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I ::JI ! f:i I :&ilAA SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado o Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, '8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Ane�iB, Abôrtos e faz 08 indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradável
como um Iícõr

O ELIXIR 914 está aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da SUHis e Reumatismo

da mesma origem ,

F .t\LAM CELEBRIDADES MEDICAS
80bre o preparado ELIXIR A eomposíção e o 88bor a

.914. devo dizer-lhes- sempre gradavel do ELIXIR «914. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arn;ta de
08 casos de lndtcação apre- íacll manejo pa.r� o publico
prlada (sUíUs em varias de no combate á 8lfllil'l, quallda-
-nO! manífestações] os resul- dei que freauent"mrnt.e a-

SlIau __ o .,� �Dd"ffltorI08 Dro""�'" I)r1O da
tados têm SIGo "a ..�._. '_ .�H\ -·�wl:t.
pois são rapldos e

duraveiB'j MatemlDr. Washington Ferreira Pires.

Um gatync grã-fino
Recife, 6 (A. N.) - A polí

cia de São Paulo requisitou à
de Pernambuco a remessa do
gatuno Armando Nardeli, preso
nesta capital, quando agia em
plena rua Nova,
Nardeli é gatuno elegante, Itendo-se feito passar, no Reci

fe, como elemento da alta so
ciedade paulista, sendo bastan
te conhecido de várias polícias
sul-americanas, e, tendo sido
ultimamente condenado pela
Justiça de São Paulo, conseguiu
evadir-se da prisão.

\"., r '(

O \.;;t(cdi�1a�ralísúl infantil na Argentina
o Departamento de Saúde Pública da Argentina recebeu comunicação de Que o governo dos Estados
Unidos ha.via posto ii sua disposição um grupo de médicos técnicos no tratamento da paralisia
- ; II M.... _u H -infantil, vara debelar o surto verificado nos últhuos tempos. --••GgGe••••••eG G••e•••s•••••••ee•••e••••••••••t�••••9..G.6o.'eOe�&aê.@••e�9$•••�@e••�ee�.e�•••••8••••••@••••oe.�e'.*e.e®o&••••
o material do museu será A libertação da indústria de

requisitado calçados breslle iras'11

a
'"

Rio, 6 (A. N.) - A Comis- Rio, G (E.) - Conforme noticiá-
1110S, o Conselho Federal de Comér-são de Metalurgia comunicou
cio Exterior representou há dias,ao Ministro de Educação que uma exposição de motivos sobre a

O material existente no Museu situação da indústria nacional de
Imperial, situado em Petrópo- artefatos de couro. Ontem, o sr,

O i\:t' !'IS TIGO DIARIO DE SANTA CATARINA Euvaldo Lodi, presidenle da Con-lis, foi julgado necessário à in- !.lU1 AN
federação Nacional dos Industr-iais,dústria militar e, em tais con- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES falando à imprensa, informou quedições, é requisitado para fins .a Confederacão recebeu a íncurn-

de defesa nacional; devendo o

I I
:bência de estudar a mataria para o

f ldo unater
í XX \r.' I I I flor'lano'nolis- Sábado 6 de Fevereiro de 1943 H. 8741 que iniciou já um inquérito, in-Te err o matenal ser entrezue i"�

ter essando os produtores, e que es-àquela comissão.
tp era chegar a um resultado satis-
'íatórío, propondo medidas que [ul-

Os funerais'do Snr. Getúlio Vargas Filho �fi� (�:á;:t�r�e�i�Jf�pJ;�t���E'ma daquela entidade o barateamen
to do calçado, visando, se posivel,
a .criação de tipos populares com a

aplicação integral de ma lerias pr i
mas nacionais. O sr. Euvaldo Lodi
frisou o fato de existirem no Bra
sil mais de 200 tipos de calçados,
o que constitue um luxo i nexpl ica
veJ, principalmente na época de
restríções e dificuldades, oriundas:
.da conflagração mundial. Aludindo
às possibilidades do Brasil na ex

portação de calçados, afirmou que
possuimos algumas fábricas de
,�rande capacidade de produção"cada uma delas com dois mil pares
-de calcados diários.

,
I

Para combater

Máquinas de calcular e
quinas de escrever

Para entraaa imediata:
MACHADO 3. CiA.
Rua João Pinto, 5

Florianópolis

Má-
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BILHETE' CARrOCA�,

Os planos estratégicos para o es

magamento total das potênci�s do
Eixo são traçados em Washmgton
pelo Estado Maior Conjunto Aliado
e pelo Conselho de Defesa Inter-
Americano. ,

Anos de experiência militar, de
estudos e �onhecimentos especiali
zados, estão ali a serviço da causa

da humanidade. Os oficiais do esta
do maior das Nações e das Améri
cas Unidas, dessa forma

.
colocam

suas habilitações e conhecirnentos a

serviço da defesa das nações aman
tes da liberdade e da libertação dos
povos 'Oprimidos e espoliados pelo
"Eixo".
As operações levadas a termo vi

toriosamente pelas forças anglo
americanas na África do Norte fo
ram planejadas com v",.ios meses

- -� f"-.aut.t'''etlf-.''-�"05'' A;�t\� "-titàioor
combinado, a�..'1r\-de decidirem on
de, quando e como as tropas dos
Estados-Unidos combaterão.

Os chefes do estado-maior com
binado são, na verdade, o "Board
of Directors" do esforço de guerraconjunto das Nações Unidas. Especialistas na guerra tridimensional
- em terra, no mar e no ar - in
tegram o Estado Maior Combinado.Os quatro membros americanos são
conhecidos como os chefes do Estado Maior Conjunto dos EstadosUnidos, e representam o alto co
mando do país.

O programa de defesa das Améri
cas, é dirigido pelo Conselho de Defesa Inter-Americano, cuja organização foi autorizada pela Conferência do Rio de Janeiro, no ano
passado. Composto de representantes de todas as repúblicas america
lias, o Conselho de Defesa reune no
seu seio, para a defesa do Hemisfério Ocidental, os expoentes mi�itares de cada um dos paises ameil"icanos.
Enquanto que os passos maisimportantes são dados em Washington, numerosas outras medidas par�iculares são adotadas em cada paísãnteressado. As nações americanas

que já declararam guerra contra oEixo têm seguido geralmente a atitude dos Estados-Unidos, mobilizando todos os seus recursos econômi-.eos e militares. As demais repúbli--eas adotaram medidas similares. To- Casa Bal·ra-odas essas ações são independentes �das resoluções do Conselho de De- Fábrica de artefatosfesa, o qual se preocupa com osproblemas gerais. de couroo general S. D. Embick do exér- Pastas de couro paracito americano, resumind� os obje- colegiais (artigo forte etivos visados pelo Conselho de

De-I
....

tesa, declarou: barato), Cintos, Suspen-"A escala do equipamento das sórlus, Malas, etc.forças armadas de cada uma das I Só na "CASA BEIRÃO"lI�çõe� combatentes exige o apôio Rua Tiradentes n? 3r:Ju��I�a��t!t:se ��ab:!st� �!!���: I -Florianópolis- Ordenado de Cr$ 500,00 a Cr$ JJ}8(J,OOd: recur�os en� matéiras primas que I isao contmentals em sua variedade e
_ 30 v8.-14 , Grande Emprêsa Nacional precisa admitir pessôas idô-escopo. E só poderemos esperar (f ,n,.;,...,,,/.-' - � .... (,hl;,. � , _" __ : __ 0 - �. • •competir vitoriosamente com as for- nha e da aVI'

-

t-' 1
. ne_g§ " .!.u"."uallO� t-'��""v:;, llíl.;lU::i'vl.; ,dormados, n1,Jl!tares, pro-

. açao es ao I!!:!Il'..'i':.!ÍÍ"te . .
.ças mimigas, se contarmos com representados no Coilselh

-

d D _ tessores e mais mteressados que disponham de horas vagas)meios de ig" ..

f" o e e .

b' d ,.

i"l d dtanto, � .t;:ss",,; .!lor- es.!'. v conhecimento desses espe- para se mcum Irem e negocIo aCI e ren 050, nas gran es pra·P�" �pele em I cia�istas nas. três arma� I?-�dernas ças como nos lugares mais afastados do país, podendo auferir umans os

pre'l
estao a serVIço do Hemlsfeno, tra- remuneração mensal de Cr$ 500,CO a Cr$ 1.00,000 conformerecem co- çando os planos de defesa para ga-' O'irmos os rantir-llos contra as agr

- sua capacidade de trabalho. s pretendentes ao emprego podem,
. essoes e

d'
. .

,,� A'"
(' '"1 tornar·nos invulneráveis aos ata- Inglr-se, por carta, a Grande l!.mpresa -- Caixa Postal 938 ,aspa �da mario ques externos e internos. 1·- São Paulo - com todas as referencias necessárias. l LHOSA !

lo
'Redação

e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139.
ASSINATURAS.

ESTADO
Diária Vespertino

São traduções oportunas para o

Brasil. Outras traduções ainda
sôbre guerra que estão fazendo

.�$T!:nd� suces�?_�.ã..;�:o" <)"nle'i-Y'or e-

. ".<1<[" );. ",_..;v_t·,n,J, ' ....1---""- L1_ _ >.r
_ •. -' '-- - .

�

não se I'lrnhnt ...... ,:JÕl.l ;;\r--�-r
•

.. ...

