
Auxilio do Papâcãôfl deu perseguidosJERUSALÉM, 8 (R.) O PAPA RESPONDEU PESSOALMENTE AO APELO DO RABINO SUPREMO DA PALESTINA, DR.
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Visita ele personalidades mexi-I
,0 c

Mais o�tro eeneeee-
canas li América do Sul rado •.• e morto

México, 8 (R,) _ No fim deste Zurique, 8 (Reuters) - A

11ll�S, quatro personalidades de eles- rádio alemã anunciou que o

taque do :\Iéxico, viajando num comandante de uma divisão de
avião da "Panair ", visitarão os

.

I A J 1
países da América elo Sul.

infantana, genera rno a Ir,

São
ê

le s os srs. Rubem Figuei ro-
foi morto na região central do

sa, líder da maioria da Câmara elos Don.
Heprcsentan tes ; Le onn rd o Ha im oxo. O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA O general Arno Jahr fôra re-

presidente c1<1 Comissão Perman en- centemente condecorado COlll o
te: general Panfilo Atera, governa- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
dOI' do Estado de Zacatecas e Ma- Gráu de Cavaleiro da Cruz de
.nuel T'erraga, chefe do Conselho

I "
Ferro e com a Cruz de Ouro

Administrativo da Câmara. XXVIII Florianópolis - Segunda-feira 8 de Fevereiro de 1943 H,' 8742 alemã.
Os representantes mexicanos vi- --------------

sitarão Cuha. Lima, Santiago, Bue-

�O�aí����i�;t�u�l�n)�I��I��S\e,�l�\��;;� CERIMONIA INEDIT �e cidades huportantcs do Con í i-
-----

I I . I �

nente.

Rio, 2, elo Correspondente Espe-
- _.

I palavras: "Em 110me do Governo da
cial Amorim Parga (via aérea) palmente no momento em que, em República, entrego-y?s a espada r'e- -

Realizou-se, no dia 1°, no Palácio meio absoluto silêncio, o general glll�llI�ntar de. .of'icial-gencral do
Aslro·logos amarelosda Guerra, a cerimônia da entrega Guedes Alcoforado, defronte aos Exercito Bra�ilelro, para que ela"

das espadas aos cinco novos gene- cinco novos generais, perfilados, em :'ossas maos, no atual. posto, Nova Iorque, 8 (U. P.> - Ará

rais, recem-promovidos. Além de pronunciou as palavras: regulamen- continue a ser, na. paz, o Sl�l�olo dio emissora de Tóquio transmitiu

grande número de oficiais, todos tares, entregando. em seguida, as de comando e da dignidade militar. um discurso do primeiro ministro>
em uniforme de gala, esteve presen- espadas aos generais, que, a um só e, na guerra, o. instrumento que japonês Hideki Tojo, o qual, depois
te o general Eurico Gaspar Dutra, tempo, prestaram o correspondente sempre apontou as nossas forças de pôr em evidência sua própria
ministro da Guerra, e o general Guc- compromisso, seguindo-se a Cont i- �:n:a.d�? o caminho da honra e cIa personalidade a propósito do seu

des Alcoforado, chefe interino do uencia à Bandeira e a execução do \ ItOrI.a '. .

aumento de poder, expressou que

Estado Maior do Exército. Verifi- Hino Nacional, pela banda do Ba- Apos recebê-las; os gene:,als res- Hiroito era como o sol e que êle
cando-se pela primeira vez, entre talhão de Guardas. ponderam, a um so tempo: Re.c�bo - Tojo - era a lua, que refletia

nós, de acôrdo com o novo regu- Ao entregar as espadas aos no- a espada regul,am.entar d� ?fICIal- sua luz. "Pessoalmente - disse -

lamento, o ato �e entrega revestiu- vos generais, o General Guedes Al- general do. E.x�r�lto Brasll�lro e esto� cont�a a. d.itad�ra,. �as as

se de grande nnponencia, tendo coforado pronunciou as seguintes pl:oll:elo dignificá-Ia a serviço da medidas ditatoriais sao inevitaveis
emocionado aos presentes, princi- PntrJa". em tempos de guerra".
............................� C .

