o

Serviço Nacional de Aprendiza
gem Industrial não dispuser dos
necessários elementos de orienta
ção, o Ministério de Educação e
Saúde prestará assistência técnica
aos estabelecimentos industri ais
que a solicitarem, para organiza
ção do plano de escola ou escolas
de aprendizagem, que pretendam
instituir.

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Traramenro das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO

'

DE CARVALHO
Consullas: Das 1 ft às 17 horas.
Rua Viror Meirelles 22-1' andar.

Estalingrado e a batalha de Tannenberg
. �o�dres, 3 (�.) - Com

ai
o Segtwdo Exército russo, que russos. O número de mortos e

VItOrIa de Estalmg'rado, os rus· avançava na Prússia Oriental feridos nunca foi revelado. O. . ,
sos mms do filie vmgaram a foi despedaçado pelas forças g'encral Samsonov, comandan-
batallla de Tannen})el'g, na

I
alemãs comandadas pelo ma- te do. Seg'undo Exér'cito, ao

guerra passada - escreve o rechal Hindenburgo. Foram contráriv tio g'eneral paulus,"DaHy JUail". "Nessa épocaj aprisionados 100.000 SOldadOS] não se rendeu - suicidou-se".

INSTITUTO 'BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Proleçêo filmesde

São convidados os srs. Sócios dêsite Instituto a as

sistirem à projeção dos filmes abaixo mencionados, que
serão exibidos, bo ie, às 19,30 horas, em nosso salão de-
festas:

1
2
3
4
5
6-

"As duas Américas e o Alumínio"
"Cade tes nor te-emericeuios'
"A batalha do aço"
"Tanques"
"O poder dne Arnéricee"
"Fazendas iluminadas"

1 vs- 1

.��ü� ----
---- --

A vastidão da Rúss5a I O invento não foi

t�rna,,� _ ��:!� I rue, 3a(�.�ov���i�j�1� ela Via-inconqul:!i I cão indeferiu um pedido do tele-
Londres, 3 (Heuters ) - O gene- I grnf'ista Manoel :\Iachado, classe I

ral .GirRud;, fa�ancl.?, ,a�� cOJTeSl?�ll- 'I' do Departamento dos Correios e.
dente d o Da ily Mail , em AI gel, I Tclégrafos, solicitando o pagamen-·declarou o seguiute : "Em 19,44,! to do prêmio de 50.000 cruzeiros,
derrotaremos a Alen:wnha � diÍ[I-! nela invencão de UJl1 estilete para
�CJllo.s a paz cm B,81:[I111. Estl\�e.mos i o aparelho' telegráfico "Morse".
fi beira c!a destr�ll\ao. A, 1�.�F s�l-1 A concessão do prêmio ficou ex
vou a Grã-Bretanba e a ClVlhzaç�o. i pressamenle condicionado à ado
quan�o � A!el!l�.nha atacou a Hús- i çã� do invento que consiste, n_umS1a, nao tive dúv l�as quanto a9 dcs- I estilete para aparelho telegráfico;
fe�hC? da luta ali. A vas ti dâ o (�a i :\1as, consoante informação prestaRússia torna-a quase ll1Conq�lst:\-! da pelo D. C. T. o referido estilete
vel. Não deve haver "cc:nferencIa! não foi adotado no tráfego telegrá
d.a ,paz", m.as_ um,. cpn.Jun�o d: I fi co por não oferecer ,co.nven�ên�ia,r igi das con(�lçoes ditadas .e l,l,npos I quer do ponto de VIsta tecmco,-.
tas pelos alIados em BerlIm .

quer sob o aspecto econômico.
Ao tentar esquívar-se às determi

nações 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 inflexivel.
(D. E. M.)_

É UMA.. DOENÇA·
MIDTO PERIGOSA
PARA A FAMÍLlA.
E PAR.A A RAÇA«SoldadoDnegodan�e»

Londres, 3 (R.) - O general Vit- I

torio Ambrosio, que substituiu o

general Cavallero na sub-secretaria
da Guerra, na Itália, foi chefe do
Estado Maior italiano. O general
Cavallero era "um soldado nego
ciante", pois antes da guerra divi- No Parã é assimdia o sel� tempo entre. a c.ase�na e Belcm, 3 (E.) _ O interventorgrandes interesses na indústria do

I interino, Sr. Pernambuco Filho,aço. baixou uma portaria, em data de
, �omou parte nas call1paI:h�s da. ontem fixando o preço do quiloAfr ica Onental e da 1\lbama: �'I da ca{'ne verde em C'r$ 3,00, deem n2arço de 1941., dep�)ls da I eSI-

\ acordo com deterrninacões do co
gnaçao de BadoglIO,. fOI designado ordenador da Mohilizacão Econô-
cne!� do. Estad� MaIOr: _ mica, senhor João Alberto, O "filet.Não fqI surpr esa a I em.o�lelaça_o mi znon" custará CrS 8 00.da direcão da guerra na Itália, pOIS

'" ,

Mussolini estava se moslranclo mui
to pouco satisfeito - e com razão,
é óbvio. A "debacle" italiana na
Líbia e as grandes derrotas sofri
das pelas divisões fascistas do Don
e no Donetz, evidentemente força
ram Mussolini a uma remodelação
de qualquer espécie no exército.

CASA MISCELANEA. distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
VávuIas e Discos. - Rua Traja,
no, 12.

....................................................�

Nem um alemão em Estalingrado !
Moscou, 3 (R.) - O comunicado soviético expedido à·

meia noite revela que todos os soldados nazistas que lutavam
na frente de Esta1ingrado forsm totalmente aniquilados. Não,
resta sequer, ali. um soldado alemão com arma.

N. R. - A batalha de Estalingrado teve a duração de
142 dias e custou aos alemães, somente nessa frente, 330.000
soldados.

Von Pappen quer atrapalhar...Cairo, 3 (R.) - Sa be se que o embaixador alemão em

Angora, Von Pappen, entrevitou·se com o sr. Sarajoglu, mi
nistro do extericr turco.

Não se sabe que assunto foi tratado na conferencia,.
mas acredita-se que ela tmha sido motivada pela recente visi
ta do sr. Churchill a Turquia.

Enfermo Ghandi

\ao
comando único do general

Berna, 3 (R) - A rádio de norte-americano Eisenhower,
Berlim reproduziu a notícia da rá· •

dia de Baúg-Kok, dizsndo que o (em pilotos brasileiros
Mahatma Ghandi se mcontra RIO, 3 (R.) -- O presiden-
gravemente enfermo. te da "Panair" comunicou

•

ao ministro da Aeronáutica
Comando único que vai ser criada nova

Argel. 3 (R.) - Tudo faz linha aérea interne cional e.

crer que as tropas aliadas do confiada a pilotos brasilei-
Norte da Africa serão enttegues ros_ ..
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