•

_

-:lnna sOi\. 9(['1 � 1.e\·o uáo co n nacrrnerrto aos canalCiatos' ins- guerr-ilhei' J :'Vy�"étn.,'D,,'"Ç>·o3 mi-critos no concurso paro AUXILIAR dêste Instituto, que migo que cnfrentamos",de Pier-as provas serão realizadas nos dias 6 e 7 do corrente re Huss, uma narrativa impres-mês (sábado e domingo), no edifício do Instituto de sionante de como surgiu, como·Educação da Capital, à Rua Saldanha Marinho. vive e como age a horda nazis-2 - O horário das provas será oportunamente ·ta; "Féras humanas" narrativa'marcado. da vida nos campos de concen-3 - Os candidq.tos deverão retirar nesta Delegacia tração da Alemanha; "Adeusos respectivos cartões de inscrlçao, sem os quais não Japão" sôbre a-formação dosserá permitido o ingresso no recinto. traidores nipônicos, sempre4 - Sendo facultado aos candidatos o uso de prontos a apunhalar pelas cos-'máquina de escrever própria na prova de "dactilografia, tas. Para, breve a Editora Pan-deverão, os que desejarem fazê-lo, declarar tal fato no
ato da retirada do cartão de inscrição.5 - A entrega destes cartões será feita até àshoras do dia· 6

Florianópolis, 3 de fevereiro
ITAGIBA CAMPOS

Ims bombardeiros britanic�� íÍé longo rai� �G açao
ii atacam e destre�ft1 um transunrt, inimigo no deserto
II

II

DEPOIMENTOS PARA A HISTóRIA
DO GRANDE CRIME

Hin _ (SCF1I-tÇO especial da
Inter-Americana para O ESTA
DO) -- O povo brasileiro acorri

pauha () desenrolaI' da guerra
('"Jll o mais vivo ínterêssc, pro
curando compreender e· inter-
p retar centos f'cnornc nos , e, so

bretudo, Duscando na experiên
cia dos outros povos lições que'
P()SS,�,\ll evitar males sérios ao

Brasil. Justo, pois o mtc rêsse
com que o público recebeu o

lançamento de alguns livros de .

guerra verdadeiramente interes
santes que acabam ele aparecer.
Os dois maiores sucessos do mo

mente, i nr-guvelmcní.c, são os li
vros do Embaixador Joseph Da
vies "Missão em "lascou", da
Editorial Cr.lvino, e de Genevie
vc Tabouis, "Chamavam-me Cas
sandra ", da Espasa. São dois li
vros magnif icos. O primeiro no

explicar o que é a Húss ia, um li
\'1'0 que deslroe toda a campanh a-«

barata elos "russofobos" que na

maioria, não passam de germa
nofilos mascarados usando a

prática que foi escolhida para
desorganiZai' a França: a cha,n-··
{age fascista de incitar o medo
ao comunismo. O segundo é o

ma is completo documentário
que já se Iez sobre a tragédia da
França. Em "Chamavam-me
Cassandra", Geneviéve Tabouis -

faz revelações sensacionais e

fornece dados preciosos pa�a a

história dos tempos que vive-·
mos. Há, no livro, advertências
magníficas para todos os povos -

que aspiram ser livres. Tabouis
demonstra como a tática Iascís-

Xa Capiiol :
Ano c-s 70,00
Semestre Cd, 40,00

. 'I'rim es Ire C]'� 20,00
Mês c.s 7,00
Númei'n avulso c.s 0,30

No Interior:
Ano c-s 80,():O
Semestre Cr$ 45,0'0
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contráfo

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvi

dos.

Fotografia tirada de um bonlbardeiro britânico na Africa, no momento
t de abastecimentos inimigo no Oriente Médio. O trem,do ataque contra um rem

hque ficou completamente destruido, compunha. se de 26 vagões. Um destes, c. ei.ode munição, explodiu durante o ataque Esse feito representa apenc;s um l:'Cl;d t durante essa semano de sucessos tão completos para as forças ahadas. (Chcheen e

do �ritiih News Service)
UM INVENTO REVOLUCIONÁRIO I .,-.; t d Aposeo*adorl-a eNA INDúSTRIA AERONÁUTICA nSll.lU o e I
Washington, (Inter-americana)

Penso-es dos Industrloa"'ri-osA invenção de barcas escamoteaveis
para os hidro-aviões da marinha é o

mais recente produto da inteligência Delega"l·a de Santa Catarl·n�americana, que já inventou centenas

I
U U

de aparelhos destinados a tornar mais
(oncurso para admissão de «auxiliar»eficiente a máquina de guerra ameri

cana na luta contra as forças armadas
d�q l »r-._ .. ,p �-�- • ., ....... � "'

__ r,,,.....;cl,,, �,: .... -"r.... ...n.paJ..--1;otl: ... '-'-ue-Pr-ev-ca.1Tú\� VaI"c.
os pilotos dos h í

dco-aviões. Pesadas e
volumosas, essas barcas diminuiam
a facilidade de manobras dos aviões
e os tornava adequados apenas para
operações de patrulha e vôos de trei
namento. A invenção das barcas es-'
camoteaveis, que podem ser atraidas
para as asas ou para o corpo do -aVião,tal como se fez com o trem de ater
rissagem nos aviões comuns. abriu
um novo campo de operações para os
aviões. A resistência do ar será detal modo reduzida que êsses hidroaviões poderão voar com 10 ou 12 milhas mais rapidamente do que as ae
ronaves dotadas de barcas comuns.
Logo de início, o inventor das bar

cas escamoteaveis para hidro-aviões,sr. Bertell W. King, teve de enfrentar 11um problema de quase ímposaivel so
lução. Era que as barcas suficientemente grandes para permitir q-ue oshidro-aviões flutuem são demasiado N' 67 - 3grandes serem escamoteadas. Para ---------------�--------------vencer essa dificuldade, o sr. Kingfez a barca com uma estrutura toda
especial, perrn ltiudo-Ihe diminuir ou
aumentar de volume segundo as ne
cessidades do momento. A sua infraestrutura é construída de tal maneira
que com meios mecânicos a mesma
pode ter o seu volume reduzido de um
terço Oli menos. Depoís, as barquinhassão encaixadas no local apropriadosituado nas asas do próprio avião.

de 1943.
Delegado

3 vs

e
Catarina

. São convidados os srs. Acionistas para 1!lma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar· se na séde doBanco, no dia 11 de Fevereiro p. v. às 5 horas da tarde,para se resolver:
lo ) Sôbre o pedido de demissão de 2 membros do Conselho Administrativo e dos atos do mesmo Conselhoe Conselho Fiscal, em conjunto em sua reunião de26 dêste, que providenciaram sobre o caso, de acôrdocom os Estatutos do Banco, em seu Art 31, letras J aK.

ta tão bem desmascarada por

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

20) Outros assuntos de interêsse do Banco',
Florianópolis, 26 de Janeiro de 1943.

A DIRE"l'ORIA
6 V. alto ·5

Davies deu resultado na França ..

TÓPICOS & COMENTÁRIO-S
TRAÇANDO OS PLANOS ESTRA
TÉGICOS PARA A DERROTA FI
NAL DAS POTENCIAS DO EIXO

americana anuncia mais um li
vro que causará sensação:
"Meu diário de guerra" de So
merset Maughan. E assim o pú
blico brasileiro vai tendo a sua·
curiosidade satisfeita e receben-
do preciosos ensinamentos
bre a guerra.

I'

M'achado & Cia�
_i.

�
I.d

',1
;.>-

Agências e
·1
�iR�presentaçõe8 ,'i
:�

..

C.lx., poste' - 37 '� (

RUI João Pinto - 5
,;
,

F..10RIANOPOLlS
,.

_i

Sub-.gente. no. prlnclpll.
munciplol do E.tldo. �

17P. ,

LEONOR DEUCHER:
Enlermeíra obstétrica (psrtefra diplomada' Atende Da

Casa de Saúde S. sebaeuão •.
das 10 às 12 e das 15 às 11'
horas

DR. VITOR GUTTIERREZ
avisa que reassumiu sua
clinica, à rua FelipeSch
midt n°. 34, das 14 às 17
horas.

MAR A.VI",
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6,00
2,00

-

4,50
3,00
3,00

Nova anfí-submerine
Foram soltos os 4
líderes extremistas
Buenos Aires, 6 (U. P.) - A p o

lícia (pôs em liberdade os quatro
Hderes extremistas que tinham sido
presos quando saíam da série do
Partido Radical, onde se discuti ra
a proposta ele constituição da
"frente única" das f'orças democrá
ticas para a eleição presidencial de
setembro. Os quatro extremistas
passaram a noite na chefia de poli
cia. Nesse interim, os líderes radí
cais dirigiram um apêlo ao Minis
tério do Interior, explicando que
os referidos políticos tinham com

parecido à reunião partidária a

convite. O Ministério aceitou o apê
lo e mandou soltar os detidos, ad
vertindo, porém, aos radicais con
tra o perigo os mesmos são mem
bros visto como êste não é reco
nhecido legal pelo governo.

Porto AlegTe, 6 (E.) - Diz
um matutino local que há tem
pos, o sr, João Pedro Agustíní
capitalista .aquí residente e nu:
estudioso dos assuntos relacio
nados com as modernas teorias
bélicas, elaborou, como noticiá.
m�sJ. um processo, inteiramente So' com 50 do' lare's se,deve

No 148- aniversário
orígfnal, visando a destruicão ,do nascimento do
dos submarinos, que, em todos maestro
o� .mares, tantas e tão graves

t E t d U
II

d
Rio, G (E.) - O Centro Carioca,

dIfIculdades têm oposto à na- en ra r nos s a os n I OS
a Sociedade Beneficente Musical e

vegação, na dramática quadra a Sociedade dos Admiradores de
uue ne t

.

t Francisco Manoel vão prestar, no
J.' S e ms ante, o mundo d ia 21 cIo corrente mês, às 10 ho- Os órgãos da Estatística Mill'tarestá vivendo.
O mo, 5 (A. N.) - Investigações que póde autorizar a transferência I r�s ada ma!1hã, ,lll�la homena&em ao

I
0. produ!?r e ° vendedor a .m,!straJ:aludido processo, como ti. cuidadosas feitas no Brasil e em para os Estados Unidos de qualquer 1.8. amversal'lo. do nascimento tem aporo legal, quando mhma�

vemos oportunidade de divul. outros países da América, revelam crédito em dólares. �n maestro Franclsco Manoel da ° que possuem em seus estabeleci-
gar, caraeterfsa- se pela sua que importantes somas em dólares Toda a quantia acima daquele li- Silva. mentos. (D. E .. M.).

sim.plicülade, baixo custo e, es.
eram retidas nas mãos cIe cidadãos mite deve ser transformada em le-

I elo eixo ou de pessoas ligadas às ati- tras de câmbio, tais como os chepeera me'llte, llOrque ao contra- vidarles contra êste hemisfério. ques para viajantes, cartas de cré
�io d os empregados até agora Essas somas, que seus detentores dito, trantcrências, etc, Qualquer
e capaz de inutilizar' o suJHnel'� dr-stinavam ao financiamento de moeda de metal ou pape! excedente
sível, antes mesmo de avistá-lo.

seus agentes, foram quase totalrnen- de cincoenta dólares que fôr encon-

C luíd te inutilizadas pelas nações aliadas, trada em poder de viajante - e êstconc UI OS OS estudos e uIti. agi ndo em sadia e efetiva colabora- é submetido a minuciosa revista -

mados os desenhos, croquis e çào. será apreendida e depositada no

plantas, relativos ao processo Os Estados Unidos, secundados Banco de Reserva Federal dos Es
,que criou, o sr, João Pedrn por todos os países amigos, pusc- tados Unidos, até que as investiga-
A

' ram em execução o sistema do "do- ções concluam sôbre a possibi lidadogustíní, - flue não visa com lar control", que localizou e imobi- de vinc-ulações suspeitas ou nocivas
seu invento nenhuma recom. lizou quase a totalidade dos fundos às nações unidas.
,defesa do Brasil, da América e

em dólares em poder dos eíxístas. Sob êsse espírito, poís, e para eví- Crescem os terrores de Grebbelsda prõprfa Civilização. Estes se viram sem possibilidade tal' demoras c dissabores, recomen-
de usar os fundos retidos, sinão a da-se aos turistas e viajantes que se

pensa de ordem material, tau- de introduzt-Ios clandestinamente destinam aos Estados Unidos, a Nova Iorque, 6 (U. P,) - De atingidas se "converteriam cm
to que não cogita reg'ístá-Io ou 1,0 território auiericuno, por porta- atenção sôbre as disposições acima acordo com o que anuncia a rádio- massa, amorfa, sem chefes, sobre a

patenteã-Io, mas, sim, entregá- dores espertos ou inocentes, agindo mencionadas. !()ll1Íssora de Berlim, o ministro da qual se estabeleceria o domínio do
10 à Naeão _ rernet de boa-fé. Outros contr-atempos são oriundos Propaganda, dr. Josef Goebbels, [udaismo internacional". Também
mírant ·A.� .