A�m::�af:rn:i:re�o I Produtos estratégi·cos do Chile para a Espanha !
LIsboa,. � (U. P.) - .A?u�cIa-s.e Santiago,8 (U. P.) - A Con-: I zi-iascista se tem suprido dês-

que, a par-tir de hoje, os jornais pOI -
-

Cl 'I d T 1 Ih I t 'I' têncí d

f
d t híl

-

t t
-

d federacao II ena e ra ra a-., men e aUXI lar as po encias o ses pro u .os c I enos, nao se
ugueses aumen arao o preço a �

AI' E- " d d d" •

venda avulsa de 40 para 50 centa- dores lançou um ape o ao

llalSI
IXO • po en o a mltír que o Chíle

vos. para que cesse imediatamente O apêIo refere-se destacada- forneça, embora índíretamente,
____________________________ a exportação de produtos es- mente aos nitratos, íodlnos, recursos para os totalitários

tratégíeos chilenos para a

ES-I
eóbre e cereais, dizendo que I matarem seus irmãos de ideal

panha, porque "êsses produ- tem havíde documentação dei na Africa, Ásia, Europa, Oeea
tos poderão direta ou indireta- que a máquina de guerra na- nla e América.

A imagem
do Coqueiro

Rio, 8 CE.) - Na parte alta de um

coqueiro, num terreno baldio à rua
Dr. Garnier, alguem disse ter visto.
iluminada, a imagem de Santa Tere
sinha. Em alguns momentos, for
rnou-se uma verdadeira multidão.
Muitas pessoas, naturalmente as

mais devotas, embora sem terem
visto a imagem, ajoelhavam-se por
via das dúvidas. Outras juravam es

tar vendo a milagrosa imagem. O
fato chamou a atenção de todo o

bairro. A reportagem de "O Globo'�
que chegou a ir ao local registou
ontem o interêsse que o fato desper
tou naquele bairro, embora, escre
ve, "tudo fizesse crer que a ima
gem não era provavelmente imagem.
mas algum pedaço de papel que o

vento levára ao tope do coqueiro".

Máquinas de calcular e
quinas de escrever

Para entrega imediata:�

MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

Má·

Vichí proibiu um filme de
Mi(hale Morgan IZurique, 8 (R.) - A euussora

alemã informa que a ex ihi cào d o
filme cinematográfico, em

.

que fi
gura l\Iichele :'IIorgan, foi proibida
pelo governo de Vichí. Essa proi
bição, segundo se diz, foi devida ii
atitude política da refet'ida atriz
francesa.
Michele Morgan, que se enconlrn

presentemente em Hollywood, foi
estrela, em companhia ele Charles
Boyer, dos filmes "L'Apostrofe" e

"Orage", bem como teve papel sa

lient.e no filme "Cáis das Sombras".
Michele Morgan casou-se em se

tembro do ano passado com 'Vil
liam Marshall.

Comprai na Cf SA MISCE
,-ÃNE/)" é saher economizar'

Reassumirá seu posto o novo
embaixador yankee na Finlândia
Washington, 8 (H.) - O presi

dente Roosevelt anunciou à impren
sa que, segundo acredita, o m ini s
ira dos Estados Unidos na Finlân
dia regressará a êsse pais nórdico.

O ministro norte-americano na
Finlândia, sr. Schoenfeld vi;itou
o presidente Roosevelt, para pres
tar informações.

Roubo de jóias
Rio, 8 (E.)-Informam de Petl·ú

polis que a policia tem quase cori
-cluirlas as d il igên cias em torno do
assalto a residência do corretor Ri
cardo Lotter, naquela / .cidade, de
onde foram roubadas jóias no va
]01' de um milhão e duzentos mil
cruzeiros.

Já estão recolhidos ao xadrez da
Delegacia nada menos de dez irn
:phea,dos no assalto estando ainda
.a policia no enca1�o de um des-
-conhecido.

•

õPrêÇõ�wêfasUillfcIãdeseiií1õéfo�õ
território nacional
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Washington, fevereiro (Lnter-Amer í
cana) - Uma caracteristica impres
sionante dos chefes alemães, através
dos tempos, é a cobeça dura. Os chefes
germânicos são homens que traçam
planos excelentes e sabem preparar
um exército e jogar uma batalha. O
que não sabem é colher rapidamente
as lições da experiência. Novas situa
ções, novas condições que surgem não
sâo levadas em consideração: o plano
está traçado e é preciso tocar para
a frente, mesmo que os fatos provem
que não está de acordo com a reali
dade. Isso acontece não sómente no

terreno militar como no político. Nes
te atinge, às vezes, as raias da estu
pidez, principalmente quando a "dou
trina" é essa extraordinária mixordia
de dogmas chamada nazismo.
Um exemplo .típíco do que af irma

mos é o discurso de Goering. Esse
discurso íiada mais é que uma longa
confissão de derrotas. Queixa.se amar

gamente o marechal de que o inimi
go. .. está bem armado e não têm pe
na dos delicadissimos rapazes do
Exército Alemão: mata quantos pó
de. Acena outra vez aos povos oci
dentais com o fantasma do comunis
mo - fantasma que, na ocasião do
pacto, anos atrás, era sem dúvida
um "fantasma camarada" como aquele
do filme. Aí já vai teimosia, nessa ex

ploração de uma idiotice que os pró
prios nazistas desmoralisaram. O
pior, entretanto é que efu meio às
amarguras de suas confissões Goering
ainda se lembra de recordar que o
destino elegeu o povo alemão para ser

depositário da mais alta cultura mun

dial. Esse mito do povo eleito, esco

lb.ido por Deus, da raça superior, foi
uma bôa arma do nazismo para iludir
as massas da Alemanha e de alguns
outros países. Hoje é, francamente,
um sintoma da mais grave estupidez
relembrá-lo, sem necessidade. O mun
do inteiro está em guerra. Que lucra
a Alemanha em recordar aos povos de
todas as raças do mundo que todos �--------------------------"'!

eles estão fadados pelo Destino - no I Icaso o Destino é o oornudo deus Wo-
- «Relcloerío Royal ......tan - a ser submet.ído ao povo ale- ...... II

mão? O alarde de Goeríng em torno
dessa mística anti-cristã, antí-cíentí
fica e anti-humana s6 serve, evidente
mente, para alertar todos os outros
povos, que têm aí a medida justa de
desprezo com que seriam tratados pe
los alemães quando eles fossem se

nhores do mundo. Si agora, na hora
da derrota, quando os eslavos "infe
riores "lhes dão tremendas lições de
superioridade, cobradas com o sangue
de centenas de milhares de

-

homens,
os nazistas ainda mostram essa em

páfia soberba, que não seria quando
sentissem o mundo sob as suas botas
monstruosas?

Parece que o contacto com seu

sócio, e sócio comanditário, do Eixo,
fez com que Mussolini perdesse uma

parte de sua florida e pomposa inte
ligência. Seu discurso também cheira
a estupidez: são palavras de um ho
mem que néga a realidade que está
diante de seus olhos. Afirmar que a
perda da Libia é a primeira vitória
dos ingleses depois de 32 meses é pre
tender que todo o povo italiano es.

queça que, antes da Líbia, a Itália já
perdera a Eritréia a Abiss n ia, Jotas
custosas do formidável Império ...
Onde anda a cabeça do Duce? Sua
ópera-burra chega ao fim, a trágica
pantomima vai acabar, e esse gordo
palhaço de César já não sabe o que
faz nem pensa 110 que diz ...

o ESTADO
Diário Vespertino

E,'edação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'reI. 1022-Cx. postal 139

A_SSINATCRAS
Xa Capilai:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
;"fês Cr!3 7,00
Número avulso c-s 0,30

No Interior:
Ano c-s 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre c-s 25,00 I
Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu-

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
DOIS DISCURSOS SINTOMÁTICOS