,
.

eu ao a�- Para corta ...-Ihes os movimentos, o do hábito de levar consigo bagagens 'cm artigo aparecido no diário difundiu a mesma emisora o apelo
.

e nsbdes Guílhem, mi- governo dos Estados Unidos resol- excessivas e cópia abundante de pa- "Das Reich", diz que a derrota feito por Goebbels aos trabalhado-
lustro da lUarinha, por inter- veu há tempos limitar a cíncoenta péis pessoais, dispensáveis. Pelos germânica em Estalingrado traz res de uma fábrica de armamentos
médio da Interventoria Fede- dólares a importância com que qual- .motlvos citados, todo o papel e to- consigo "uma fase crítica da guer- .que visitou naquela capital. Entre
ral, neste Estado farto e ex Ií _ quer pessoa póde �ntrar em terri.tó. da, a peça d� bagagem são rigorosa- ra, que só ganharemos se concen- outras coisas, diz o apelo: - "De
cito doe t' .: b

I) I no americano. Acuna daqueles cll1-lmente examinados pelas autor ida- trarmos nela todos os nossos esfor- sejo assegurar-me se vós pensais
ume� ano so re o as- coenta dólares, os fundos de que des americanas. O viajante, por-tau- ços nacionais". Refere, em segui- igualmente a nós (referia-se aos di

sunto, No,R;1O d� Janeiro, êsse

[diSPunham
o viaj�nte, deviam e de- to, d.e,:,e limitar ao estritamente ne- lda, que é intenção dos soviéticos, -rigentes nazistas), e se estais tão

-documeutãrjo fOI submetido ii, vem ser transferidos para os Esta- cessar-to a sua bagagem e a quanti- caso ganhem a guerra, "liquidar"

I
resolvidos a travar esta guerra até

consideração dos orgãos técni- dos Unidos l?0_r meio �e estabeleci- dude. de papéis pessoais que leve os dirigentes da Alemanha e de ou- a vitória, como o estamos, sem re-

cos daq I t . mento bancário autor-izado. Entre consIgo.' tros países europeus. Disse que se parar o preço",, ,ue a pas a, que opma- nós, o Banco do Brasil é o único tal chegar a acontecer, as nações

arma
Poderoso invento de um brasileiro

rum a respeito. I dos por outros desenhos.
Posteriormente, o inventor I Como os dados remetidos an

introduzia, no processo ortgl- teríorrnente, êsses últimos fo
nal, algumas modificações, eu- mm, também, objeto de exame,
víaudo estes novos €:sclareci· apreciação e estudo pelos de
meu tos àquele titular, ilustra- pnrtarnentos técnicos do lUjnis�

tério (la Marinha, que, em car
ta dírlgfda recentemente ao in
ventor, agradeceu a contribui
ção por este levada à obra que
as forças armadas nacionais
vem realizando, nesta fase, em

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
São convidados os alunos matriculados no Curso

de Inglês, a comparecerem hoje, das 17 às 19 horas, na

séde do Instituto, afim de serem organizadas as respectivas
turmas, para o início das aulas.
80

CONVITE

2 vs - 2

,

. Começou a se�sac.io�.ª,.., e .fulminante queima de tecidos da CASA DAUal
qne BC:iba de rec�ber um m8.r!,vj'fí'l'lro\h,3rrí·.ll'iÍl.r� l\'Cl� sedas lisas -J estRmpttda�, tecidos finos àe algodão, em cores e padrões modernissimos

proprlOS paTa 6 pret"erHe estação, _e que estamos venueuuu .,:s�'" Im:::� a p'.vy�'_ .. -�,----. '
..... -.�� _-0_..-., ,

"omprar na lIasa Daura si)!nificd, comp�ar artigos- semp,re_ e modernos pelo.s p.reços mais baratos da
. pr�ça. EIS a re}aç,é!o de ãr."

" U, gune artigo-it qQe estamos Ilquldando pejos preços abaiXO. ,
,

SEDAS Tecido p/colchão, larg, 0,65 »» 2,80 I Guarnição p/jantar 140 X 180 ,3�/
:Seda laqué em todas as côres mt Cr. $ 4,00 Tecido p/colchão, largo 0,80 ))) 5,09. GuarnIção p/j!lntar 140 X �-

II

Seda Lumiért', hHg. 0,90 ») 13 o,; Tecido p/colchão larg. 1,40
'

»» 6,50 I Jog.o�_ de renda p/qu�
Seda Lingerie li�f\ »7,5;) Crepon p/kimbno " 10 4,50 (7 -pe-çru;�-- � um" 35,00
,Seàa Liflgerie estampada »» 8,00 I Toalhas p/ro'lto de 2,00-2,50-3,50 e 5,00 ARMARINHOS E ARTIGOS P/HOMEM:
Fustão de sedi litio »l) 8,50 Toalhas Bom Dia uma .. 4,50 Leite de Uolonia uma li

-OrgBnza lhia l) )l 8,00, ToalbaR lisa p/banho »" 7,50 Liga de borracha uma»

Gabardine de "eda, Bre. pe3ado, Toalhas AI.qgoana p/banho li li 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena lO

8S t'}da, cures li» 13,00 Toalhas grandes p/banho "li 18,00 Baton Michél um »

Seda granité lO » 7, 'o 1'0810as em cores p/banbos li .. 12,00 Baton Zande » lO

'Tafetá Moirê " lo 00 Brim A�.u<l maritlho li» 3.80 Talco Ross »)

Tliletá X '1drpz, art. hom »» 7,00 Granité de algodão, largo 160 » li 12,00 Sabonete Gessy caixa li

L!lqué lavradn }) .. 8,00 Tapetes de veludo r/quurto "li 20,00 Calca de borracha, art. bom uma �

Sed� estampada, des. novos » » 1 0,00 CAMA E MESA Jogo de couro p/homem,
-Seda estampadli, 8rt. fino, )iUgO 0,90 » »16,llO folcba fustão p/casal uma Cr.$ 22,00 (Reclame) um

Seda estampada des. grvdoEl » » 12,00 Colcha fustão p/solteiro ,,» 16,00 Jogo de couro p/rapaz lO

Seda listada Plcami!')t ) li 9,('0 Colcha veludo p/c l8al lI:lI 29,00 Pasta Eucalol uma

Linho e 8ed:-l, PIV€81ido »)} 10,5) Colcha reclame » ,. 8,00 Pasta Lever :o

Veludo Chmo!] » » 55,00 Cólch� de seda p/cssal ,.» 44,00 Pasta Alvidente »

TECIDOS DIVERSOS Cc'lcba branca p/solteiro ..» 10,00 Esmalte Cutex um

-Opala lisa mt Cr. $ .2 50 Cobertores meia lã r/casal l) li 55,00 Blusas Swing uma

Opala lisa, larg. O,SO I»» 3,80 Cobertores dezenhado, art. pesado Camisa Socega Leão p/homem »

'Chítão )} ,,2.90 p/casal um lO :m,'10 Ca'misR Socegll Leão p/rapaz »

'Cbitão, largo 0,80 » » 3,80 Cobertores xadrez p/casal lO» 30,00 Blusas Aviador, art. bom »

Luiúne » » 2,80 Cobertores xadrez p/solteiro li li 24,00 Blusas p/homem »

Linon liso » )) 2,80 C ,bertores xadrez r/casal »» 19,50 Blusas plhomem »

Vnon e8tampedo » » 3,00 Cobertores xadrez p/BoltE'iro :o ,. 16,00 Capas felpudas p/crianças »

Linon listado, 8rt. moderno »» 3,50 Cobertores dezenhados p/cltsal lO .. 22,00 Casaquinhos pjrecem-nascido um
Fustão estampsdo, 8ft. n,)vo »» 5,oc> Cobertore-s dezenhados p/sol- Casaquinhos felpudos »

.zefir em diversos tipos »» 2,80 teiro }) » 18,00 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 e

Tricoline Pl camisa de 4,êO e » 5,50 Cobertores xadrez p/bebê »») 6,5n Maletas p/trabalho de $6, 50,
Laize em todas as cores mt 5,00 Cobertores dezenhados p/bebê $7, 50, $8, 50, $10,00 e

Tecido PI cortina' ,. 2,30 de 7,50 e li • 10,00 Malas p/viagens de $26, $30 e

Tecido PI cortina, larg. 0,80 7,50 :o 8,50 Cobertores cinza um »8,00 Porta Nikel de couro um

Tecido ('lI cortina, 1,40 mt 12,50 Atoalhado bra DCO e de cores, Sombrinha de seda p/senhora uma
-Opala estnmpada mt Cr. $ 4,50 llirg. 1,40 m�. :li 6,00 Sombrinha de tricOline, art.
Linhos estampados tipos novos JJ • 5,0(, Cretone branco largo 1,40 lI:O 7,50 bom
'Tobralcos e�tampados » 6,00 Cretone de cores Jarg. 1,40 �,. 8,00 Sombrinh'l de tricoline c/cebo
Tecidos estampados de alg. des. Cretone branco, largo 2 mt. :o l', 9,50 comprido

modernus :t li 7,00 Cretone branco larg. 2,20 :o • 10,00 Sombrinha. de tricoline PIco-,
MeriDó preto » :li 5,00 Guarnição pintada p/chá uma » 35,00 'legiais »» 14,00
'Crepe preto p/luto » »5,50 Guarnição p/chá, 140 x 14o» » 20,00 Lã Linda, em todas as cores um » 1,50

RECEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LAME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS
ESTRELAS, COLARES DE AL]OFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PARA O CARNAVAL DE 1943

E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa la e já tradicional liquidação semestral
Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos menores preços, porque compra

Vende só a dinheiro e compra dIretamente Citas fabricas. RUA FELIPE SCHMITO,

»

" 25,00
35,00

» 12,00
.. 10,00

3.00
3,30
2,40
3,40
10,00
5,50
5,00

24,00
18,00
13,50
15,00
3,50
7,50
18,00

»

»

•

lO

:o

•

li

li
•

li

li

» 12,00
34,00
3,00
35,00

»

lO

»

,.

})

só a dmheir"ó.
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U,50
450
6,50

25,00

18,00
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o JESTADO=Sàbado. 6 de Fevereiro de 1943

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz ,

Horário: 9 às 1 Zen às 18

IEscr. Edificio Amelia

I"
Neto, sala 2.

IRes.
Av. Rio Branco, 181
Florian6polis.

===========
Prisão de membros da

Rothchild
familia

o transporte de su
primentos para

a Rússia
Bagodá, (R) - Engenheiros da

companhia de petróleo britânica
estilo construindo uma séri e de
oleodutos para os principaís cen
tros de transporte do Iraque e da
Pérsia, afim de facilitar suprimen
tos para a Russia.

O trabalho dos engenheiros bri
tânicos está sendo realizado de
acordo com os termos de um con

trato com o exercito inglês.
O transporte de petróleo para as

estradas de abastecimento da Rus
sia era ate agora feito pelos cen

tros de distribuição, por via fér
rea. O sistema de oleoduto irá di
minuir a carga da estrada de fer
ro e tornar disponivel mais vagões
para o transporte de artigos de
guerra ao invés de vagões tanques.
A chegada, dos Estados Unidos,

de possantes locomotivas destina
das à ferrovia transpersiea, na re

gião montanhosa, virá tambern ace

lerar brevemente as entregas, se

gundo se espera.
As locomotivas chegadas foram

especialmente desenhadas para
ferrovias montanhosas. Atualmen
te, estão sendo montadas.

Berna, 5 (R) - Wilhelm von

Rolhschild, membro do ramo ale
mão daquela conhecida família e

que residia na França desde 1933,
foi envi ado para um campo de con

centração, no sul daquele país, se

gundo anunciou a radio alemã.
O sr. Rothsch ild é acusado de

haver tentado viajar para a Espa
nha sem se haver munido da n e
cessaria allloriza�·ão.

AZIA - MA

DIGESTÃO�DISPEPS,
IA- ULCERAS

,�.ll_;R�-s.iJ_ �

"übJrN'K�,_rS e<--=-'

A c••ss-rAt.
Tem em {(stock» os mais recentes artigos

JA
!
\. ,. para crianças, ternos de fina confecção para,

,

'
.

l ! f
',- \ homens, calçados, chapéus, casemh1as e li-

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc, A Fábrica DISTlr�TJl está con-
feccionando camisas p31'a o verão a preços extreméunente baixos.

Visitem as novas e model'nas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro Mafra, 8. •

Companhia
Fundada em 1870 ... S�d�: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao

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

« Alianca''l: J
ua Baía»

A Estatística, Militar, destinada a As autoridades responsáveis pela:
facilitar a preparação rápida, e tão I fiel execução das Estatísticas l\Iili
perfeita quanto possível, do apare- lares podem exigir, sempre que horr
thamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade d.
das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in
brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. Ao
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se

tra o Brasil em l!'uerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.).

--_ ..._� ...�� .A_ 'l,[Tl{QlrIA_ ErVl'�i l�XJ.. tT�rl'�\._ !)�l HIPOC iiIZI_i\ N_.l�lsrl' ...t\._
Angora, -- (Arif Bey - Exclusivamente do C, E, C, para.

o O ES']_'ADO) -- Os representantes diplomáticos ela Alemanha.
na TUl'CIUia desfrutam dos menos lisonjeiros conceitos que um

grupo de bomens pócle esperar de um ambiente social ou polí
tico. Os estratagemas usados por VonPapen para seduzir a

aliança e a simpatia dos turcos, tem sido os mais hllartantes,
Chega-se geralmente à conclusão que essa personalidade ger
mânica perdeu completamente o seu amor próprio e o brio. Os.
oferecimentos diários que faz ao governo da Turquia já estão
se tornando provérbiais, chegando mesmo a ser objeto de ane

dotas populares. A êsse tempo, as recusas constantes do gover
no turco são cada vez mais peremptórias. Enfim, está definiti
va a atitude política ela Turquia A neutralidade não será sus

pensa em favor de quaisquer beligerantes. As relações dí plo-

I mátícas permanecerão as mesmas. Não há interêsse na mu

I dança dêsse procedimento que não contraría a quaisquer si-

, tuações do momento internacional. É claro que, êsse rigor no
. cumprimento das determinações oficiais, não é bem aceito por-

I
Berlim, porque, Hitler deseja usar a Turquia como instrumen
to de execução ele seus planos de invasão alheia. A Inglaterra

i nunca importunou os turcos. Sempre acreditou na sinceridade

! e, sobretudo, na posição delicada que ocupam os otornanos .

i Sabem os ingleses que se a Turquia mudar de política será POl.
n: 39 l fôrças de ch-cuustâncias exclusivamente provocadas pela Ale

t manha e, portanto, a mudança só poderá ser contra os nazis
I tas, A mentalidade popular é antipática aos tolitários. O espí
� rito do governo é contrário às ditaduras. A tendência pessoal

I da política é aliada, especialmente britânica. A Turquia está
exausta da hipocrizia nazista. O seu partido é positivamente

!
I a democracia!

___________=-__�N-. �,

La Línea, 1) (U. P.) - Nos dois transportes franceses com
últimos dias, entraram em (�i- tropas Indígenas do JUarrocos.
braltar 8 navios mercantes. Na' flue, [untamente com outros
madrugada d� a�te-oJ1tem pas-; do:is reglmentus franceses que

D ii R d e E S TOM I G O '. s�ramA (lo Atlântíco �)In'a o J\'Ie-1 estão em Gibraltar, zarparão
U dlterrãneo 30 naVJ08 norte-: para a Áfl'iCll. do �orte Frau-

amerícanos, mercantes e petro-] cesa,
leíros, assegurando-se que al- 1 Eucontra-se no porto de Gi
auns condwdaJll, rrons s. Olltf\m.1 hrnlhll' o 1\01·t,,-O";<> .. O ,q_'·B'n!i:'�.
eutral'?m t; U?YIOS mal:", . I A:_cresceuta-se, sem COnfil'lp$)��Entre o porto e a ha ía de Gl-, çao, que a bordo do.eol':---

,-

braltar lta' ,. ,. I los rl - <r l1avlO che-; i> lílYIOS (e enrga, gou um g'enlU'Q ""
,

transportes c' petroleíros prepa I - ... -
- ern I norte-amert-

. "Oa,-, Q DE
','-"-" J - CallD ...CO.'" •

CONTRAB \",TDIsr,�'� .
1 rando-se 1)IlJ'O 7.'11'11"{' e]11 ...eu' I _". Nas ruas de Glllra1tar

11, lA'.._"- • .. LI , dtl''''''e. , � f'" f.
NARC()']'ICOS ',�. -

.• , b?i�),_neredítando-se mn'" _,-','H!: I' veem-se gTUpOS ue o ICIaIS ran-

r
" ,.- T -'o,n' '-r,o'u'a() nar» _,,' <.:011' - '1110, se (11 eeses.

"' ashíngton, i> cr. P.) - ,_, l·t!,QRltj!'P"'" 110.ç • .a.rg'el. Chegaram
Depal'tamento do Tesouro re- ----------------- _

velou como agentes da polícía
secreta entraram em contacto Icom contrabandistas do �Iéxi
co, e, com o auxílio das autorí- I
dades mexicanas, desorg'aniza
ram a quadrilha, que vinha fa
zendo um comércio ilícito de
narcóticos com os Estados Uni
dos.
Uma mulher mexicana era o

"cerebro" da quadrilha, flue
fornecia entorpecentes para os

seus Ilg'entes em Noya Iorque,
São :Francisco, Seattle e outras
cidades, sem falar na zona da
fronteira.
Dois cÍlmplices - conhecidos

como "o Químico" e "o AdYo-
g'ado" - foram presos, julg'a-
(los e condenados a I) anos ele

prisão cnda. Uma mullIeI· e 13
outros cÍlmplices foram presos
em EI Paso, mas a mulher não
foi levada aos tribunais, deven
do ser julg'ada no llIéxico.
Com o auxílio das autorida

des mexicanas, muitas outras
investigações têm sido realiza
das, contra o contrabando de
narcóticos na fronteira.

19 iI
9.000.000,00
59000.000,00

S; 4.748.338.249,78
4 $ 34 198834,9;)
c $ 91.862.598,37

$ 7.426.313,52
$ 23.742.657,44

ano c1e
Cr $

$

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

,�.�.�e..... f�.��.®�9.GG(i;l••
• •
• •
� .�
• •
• (l�4:Ol_��Á�P�s' DE P,JESSÔAS TEM •
�r: _. r (l', I ..
• USADO COM BOM RE· .'
• 8
• SULTADO O POPU* •
• •
• LAR DEPURATIVo .,
• •
• DO SANGUE •
• •
• •
• •
• A SIFILlS ATACA TODO O ORGAN�SMO •
'. O Ftgadc O Baço, o coração o Estômago, os •
• Pulmões 8. Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres ..
• nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Oa- •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. .'Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. •
ti como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reuo •
fi metfsmn dR. JnPPIDR orig�m. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
ti O ELIXIR «91�». dada a sua Atesto que apliquei muitas -

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91�» obtendo v
• lamento da Sífilis princlpalmen· sempre os melhores resultados •
• te nos casos em que a via bo- no tntamente da Sífilis. e,cal é a única possível.
• (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Dartolem •
.-M�_......•••••••• �.•••

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

cipais cidades da América, Europa � Àfrica.
A..qente em Florlcnópolt ii

CAMPOS LOBO & CH\. - Rua Felipe Schrnidt,
Caixa Posto) n. 19 - 'I'e letone 1.0S3

End. Te'egr. «ALIAl'\ÇA'b
SUB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJ1-\Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 -- FilNR· t.Sft�

Entrega 8 d,,}micilio

Desusado movimento de
navios em Gibraltar !

�� R E x"I
Transporte de Cargas

DOMlCILIO l\ DOMICILIO
Viagens diretas em caminbões proprios para:

Bom Retiro, Lages, Painel, CorreíajPtnto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa,
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-verss.

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es
trads de Ferro em HervaI (Cruzeiro),
Agência em L&ges: Agência em Florianóp,olis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

<reltJfone 1.677

EMPRESA

Dr. Vitor Gutierrez
Cirurgião Parteiro

Com 2 an08 de prática nos principais Hospita.is da Europa.
Chefe do serviço Pre-natal do Depart. de Saúde Pública.

Moléí'ltias de senhoríis, Endocrinnlogia.
Consultório: Rua Felipe Schmidt, 34

Consultas da" 2 1/2 às 5 hnras dI). tarde
Rasidência: rua Rui Barbosa. 57 - Fone 1004

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hill�r �í�ima do dr. GmbbelslLen_W[JI_a"o. uma ,J7O,eC!(l

f'((C((SSadal
te, .acabOU por impressionar o próprio f

- Ilusüo tas.-ista - Icesnonso-cct pelo fueh rer. !
fracas.'; tle Il il l.er - Presença de 'I'i- Hitler sabia perfeitamente que as'

1l1osllen!t;o noticias espalhadas pelo dr. Goebbels
não podia 111 ser verdude iras, mas, 110
seu desespero, tudo admitia. Tinha-se
esqueci elo ainda ele que não existiam
traidores na Rússia.