As últimas operações britânicas em Madagáscar - destinadas a impedir a

queda dessa importante base estratégica nas mãos do Eixo - c ornaçc r crn
em setembro, com um ataque coordenado das forcas do Reino Unido,
União Sul Africana e Af:cica Oriental, contra Majunga, Morondava e l.m-

boja, 3 bases vitais na costa oriental da Ilha. Vemos na fotografia
o desembarque dos tropas britânicas em Tamatave, MGdagásca�
(Clich� da BRITISH NEWS SERVICE, para O ESTADO)

•••�••••••• (��.�••$f)�GG•••• "••G��-i-i)-�••

! S AS· !• e

: pcdrõe s mcrcvilhosos finíssimo acabamento das rrielhor e s :
i fábricas do pais. sóo encontradas nos r alcã9� da 0<lQC

• Casa O: Fábrica de artefatos
• - .>: - .. de couro

• Diariamente recebemos novidaoes ; Pastas de couro para

._ RUA FELIPE SCHM'DT, S4 _ FONE 1514' e colegiais (artigo forte e
- l. A barato), Cintos, Suspen-

'8 sórlos, Malas, etc.

.�•••••••••e_......................... Só na '<CASA BEIRÃO"

De Gaulle tem um exército de 90 mil homens,j RU'_$I����nJ::�:��l: ILondres, 6 (Reuters) - O dados muito mais elevado. HOJ·e _- _

Q G d F C b tentes, de que atualmente dispõe. . a rança om atente anun- em dia, sómente podem vencer Casa de morad.·a"Di a França combatente, fóra do ter-ciou:
.

versas declarações e in- unidades bem equipadas, instrui-
f

-

d ritório metropolitano, ultrapassaormaçoes contra itórias apare- d
-

h das e armadas. Esta é a razãoe noventa mil omens, dos quaisceram recentemente na imprensa, 20.000 fugiram da França para pela qual o alto-comando (la
a respeito dos efetivos das forças França combatente tomou a re-
da França Combatente. Afim de combater. A população dos terri- solução de não constituir mais for
fixar idéias a êsse respeito, o es- téries administrados pelo Comité ças terrestres, navais e aéreas do
tado-maior de De Gaulle in:forma I

Nacional Francês permitirá o re- que as adeqnadas para- a guerra
que o total dos efetivos comba- crutamento de um número de sol- moderna".

Operações britânicas em f li. Machado & 08'jl,Agências e -

I Hepresentccôes ,

I j C31xa poatel - 3i
.1 Rü� Jo�o Pinto - 5

II
JI

FLORIANÓPOLIS
Sub-agtnles nos �rlncip&h

munt;Ípio8 do Edtldo.
PP.

"Iug!lm-se Três casas à:_
.11 � rua Cambo-
rlú sju; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
casa .5 quartos. sala de jan
tar, sa la de vis íta, g e rs ge,
quintal, galinheiro, 3 insta-

I rações sanitárias, tanque de
lavar roupa; instalações de
radio e telefone em buttdas ,

etc. Tratar com o pro prte-.
tárlo , Dr. Agrlpa de Castro
Faria, à Rua Vitor Melrelee.
n- 24, Consultório médíco.,
Telefone n° - 1405.
52 v-23

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

Casa Beirão

Aluga-se ótima casa de mo

radia, à rua Fernando Ma
chado n° 10, com 4 quartos,
2 salas, banheiro, agua fria
e quente, etc. Tratar com

Tolentino, na Agencia Che
vrolet.
32 15 vs. alt.- 12

Dr _ Edgard Pinto de Souza

Rua Trajano n' 3

I �� R E X"
Transporte de Cargas

DOMICILIO � DOMICILIO
Viagens diretas em caminhões proprios para:

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

--

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

Telefone 1.677

Cas'>ligando a frola
Londres, 6 (U, P.) - Os vasos de guerra e os aviões de bom

bardeio russos estão castigando a frota que os alemães concentra

ram apressadamente na área de Novorossik, provavelmente com o"

fim de transportar tropas através do estreito de Kerch, para a Cri
méia, evacuando a área ?e Rostovo,

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

Banco de Crédito Popular e'