PRE8ENC'-,i DE TIMOSHE�rlW
Outro fautor importante para a der

rota ele Hitler na Rússia e no mundo
é que ele nâo conhecia o poder de Ti
moshanko. Parece-nos que nem nun
ca ouviu falar no seu nome, como
o nome do marechal Zhokov também
lhe era desconhecido.
Pois foram esses dois homens que,

agora, esmagaram as forças na
zistas 111 Estalí ngrado, que levanta
mm o cerco de Lenigrado.
Depo is de 16 meses ele sítio, esta

cielaele foi libertada. As forças rus
sas

í

rromperam através elas linhas
gel'lnànkas de nove milhas de pro
fundidade, para capturar o bastião
alemão de Scliuesselburp, nas mar

gens elo lago Ladoga. In iciando assim
uma série de denotas das forças de
Hitler.

O jornalista russo Ilha Erenbourg,
falando pelo rádio de Moscou, decla
l'OU:

..

Já disemos que vingaremos os
que pereceram vitimas dos meios bár
baros de ataques utilizados pelos ale
mães contra Leningra.do. Estamos
vencendo! Venceremos' ,. Contudo, o
dr. Goebbels continua negando ...

DESCONI'IE •••
se não se sente na plenitude das suas forças J
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doença.A EMULSAo
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo vigor
ao corpo! Em qualquer época, não há substi
tutos para a

DIAS LEiT�

(Copyl'ight da' Inter-Americana.
para. O Estado). - No dia 19 de agos
to ele J 941 as forças nazistas inicia
vam o ataque contra Len i ngra do e o

cerco se processava a 7 de setembro
-do mesmo ano. Por essa ocasião o fue-
hrer orrlenára que a cielade fosse to
mada de assa lto em 21 de agosto.
O seu ataque fulminante foi d irirrí do

em três d i reções com uma força0 su

perior a 300.000 homens, com 1.000
aeroplanos. A linha de batalha era

formada. em frente da. cidade e os su
búrbios transformaram-se em segunda
linha de resistência. Iniciou-se então
a cpopéla da hero ica Leningrado.
A população de dois milhões de ha

bitantes ficou reduzida a quase um

terço, não sómente em. virtude da eva

cuação, mas tambem em consequência
-da mortandade provocada pela fome
e pelos bombardeios aéreos.
Foi quando surgiu o grande inimi

go de Hitler para abrandar a situa
cão - o inverno. Em fevereiro era

possível ir de 'automóvel através do
lago Ladoga, gelado. Isto tornou pos
sível a resistência que durou quase
dois anos. Euqua.n to resistiam heroi
camente os l'USSOS organizaram suas

forças, passando da defensiva para a

otenstva.

EMULSiOdtSCOTTUma fortuna para os pobres de saudeI

:------------------------- --------------

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇACOi\! O PHAZO DE VINTE DIAS
O Doulor Osmundo lVanderley

da Nóbrega, Juiz de Direito da
la 11m da Comarca de Floria
nópolis, Estado de Santa Caiari
na, lla [árma da lei etc,
Faz saber aos que o presente edí

tal de primeira praça com o prazo
de vinte dias virem, ou dele conheci
mento tiverem que, no dia 15 de fe
vereiro próximo vindouro, às 14 ho
ras, (segunda feira), à frente elo ed i
ficio do Palácio da Justiça, à Praça
Pereira Oliveira, o porteiro dos au
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 nO 278, e o seu respectivo
terreno, sito no legar 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 direitoI e pelo sul com dita de Manoel Maria
da Silva, inclusive uma meia água
construida de madeira, edificada no
mesmo terreno acima, tudo avaliado
por oitocentos cruzeiros. Êsse imó
veis são levados em hasta pública em
virtude de requerimento do inventa
riante com o qual concordaram todos
os interessados, no inventário que se
processa neste Juizo por falecimento
de Maria Freitas Cabral. E, para que
chegue ao conhecimento de todos _

será'afixado 'ilO legar dó co'âhtluê"ê
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, Hyg ino Luiz Gon
zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos a
final. (Assinado) Osmundo Wander
ley da Nóbrega. Juiz de Direito da
1& Vara.

CART ZES
-o--

CINE ODEON
- FONE 1602 -.

A's 4 e 7 1/2 horas
Os Anjos de (ara Limpa

Com Ann Sheridan

-0-0

I IMP'ERT t\L
- FONE 1587 -

I A '8 7 1/2 horas

O médico da .vila
Com Bill ElliottPor essa ocasião, Hitler, confessan

do a amarga destlusão de não ter to
mado a cidade de assalto no prazo fi
xado, proclama: .. Os russos nunca le
vantarão o cerco de Leningrado". Ti
moshenko provou o contrário, fracas
sande assim mais uma vez a profecia
de Hitler.

IDUS.W FLiSCIST./i
Os poderosos exércitos soviéticos

coustítutram surpresa para os nazi
fascistas. Hitler ao indicar a ofensiva
contra a Rússia, diante dos primeiros
sucessos julgava que, realmente, o
exército russo achava-se em srtuacão
idêntica aos exércitos dos outros pai
ses ocupados anteriormente. Mas a

grande desilusão a teve o Duce, con
fessada agora melancolicamente pelo
comentarista do rádio fascista, Mário
Áppelius que lamenta que a Itália se
tivesse iludido quanto ao poder das
forças vermelhas.
"Iludimo-nos - disse ele - quando

a Rússia combateu sua pr ime ír-a guer
ra. contra a Finlândia, vimo-la ata
cando com exércitos mal equipados e
mal armados. Pouco pensávamos que,
por detrás, permaneciam - centenas e

- centenas de divisões magnificamente
treinadas, prontas para marcharem, ------------------------------

til;'l�a����os P;�;��;it����S ;��"asa����!?:r ��;� I «Rele]oari"a Royal>' Iquele pais e ver cousa alguma. Onde '1

quer que exista uma depressão ai

"13-,'
reis o in irn igo em marcha, Os f,el1fln,is .
russos estão aqu í, ali e em toda par-
te. Aos ataques sucedem ataques. 1\·hs··
sas ele homens se sucedem. Em torlns

.

os setores do tront estamos em ínre-

frioridade numérica. Quanto tempo·
continuará essa batalha não podemos
dizer. Temos ainda outros quarenta
dias de sangrentas batalhas à nossa

frente" .

Se a Itália conhecesse o poder io
'real do exército de Stalin não teria,
talvez, se metido na enrascada em
que se meteu. Não teria, tampouco,
tido tão dramát íca desilusão. Foi pe
na.
BESPONSA.VED PELO FRACASSO

DE HI'l'LER
Já assinalaram que o grande erro

de Hitler não foi o erro estratégico
e sim o erro psicológico. O fuehrer
julgava que o povo soviético não ti
vesse bastante força moral para en

frentar o seu inesperado e fulminan
te ataque contra o seu território. Es
perava conquistar a Rússia como con

quistou a. França. Contudo, esqueceu
-que na Rússia lião existiam Lavais,
Doriots e outros mais.
Quem acompanhou a campanha mo

vida contra a U. R. S. S. pelo regime
nazista compreende, hoje, que Hitler
foi vítima ela sua própria propagan
da. O dr. Goebbels espalhou para todo
o mundo, e, principalmente, pela Ale
manha, que a Rússia era um país fa
lido, desorganizado, onde imperavam
'a desordem e a desobediência. .F'oí o
seu grande erro, porque a propagan
da sistemática, dirigida ranatícamen-

o caminho de Setanaz
Com Char les Starret Complemento Nacional (D F.B.)
o ARQUEIRO VERDE Belezas naturais do BrasilCom Victor Jory

Preços c-. $240 1 20- 1.00
Livre de Censura

Preços: Cr. $2,00 e 1,20
Imp. até 10 anos

Com os rãdio,"ama�
dores

Rio, 4 ("Estado") - O m i n is
í

ro
da Guerra designou o major James
Franco Masson para fazer parte.
junto ao Conselho de Segurnnca
Nacional, da comissão encnrrcg.i
da de elaborar as instruções regu
ladoras do aproveitamento de ra
dio-amadores nos Min isf er i os Mi
litares.

�"""".""i"""""_

S a nu uenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS, CALClO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

Os órgãos da Estatística M.ilitar '

o produtor e u venueuor a mostrar U uerronsmo c I.J l'''''�l!�UU''.lJ.lU
têm apóio legal, quando intimam I são armas da "quinta-coluna".
o que possuem em seus estabeleci- (L. D. N.).
mentos. (D. E. M.). O. Pálidos.· Depluperado.,

E.gotado., Anêmico" Mi.,
que criam M.gro.. Crilnç.1
raquíticlI. receberio I toni-
ficlção ger.1 do organÍlmo

com o

S8 nouo n DI
Confere

O Escrivão
Iiygino Luiz Gonzaua

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica

a direção de
sob

IAlugam-se ;�:s c::��
_________..__iíl riú et»; contando cada uma

-I dois pavimentos, tendo cada

S I -I casa 5 quartos. sala de [an
a a e quartos tar, s»la d� vi.sita, g�rl:.lge.
À rua Tiradentes n° 17 quintal, galtnhelro. 3 tnsta-

alugam-se quartos e uma lações sanitárias, tanque de
sala. -- Tratar no mesmo lavar roupa, instalações de
local. radio e telefone em butídas ,

vs-36 74 5 v - 2 etc, Tratar com o proprie-
-----

._-- tárío, Dr. Agripa de Castro
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Faria, à Rua Vitor Meireles

; SE·� A S 5. t�ele2r�'ne c�onsultfl��.mé;:::
.. Clube r de Maio
: ptrdrôe s maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores : Convite

i Cfábricas
do

POÍSS'SOA-
o

e.ncon,traAdas nosBbalOcãeS8dOA i co�:idc:d:: s�s� J>;��:����
! a-SR . •• ra o Baile carnavalesco a

..
efetuar se dia 6, às 21 ho-

• • ras , em nossa séde social,
. Diariamente recebemos novidades nos Barreiros.

! RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 8. Altamiro Brinhosa - Se-
V cret<Írio
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 76

Llc. D.N.S_P_ n- 199, da 1921

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

aparelhos fotográficos. telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E CiARANTIDO

758

2v - 2

RELOJOARIA ROYAL,
funcionou o Banco do Brasil.

e artigos diversos para presentes
Visit.e, dainstalacões,

à rua Trajano 3, no edifício onde
fiovidades-Jóias-Yidros�Cristais-rorcelanas

"

compronusso,sem as novas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ii sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumariu.--Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642

•

Oficina Técnica
«ROYAL»

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

e de contabilidade com abaoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

lVlacl�ado & Cia

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. 'manchas
da pele. uaresitnses. turúnculus.

úlceras.
Tratamento das afecções do !IIcouro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1 ft as 1'1 horas.
Rua Vilar MeireUes 22-1' andar.
-

ALIANÇA .DO
Séde: Avenida RiO' Branco n. 91 ••• 5' andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida liSl!) Tesoura Nacional

Plano Federel do Brasil
Resultado do sorteio realizado no dia HO de Janeiro

de 1943. de ccntorrr íde de com o Decreto-Lei n=. 2.891;
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número ele prestamistas e outras pessoas,
na séde da Aliança d» Lar Ltda., de acordo com as ins
truções baixadas pelo fpferido De creto-Le í.

Plano Especial· Premiado o n" 5.104
5.704-Milhl:ir-Primeil'o prêmio no valor de Cr.s 10,00000
704 - Centena no valor de Cr $ 1.200,00

Inversão do milhar no valor. de Cr.S 300,00
Plano Popular. Premiado o n· 5..104

5.701-Milhar-Primt>iro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00
704-Centena no valor de Cr s 600,00

Inversão do milhar no valor de Cr,$ :WO,OO

OBSERVAÇAO -- O próximo sorteio realtzar-se-á no
dia 27 de Fevereiro (sábado), às 1.1 horas, de conformida
de com o De creto-Lei n. 2.891.

Rio de Janeiro, :10 de Janeiro de 1943

VISTO: Nelson l-logueira -Fiscal Federal
Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor- Gerente

Convidamos 08 senhores prestamistas contemplados}
que estejam com os seus títulos em dia, a virem à nossa.
séde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos·
so Regulamento

p Alt.33

�;;��;j r:;;;;�;;;;�� ROF�LLIS i«.,,--� SOB�INH'J �
D MARIA DA GLORIA � ADI � ALZIRA ViEIRA �

CAMPOS GAROFALIS i e' RIBEiRO I, Participam aos p a-

I
TELMO

I
Participam aos p c-

Irentes e amigos o noivos rentes e amigos o

contrato de casa- contrato de casa-

I
menta de sua fi· � �8/11/t3' �' menta de seu fi- �
lha ADI com o Sr. I � lho TELMO com a �

11 Dr. TELMO VIEr - _occcxxxn9 Srta. ADI GA- �� RA RIBEIRO ,8 ROFALLIS

j Fpolis., 30/1/43 I I Lajes, 30/1/43 I4XJtClCQCIQlIlCODDIYI�lDDDQCJCIDaa:x:aaaa OClOCIOOOQOOOOCXXJOIJIDOODOOO"IODCICOOO1XJdDCIDI:IO

Molóstias dos rins e coracão
v I Vi'm.iIHUJIUM tomeo CIos nus e do coração limpa a

bexiga, 08 rIns, as nefrite" areias, eólíeas renais; aumenta a8
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, btdropstas, ralta de
ar, palpitações, dõres do coração, asma, bronquite esmátíca,
arterío-eselerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário 8.EDANTOL que restitue a eaüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flOres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovárIos, evita
8S hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enter
mldades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hldropsIasj pés Inchados, falta de ar, palpltações, abati
mento das velaI e artérias, bronquite asmátíea,

Iesõea, cansaço, urinas elcal88S e dOres no eoração, pontadas
nos rinl e Inchações.

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

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas peso
soas anêmIcas. Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, peruas Iracas,
língua sula. Para a neurastenia, o desanímo e a dispepsia, a

convateaeença é rapida.
Sífilis - Reumatismo

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slfllls,
eczemas, tumores, darthros, espínhas, Iístulas, purgações feri
das; cancros" eserôfulas, reumatismo.

Único depurativo qne limpa o corpo; tonifica e engorda.
DeposItarial: toda. a. drogarlall de Silo Paulo e Rio.

ACACIO MOREaRA
ADVOGADO

ESCRiTORIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIl1ENCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

Camisas, Gravatas, Pílames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

Prestigia o Govêrno e 8S
classes armadas, - ou serás
11m "quinta. colunista"•. (L..
D. N.).

ASSENHORASDEVEM USAR
Em SUlI tollette intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder híglenlco. contra moléstías ocntegtcses
suapettas, irrltaçÕl'1 corrimentos, molés

tia. utero-vegtnaía, menítes e toda sorte de' doenças
locais I! grllode preser'f'lIti'fo. Drogaria PAcheco, Rio.

DIA DE DESCANSO
Por Alvaro Moreira

(Copvright ela "Inler-Amcricana",
especial para O ESTADO)
Esttnut [azetulo um calô!' .se

negalesco, - como dizem .rIS

pessoas (file nunca foram (Lo
Senesjal, En tiuba acabado de
aimocar. Anitára-depois, abrin
do e '/eclwlldo livros, indeciso,
sem idéias, como utnti prequi-
ca de lodo o mundo. Afinal,
não me dejeuili mais. Confes
sei. Fui pUNI itquela poltrona.
Cai sinceramente sobre ela. Do
mingo. Cochilo da semana. Va
(jOS sons de rádio, Vózes con

"us,(ls. Bôlhus de frases. "O
macaco é 11/11 parente pobre".
- "Guarda-se nas mãos o per
fume da rosa que se des[o
Iliou . . ." "Jesús? Jesús de Na
zaré? Não me lembro,.," -

Fechei os olhos, pouco a POIl
co. J)or111i. Sem resistência.
Qllundo acordei, ele parou. di
ante de mim, nú, e perçtmiou :

- Você me conhece?
Ergui-me:
- Quem é o senhor? E co

mo foi que entrou aqui desse
jeito?

- Qlle? Não me conhece
mesmo?

- Não.
Oh pequenino!
Ouem é?
- u nrosu, meu negro. Sal!

o Brasil. Ando mí porque me
descobriram.

- O Brasitl l
- Sim. Com o Rio Grande

do Sul, o Rio Grande do NOI'te,
o Rio de Janeiro, o Amazonas
e (JS outros rios correndo nas
veias. O Brasil com Todos os
Santos da Baía, São Paulo,
Santa Catarina, São Luiz do
Maranhão e o resto da cabo
dada do céu. Com o Espírito
Santo, c as pombas rôlas, 'Os

iuritis ...
- Amigo! Desculpa. Quan

do que ia te imaainar com

tanta saúde, tanta alegria! Sem
pre Ollví falar na tua tristeza,
110 teu. ligado ruim.,.

- É o vício do boato ...
- Tens queixas do teu po-

vo?
- Não. Nenhuma. Adoro ,o

meU' povo. O mel! povo é do
instinto. Bate palmas OIL atira
pedras. Gosta Oll desgosta, de
repente . .;1 compreensão vem

depois. Eu SOIl 'a bola do seu

jógo de sentimentos. Recebo
com iquol carinho as mãos que
me acaric iam e os pés que me
machucam, Concordo com o
treinador de [utebôl: - "Nes
te jógo, a c.abeça é um terceiro .

pé". - Na Grécia, muito an

tes da Blitzkrieq, escutei que
houue 11m homem chamado
Demócrito. . . Você escutou
também?

- Também ...
- Era o tal. Não se abone-

cio. Ensinava a uiuer contente;
um mêdo e sem ódio.

- Um velho homem ...
- Gozado, não? É o mell'

mestre, ..
- E a guerra, Brasil?

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

tica e tendo conhecimentos de dactilografia. Boa colocação. Car
tas, índicando referências, para:

.. Auxiliar de Escritório», nesta

Redação.
63 5 v .. 5

I
Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE';
Cl

á

, "TETZEL INI)USrrRIAL-JOINVILLE (Marca regi sr.)

economiza-se tempo e dinheiro

DTlMAS POSSIBILIDADES
oferece a venda de Folhinha a

Representantes e Viajantes
na Capital e no Interior.
Boas comissões. Negócio sério e lucrativo Peça oferta de
talhada da O. F, A. Organização de Vendas da Fcibnicc ,

Caixa Postal, 3097 - São Paulo

)P.aÃ� .�/�C(A,. . �

[ '.P�AUDAO(

'-
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COLUNA FEl\UNINA I
OS PERFUMES E AS MULHERES

De Patrícia Lindsay
(Copyright da Inter-Americana

para O ESTADO) IAs mulheres nào devem conside
rar os perfumes C0l110 um luxo, Os Iaromas contribuem para manter alto
o moral feminino e ficam gra vados Iparticularmente na memória do

110-1ruem amado.
Quão agradável não é para um

soldado recordar-se elo perfume
usado pela sua namorada, ou pela
sua esposa? Seus pensamentos vôam
instantaneamente vôarn para a mu

lher de seu coração. Quando se cn

contra, muna reunião entre senho
ras cstrauhas, seu pensamento se

dirigirá para a hem amada, se alo
guma delas usar um perfume que
a recorde.
Pessoalmente, penso que as mu

lhercs deveriam voltar ao antigo
costume ele escrever suas cartas em

papel perfumado, Com que satisfá
ção UIH soldado, lutando em campos
de batalha distantes da Pátria, não
receberia uma, carta que lhe recor

dasse um perfume feminino - lemo
brando-lhe d ias mais felizes e o
conforto cio lar?

Como usar os perfumes
Há mulheres muito chies que são

Dr. AU--r.USTO DE PAUl A. DJreetocrardl.�.I",.HdOeS.J)�ei'il
leais a um único perfume - escoo

\I LA u .... Li lhem um perfume raro e não usam -

_. • ° Plommopolis outro. Outras, porém, que podem Camisas, Gravatas, Pílames, Prestigia o Govêrno e as
Resídência e Cousultór!o: Rua VIsconde de OUC') Preto 51 M' d Ih 1 I d e ás. ser menos chies, porém ruais f'emi- elas as me ores, pe os menores C asses arma as, - ou 8 r

(próximo ao Teatro). ninas, gostam de satisfazer seus ca- preços IIÓ na CASA MISCELANEA, um "quinta· colunista". (L.
Cirurgia geral e Doencas de Senhoras. R T' 12 D N)y prichos e variar de a.roma. Mas mes-

- ua rllJano, • • ••

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta. --------------------------

CONsULTAS: Diaríamentes àí! 11.30 e das 15 às 18 horas
mos estas devem observar deterrni,

IlUR"O fi.NTONII1Tt! DE DIRBOSFone 1.644
nadas normas: cuidar de que os \J LJ lt li 11 11

-------------- ...
perfumes usados durante um dia EXTERHATO FUNDADO EM 1922

D J h· S � d
ou durante uma semana sejam de

ril. osep nUI (uwei son aroma idêntico, porque 3� mislu- Professoras: Antonieta e Leonor de Barros
ras nem sempre dão bons resul Fernando Machado, 32 Fone, 1.516

M E D I C A tados, rl.lfabetiza e prepara para os exames de admjssão aos

Doenças de senhoras e crianças. Se for possivel, perfume sempre GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇA0
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 1'1 horas SI!][S objetos de uso pessoal. : Vrrá MATRÍCULA: Das 9 às 12. Nos dias 27 e 28, para os alu-

Rua F. Schmidt. 39 (seb.) C0l110 é agradável entrar num quar- nos do Curso; nos dias 29 e 30, para os novos

----D----S-A--V--A-S LACERDA
lo que rescende a um perfumo Ia- 21 (15 v.alt.rs

r. miliar. A personalidade deve mar-
----..,---------

_:::

'Especlalista. assistente do Professor
do Rir) de Janeiro.

r '" 2, . Pela manus, das 10 às 12
\-;01!lí.H'$lBt� �: A' tarde, dR€! 3 às 6

AUSENTE

DICADOR ME
----------------------------------------........