Agrícola de �anta Catarina
ASSEMBLEIA GERAL

São convidados os srs. Acionistas para urna às
sembléia Geral Extraordinária, a realizar·se na séde do
Banco, no dia 11 de Fevereiro p. v. às 5 horas da tarde.
para se resolver:
l0 ) Sôbre o pedido de demissão de 2 membros do Con
selho Administrativo e dos atos do mesmo Conselho
e Conselho Fiscal, em conjunto em sua reunião de
26 dêste, que providenciaram sobre o caso, de acôrdo
com os Estatutos do Banco, em seu Art 31, letras J a

K.
2°) Outros assuntos de interêsse do Banco,
Florianópolis, 26 de Janeiro de 1943.

A DIRE'1'ORIA
6 v. alto

EMPRESAMédico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida lIelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática da
mais de 7 anos na Clinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especiaUzação no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prol.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Homelznu. de Hamburgo. e Schmieden.
de Franklort. Cirurgia da Tiróide. est6mago. intestino delgado e grosso.
figado e vias biliares. seios. Iitero. ovários. rins. prostata e bexiga.
�érDias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
lO encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Saúde São Sebastião. lei. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Michado 6. tel. L195. Residencia: Bua Duarte Schutel n° 2. TeI. 1259

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

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

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E CiARAHTIDO

758 vs-36

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

neas (funcionários públicos, inclusive reformados, militares, pro
lessores e mais interessados que disponham de horas vagas)
para se incumbirem de negócio fácil e rendoso, nas grandes pra
ças como nos lugares mais afastados do país, podendo auferir uma
remuneração mensal de c.s 500,GO - a Cr$ 1.00,000 conforme
sua capacidade de trabalho. Os pretendentes ao emprego podem
dirigir-se, por carta, a

..

Grande Emprêsa
H

- Caixa Postal 938
--_ São Paulo - com todas as referencias necessárias. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tNDICADOR MEDICO O ESTADO_Esportivo I DEMET��A� r:;;;;�I;;;�
I

ROFALLIS I SOBRINHO I
MARIA Dl GLORIA 1-;;-1 ALZIRAe VIEIRA I

j CAMPOS GAROFALIS i e I RIBEIRO I
I
Participam aos p o-

�
TELMO

I
Participam aos pa-

Irentes e amigos o . rentes e amigos o

contrato de casa- nOlv.os contrato de casa-

i menta de sua fi- 8 Fpolis., � menta de seu fi- I
I lha ADI com o Sr. 18 30/1/43 � lho TELMO com a I
§ Dr. TELMO VIEI - ",""""",CCXlOOClO'lg Srta. ADI GA- I
� RA RIBEIRO 8 ROFALLIS 3
� Fpolis., 30/1/43 � I Lajes, 30/1/43 !
CXJt:OXXX3XC1OOC1OrtitlOOClOOXl�c:IIDXIXJQQ UOQDCXXJOOOOOOOOQ:JD[X)OQOOXIOCOOOCIaaaaacaa

.�----------------------------------------�� VOLTANDO AOS BONS TEMPOS
Rio, G (E.) - O Vasco voltou a

treinar, desta vez sob ii luz elos re

fletores. O exercicio terminou com
um empate de tr�'s tentos,ARAUJO OLHOS, OUVIDOS

,' -NARiZ GARGANTA'._------- ,

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
on,u tSS! A' tarde. dfl� 3 àEJ 6

AUSENTE--------------------�----

OS NADADORES GAúCHOS
Rio, G (E.) - Os nadadores gaú

chos que veem tomar parle no pró
ximo Campeonato Infanto-Juvenil,
viajarão para o Rio, por via terres
tre. Os pequenos atletas riogran
denses sairão de Porto Alegre hoje
e 'chegarão aqui a 9 elo corrente.'';0" ' r. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no EUa de Janeiro

I,Consult-s Pela manhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 12
til horas: à tarde. diariamente, das 15 às 18 horas

�Consultório: Rua João Pinto n, 7, sobrado - FODO: 1467
Residência: Rua Presldente Coutinho. 2R.