Dr_e_A_R�AUJO-���,��G���Á��;
I ICO

Sanson

Dr. MADEmA NEVES·-- mêdicc especialiste em

oocN
....

A·"".... D.u _':'�,.J ,.� .;)
Curso de A ner lelcosmsnto e Longa Prática no mo r1e Janeiro

Cons .. lt .... s Pela manh.ã: às. terças -. IHüniaa � sdtmd�s, ,das 10 ás 12
... u horas: fi tarae. iharlamenie, nas 15 as la horas

Consultório: Rua .loão Pinto D. 7, aobrado - Fouo: 1467
R0::;irlôneín: Rl1H Presirí ente Coutinho. 28.

s OLt--lOS

o. iv\,t\RIO WENDHAUSEN - ���������o ����,
fi,e Medicil!a da Universidade do Brasil}

Ex-Inlerno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oiiveira
médico do Deuartemento de Saúde

CLINIC/\ MÉDiCl\
Moléstls s internas de adultos e crianças.

Consultórto: RUfi Felipe Schmidt n. 38 - Te]. 1426
Resídencle: Rua Visconde dp Ouro Preto n. 70 .- Tel. 1523

Rorario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLlS.

caio-se mesmo no perfume que se
usa. E scu marido ou seu noivo tam
bém apreciará isso.

Ex-il!terno do Serviç� do Professor Le�nidas Ferreira e·ex-estagiário dos
Servlçes do dr. Gabriel. de Andrade CRIo) a dr. Pereira Gomes CS. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade

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

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

Residenci8: Conselheiro Mafra. 77-FLORJANOPOLIS.

de 'EIITRE?
"11 lias

ALOICAS
'NSTITUTU O! DIAfiNOSTUlO

CLIIICO
Dr. Djalme Mczllmlnn ANEDOTA DE GUERRA

Um amigo de Hitler encontrou oFormado pela UniversIdade de "fuhrer" certo clia nos subúrbios deGenebra (Soloa). Berlim, caminhando por uma ruaCom prAtica nos bospltals europeus ao lado de sua gente. Hitler estavaClfnlca médica em geral, pediatria, andando mancando, encolhido edoença. do alstema nervoso, apare- com fisionomia irritada. Perguntoulho genlto-orlnarlo do homem o amigo o que era aquilo. Hitler res-e da mulher ponocu: "Estou com o sapato aper-Assistente Técnico tado". Passaram-se muitos dias e o

Dr. Paulo Tavares mesmo amigo encontrou novamente
Corso de Radiologia Clfnlca com o

Hitler no seu Palácio do Governo
dr. ,Manool de ADreu Campaoarlo E o ditador alemão achava-se n�

I J
Silo Paulo). E8pecializado em RI· mesma situação de dor e aborreci
gleoe e Saúde Pt1bllca, pela Uolver. mento. Outra vez a resposta do
IIdade do Rio de Janeiro. "fuherer" dizendo que o sapato lhe

Oabinete de Raio X apertava. Mas desta vez- o amigo
E retrucou: "Mas por que você não
lectrocardiografia cllnlca compra outro sapato, Hitler? E ês-

�--_._---_.-----� Metabolismo basal te respondeu: "��he: Os meus ge-
Sondagem Duodenal nerais sao uns idiotas, o povo está

Oabinete de flsloteraoia contra mim, os exércitos estão fu-
gindo, os víveres estão acabando oLaboratório de microscopia e pétróleo [á não existe, os bomb�r-

CLINICA -MEDICA'
análise cllnica deios ingleses estão aniquilando a

Rua Fernando lIacbado,' Alemanha, as bombas britânicas es-
Molestias Internas, de Telefone 1.195 tão espalhando o paVOI' em toda
Senhoras e Crianças em a, Alemanha. Quando acaba o dia e

Oeral

I
P f O R T A N O P O l 1 � vou dormir e ficar sózinho na ca

ma, o único prazer que tenho de-CONSULTORIO : pois dessa tragédia é tirar o sa-
Rua Felipe Schmidt-Edifi- ;:----.-------- patoP'.
cio Amélia Neto--Fone 1592 DR. AGRIPA DE FARIA A anedota expressa muito bem
9 ás 12 e 14 ás 17 npras.

Rua Vítor Meireles n' 26 o estado de espírito de Hitler, com-
Telefone n' 1405 pletamente esgotado de seus afaze-RESIDENCIA' CLINICA MEDICA res de ditador infortunato que vai

Av. Hercilio Luz, 186 Homens e Senhoras _ Mo- vendo cair por terra todos os seus
- PllOne: 1392 - 1" N planos de domínio do mundo.

I ":::uh::�:���: ::lé:ti" II Çompral na Clt SA MISCEheras em diante I LÂ>.�EA é sahN economizar'

IEIULAIIIA. OI urra ....
1101 SUl ro I rI IA-LOS,

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do .

torax. Parlos e doenças
de senhoras.

CONSULTORIa:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 à8
1f horas.

RESID:eNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Dr. Remigio

14

MELHORAL É MELHOR I EXPERIMENTE-O I

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

faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onda foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica rellida palo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Ptof. Benedito M()ntenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clínica (;lrúrgica do Prof. Alípio Corl'aia Neto. Com
est-ágio de especialização no Hospital Cha1"iíé de Berlim (Serviço do Prof.
sauerbruch) e nas clínlcas dos Profs. KonietzliY. de Hamburgo. e Schmieden.
de Prankíert. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso.
fígadO e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prsstata e bexiga.
hérnias. hidrocele. vartcccele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
É encontrado díaríemente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Saúde São Sehastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
M11'chado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

• Paro suavizar e rejuve
nescer o pele. há um pro- iiduto perfeito. e SABÃO '

�RUSSO. Aveluda a pele. t.:combate espinhos. cravos e

moncbcs SABÃU RUSSO
___.J sólido ou líquido.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrlcoll
de Santa Catlrlna
Rua TraJano n.O 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo C�rtUlcad\)
n. 1 em 20 de Setembro de 1038.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6dipos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçlo

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

dat1 Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

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

Mantem carteira especial para administração de prédios.
« Recebe dinheiro em depósito pelas

'

melhores taxas:
c/c à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
C/C Aylso Prévio 6%
C/C Pr8Eo Fixo , 7%

Aceita procuracão para receber vencimentos em

188 8S Revarticões Federais. Estaduais e Municioa.,;. -0'

Aplique um Gasogênio «Sully» no seu caminhão e ganhe a diferença
Eficiência e garantia absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores': C" RAMOS & Cía.- ...-Rua João Pinto, 9 --- Florianópolis
W�i!IIlIII!l!i!IIlIII!l!_l1 • OfiCINA DE MONTAGEM E ASSISTENCIA

-

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESTADO- Sábado, 6 de Fevereiro de 1943

Rio, 6 (E.) - Por questões de somenos importância, dois
vizinhos brigaram, resultando a morte de um dêles. O filho do bra
sileiro João Cardoso atirára um bagaço de laranja no quintal do
vizinlto,

.

o alemão Carlos Fahberg, tendo a esposa dêste, também
alemã, promovido um tremendo escândalo, tendo chamado a aten
ção de Cardoso. Em seguida, a alemã, depois de dizer que Cardoso
deveria ter sangue de judeu, armada de uma pistola, calma e fria-
mente, matou Cardoso. Prestando declarações à polícia, a alemã

'0 �.�T liDO I'�nolltivoafirmou que matára e que não estava arrependida. Todas as teste- IDLl li DiJpU I
munhas fazem séria acusação à alemã. O BOTAFOGO INVICTO

Rio, (j (E.) - O Botafogo manto
I ve-se invicto na temporada que

I realizou CI11 Belo Horizonte, ven

cendo o América por 5xl e o Atlé-

llico por 3x2.
*

Nr\O SE REALIZARA O TORNEIO
Rio, 6 (E.) - Está definitiva

mente afastada ii idéia da realiza
ção rio Torneio Rio-Sâo Paulo, vis
to não ter o América sido incluirlo
entre os concorrentes.

*

NOVOS "CRACKS" PAHA O.
VASCO

Rio, fi (E.) - O Vasco solicitou
licença à F. NI. F. para incluir em
seu quadro que atuará em São Pau-

VIDA SOCIAL hoje, com início às 22 horas, lo, a título de experiência, os se
uma anirr ada «sciréea carnava- guintes jogadores: Alfredo, Chico,

• Iesce, havendo, depois, condu- Isaías, Jair, Moacir e Djalma.Fazem anos hOJe: *

O nosso jovem conterrâneo ção dali para Florianópolis. O S. PAULO GANHAHA 30
Enio C. Flores, tuncionário da MIL CHUZEIHOS

Hoje, com início às 21 horas, Hl 6 (E) O S- P 1gerência dêste diário; o, .
- ao au o, ao

o simpático grêmio recreativo -que informam as agências telegrá-
O sr. Aldo Reis; «1' de Maio», dos Barreiros, ficas, irá a Belo Horizonte disputar
a exma. sra. d. Dorotéa Gan- realizará animado baile cama- duas partidas contra grêmios la-

dra, esposa do sr. Argerniro cais, recebendo como garantia ..

Gandra;
valesco. 30.000 cruzeiros ; ajuda de custo .

.

a i.nteligente menina Léa I Amanhã, com inicio às 9 ho- "TAÇA GETúLIO VAHGAS
Pires, dileta filha do sr. Rornual- ras, haverá uma churrascada no FILHO"
do Plre s, funcionário da Casa «G.R.C. Brinca Quem Póde= ,

Rio, 6 (E.) - Já foi instituída,
Hoep ecke, oferecida a seus associados.

como homenagem póstuma ao sau-
doso presidente da Federação Pau-

a srita, Nazir �onteiro; A' noite, com início às 21 lista de Futeból, a "Taça Getúlio
O sr , Arnaldo Silva; horas será efetuado saráu-dan- ..Vargas Filho", que pertencerá de-
o jovem Luiz Eduardo San- sante , em homenagem aos com- f'in itivamente ao campeão bandei-

tos' 't d bai d d C rante do ano corrente.
, ponen es a em aixa a o 0- *

o rev? pe, João Dominoni; rinthians Paulista ora entre nós. O mVER QUEH 200 MIL
a srita. Dilô Schumann Perei-

'

CRUZEIHOS
ra , tilha do sr. Ari Pereira. O Cantista R.F.C., efetuará Rio,6 (E.) - O sr. Vargas Netto

indeferiu o pedido do Hiver, soli-amanhã vesperal dansante. citando a devolução de Cr$ 200,00
Casamentos: que depositou para interpor um

recurso, com o despacho abaixo:
"Tendo havido apenas perdão,

e como, por outro lado, não foi fei
to o pedido de devolução da taxa
em tempo legal, indefiro o reque
rido".

Demonstrações dos carros de I
combates chegados dos EE.UU.

Rio, 6 (E.) - A escola de llloto-Mecanização do Exército
.Inícíou ante-ontem os trabalhos refe-rentes ao corrente ano, Iestando matriculados 100 tenentes de várias armas no curso

daquele Importante estabelecimento. A solenidade iniciou-se I"às 9 horas, contando com a presença de altas nutorldades do
ensino do exército. Foram feitas várias demonstrações, assis
tidas pelos novos alunos, tendo-se destacado as feitas com car

ros de combate "1-3", tipo médio, de 28 toneladas, chegados
há pouco (los Estados Unidos e que tomaram parte no desfile
realísado em S. Paulo.

l ve-I

O oficial administra' Ivo
Tomaz c'e Co rvo l ho Meyer
foi removido para a ccpí
.to l, com a função i:e c ')le-

Dos acatados representantes toro
comerciais desta praça, srs. G. li<

da Costa Pereira & Cia., rece- O oficial administrativo
bemos uma folhinha. propagan- José Gaia foi removido dCL.
da da conceituada organização função de coletor da Capi
comercial paulista "D. R. Mari- tal para a de coletor de
nho & Cia. Ltda". (Despachos Itajaí e, daí para Concór
de exportação, importação e dia, o oficial administra ti
cabotagem). Gratos. 'lO Onildo Gomes Miranda.
� o .

ULTIMA HORA
Mussolini demitiu o genro
LONDRES, 6 (R.) - Mussolini realizou várias

modificações no gabinete italiano, destecendc-ee como

a mais sensacional, a demissão do conde Ciano, seu

genro, do cargo de ministro do exterior. Como ficha de
consolação, foi dado ao, conde um lugar de membro do
Grande Conselho Fascista pelo prazo de 3 anos.

Maior distância do que
Londres Varsóvia

muram.

Bárbaro crime de uma

NE DI TE R • � /:lANEO

Por este mapa varnos com que velocidaàe ovam

çarom os soldadcs de 8° exército sob o co'mon do do
GraI. Montgomery. Partindo de Alexandria há pouco
menos de tres m eaes já ultrapassam u cidade de Tripoli
distante ha quase 3000 kms. Vemos assinaladas neste
mapa as cidades conquistadas e as respectivas datas,
de acôrdo com os _comunicados oficiais.

I ECOS e Notícias I,-

Hoje, às 20 horas, haverá
sessão doutrinária no -Centro
Espírita"Amor e Hurni ld a de do·
Apóstolo"; amanhã, no mesmo

horário, haverá sessão doutri
nária no Centro Espírita "José
c'o Nazaré'.

..
Estará amanhã de plantão 8,

farmácia "Esperança", à rua

Conselheiro Mafra.
*

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Projeção de filmes

Foram inspecionados de saúde e

julgados aptos para efeito de pro
moção o capitão de corveta Vitor
de Sá Earp e o primeiro tenente.
Paulo Silveira Werneck.

*

A Casa do Estudante elo Brasil
acaba de recebei' pedido ele livros
:rle suas edições próprias, feito por
Franz C. Feger, livreiro de Nova
forque, especializado em publica
ções latino-americanas.

•

Dando o grito de Carna
val, o já tradicional grêmio
recreativo "Brinca Quem
Pode" sairá hoje à rua com

animado cordão, às 20,30
horas, segundo nos in for-

•

Estão convidados os �J5cios do Instituto Brasil-Eeta
dos Unidos para as sessões cinematográficas que serão
reelieedes hoje, no seu salão de festas, às 14, 16 e 19,30
horas, constando o programa dos seguintes filmes:

1) O poder das Américas
2) Por falar em dentes
3) Técnica de "basket-kall"
4) A mulher dos Estados Unidos e a guerra
5)
6)

Prefiro viver.
Ressurreição da terra.
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Hitler matou a namorada
Nova Iorque, 6 (U. P.) - Em artigo publicado no "Cosmo

politan Magazine", o sr. Ernst Hanfstaengi, que foi amigo particu
lar de Hitler, afirmou que em 1928 o "fuehrer" matou a tiros sua

namorada Angela Raubal, por se ter a mesma apaixonado por um

professor de Viena.

Regressou ao Rio Bonito
( Lages ;, onde dirige uma
Farmácia que presta relevantes
serviços à população daquela
localidade e redondezas, o sr,
farmacêutico Ernesto Lopes.
.()Inbes:

O Clube Recreativo -6 de
.jane iro s , do Estreito, efetuar à,

Procurador gerai
A 2 do corrente, prestou

compromisso e assumiu o cargo
de procurador geral do Estado
o sr , dr . José Rocha Fe rreira
Bastos, em substituic/ o ao sr.

dr. Manoel Pedro da Silveira,
que solicitára exor.e ração.

Larga alividad,e da RAf

Caspa T
LHOSA!

MARAVI·

Gentilez8's:
Do sr, João E. Kotzias. co

merciante nesta praça, recebe
mos atencioso cartão de agra
decimentos pela nota do nata-
1ício de sua filhinha Ana.

Realiza-se amanhã, civil e re

ligiosamente, na residência dos
pais da noiva, à rua Felipe Sch
midt, o enlace matrimonial do
sr. Edio Ortiga Fedrigo, filho
da exma, vva. Valda Ortiga
Fedrigo, com a gentil senhorita
Zenadir Rosa, filha do sr, Luiz
Cesarino da Rosa.

LONDRES, 6 (R.) - Em a noite de 4 para 5, a..

RAF atacou, violentamente, a cidade de Turim, no nor

te da Itália, que, de novembro a dezembro, p. p., ti
nha sido já bombardeada por 4 vezes. E' nesse cidade
que se acham as fábricas"Fiat" , as quais oôupnrn uma.

área de 25 mil hectares e têm 50 operários e� pregados,
na fabricação de motores de aviões, tanques, �tc. Sôbre
êsse objetivo, como sôbre o s fábricas • 'Lancia", foram.
atiradas poderosas bombas de 4 e 2 toneladas.

Tombem atacada foi a base naval italiana
.

de,
Spezzia, onde se constroem submarinos.

Na França ocupada, a RAF continuou a "satu
ração" da base de subarinos de Lorient.

20 d bad ATRAVÉS DA RUMANIAcaças erru os Istambul, 6 (R.) _ Através da Ru--
Argel, 6 (R) - Ontem mânia estão passando grandes quan

a aviação aliada, nos seus tidades de tanques e canhões ale-

ataques a Gabes e Bizerto mães, o� quais, da cidade de Giur-

C· T') d bou 20 gevo, sao enviados, parte para a
em u rus) '_ erru Bulgárí a e parte para a Grécia.
caças alemaes, contra a

I
*

.

perda de lo aparelhes, BATAIK TOMADA
• Moscou, 6 (R.) - As tropas rus-

Perdas aéreas "aponesas
sas ocuparam a cidade. de Bataik, a'
26 kms, de Hostovo.

Melburne, 6 (R.) - Foi •

oficialmente informado que NÁO HÁ RATALHA

17 Ih' f Washington, 6 (H'> - O Departa-apare os Japoneses o- mento da Marinha desmentiu a no-
ram destruidos, ao sul de tícia japonesa de que na zona das
GuadacanaI, num ataque ilhas Salomão se estivesse travando
noturno por êles reali2'iados uma grande batalha aero-naval.
contra navios americanos
de superfície. *

LOÇÃO

Perdeu-se
Pede-se a quem achou um

certificado de reservista expe
dido a João Batista Berretta
Jor., o obséquio de o entregar
na D.a.p., que será gratificado, ..

81 5vs-l

: ViaJantes I
Regressou a esta capital, de

sua viagem 9 Curitiba, o nosso
prezado amigo sr. Jacquinot
Josef. funcionário da « Air
France :t.

Encontram-se nesta capital,
em objeto de serviço, os srs.
tte. Mario Fennandes Guedes e
Rodolfo KoffU:e, prefeitos, res
pectivamente, de Camboriú e
Hamônia.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

finho Crelslta�.
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Caspa' LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

BOTÕES MODERNOS
De todas as qualidades e ta

manhos, forram-se à .rua Join
vil le, 10.
78

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

FOLIIINH.4O VASCO IRA A S. PAULO
Rio, 6 (E.) - Os vascainos es

trearão em São Paulo no -próximo
dia 10, enfrentando o quadro do
Palmeiras, campeão paulista.

JUAN CAHLOS E O CANTO
DO mo

Rio, 6 (E.) - Juan Carlos, o po
pular dianteiro platino que milita
em nosso futebol, não continuará
no Canto do Ri o, já iniciando ne

gociações para ingressar no Madu
reira, grêmio que se interessa pelo
seu concurso.

UM TORNEIO PROMOVIDO
PELO COmNTHIANS

Hio, 6 (E.) - O Corinthians
promoverá amanhã a prova popu
lar de natação "Walter Ceceou",
que reunirá um número considerá
vel de concorrentes.

*

LEONIDAS DE PERNA EN
GESSADA

S. Paulo, G (A. N.) - O futebo
lista Leônidas, no jogo de abertu
ra da temporada futebolistica pau
lista, no jogo São Paulo F. C. e
Santos F. C. sofreu uma contusão.
O tratamento efetuado não ofere
ceu resultados, pelo que foi subme
tido a exame radiológico, consta
tando-se fratura. Leônidas teve
assim, de novo, a perna engessada:
Adiantam os médicos 'que o seu
período de inatividade não irá
alem de 20 dias.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró]
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
inimigo do Brasil (D. E. M.).

NÁO ESTÁ DOENTE
Londres. 6 (H.) - A emissora de

Roma desmentiu ;:., notícia de que
Mussolini se achava enfermo em

uma vila próxima àquela capital.
A FINLÂNDIA FARÁ ISSO ?
Londres, G (R.) - Parece ter fi

cado estabelecido que a Finlândia
entregará ao governo de Franco os

"republicanos" espanhóis existentes
naquelo país.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