(aso omisso
Rio. 5 (E.) -- Conforme

noticiámos ha dias, o FIa·
mengo comunicou à Fede
ração Metropolitana de Fu
tebol que resolvera suspen
der os contratos dos pro
fissionais Peracio, Luper I
cio, Gualter e Pedrinho, em

virtude da estes joga dores
terem sido convcc ados para
o Exército.
A F .. M. F. estudou o

assunto e chegou à concluo
são de que essa suspensão
de contratos não está pre
vista nos seus estatutos,
sendo um caso omisso, por
tanto.
Resolveu a presidencia da

entidade dirigente do fute
bol metropolitano errtrequr
o caso ao Conselho Nacional'
dos Desportes; afim de que
se pronuncie sobre a atitu
de assumida pelo gremio

------------------------__ta rubro negro.

Dra. Josepníne Schweidson
MEDICADoenças de senhoras e crianças.CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horasRua F. Schmidt. 39 (seh.)

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

Oro MARIO WENDHAUSEN - ��g��:ra��o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
�!lx-fnterDo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schrnidt n. 38 - TeJ. 1426
rResidencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLTS.

Lf\r AU-
-

�USTO DE PAULA Diretor �o Hospital
fi} • 'U de f1irid�de. de- A. , • • f.onanopohsResldência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Dlatermía, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
'CONsULTAS: Diatiamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

•

Djalma ficou no Vasco
Rio, 5 (E.) - Foi pedido

o passe do atacante Dj almo ,

do E. C. Recife, de Pernam
buco, para o Vasco, desta
capital.Dr. SAVAS LACERDA •

o treinador (arlomagno
Rio, 8 (E) - A Confedera

ção Brasileira de Desportos en

caminhou, ao Cons ilho Nacio
nal de Desportos o pedido de
licença feito pelo Botafogo F.C.
para contratar o técnico uru

guaio Carlos Carlornagno,

'Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos1ierviçes do dr. Gabriel.de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamentode Saude e Hospital de Caridade
'Clínica médico-cirúrgica especializada de

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cous. Rua Felipe Schmidt, 8. Fone 1259

Consultas: das 15,30 às 18 horas
Rssidencia: OonselHeiro! Mafrb. 77-FLORIANOPOLIS.

•

Diretor técnico, interino, do
América

Rio,8(E.) - AF.M.F. rece
beu comunicação do América F.
C. de que o sr. Gerson Couti
nho assumiu a chefia, interina
mente, do seu Departamento
Técnico e que essa íunção vem

sendo exercida sem qualquer
retribuição Iinanceira:

'�I Dr. Antônio Moniz I
1"':\TI1'U1'UC�I�13óAfjNOS1'j(iO

de Aragão Dr. Ojalma Moellmann
ME'DICO Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Cirurgia e Ortopedia. Com prática n08 hospltal8 europeus
Clínica e Cirurgia do Clínica médica em geral, pediatria,
torax. Parlos e doenças doença. do sistema nervoso, apare-lho geulto-urínarto do homemde senhoras. e da mulher

CONSULTORIO: Assistente Técnico
Rua -Trajano, 33. Dr. Paulo Tavares

Diariamente das 15 às I Curso de Radiologia Clíníea com o
dr. Manocl de Aureu Vampanarlo

'I
H horas.

I
Silo Paulo). Espec[allzado em RI-HESID�NOIA: zíene e Saúde Públlca, pela Univer.•

Almirante Alvim, 36 Ildade do Rio de JaneIro.

",. Telefone n. 751. E
Gabinete de Raio X
lectrocardiografia clinlca

�---'-------- Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisloteraoia
laboratório de microscopia e

análise clínica
Roa Fernando Machado, •

Telefdne 1.195

O passe do jôgador Cieraldo
Rio, (E.) ,8 -- o América F.

C. comunicou, à F.M.F. não
se opôr à transferencia do jo
gador Geraldo, seu antigo mé
dio, para o Internacional! de
Porto Alegre.

•

'Para a vaga de Zezé
Procópio

O "Palmeira", de Niterói,
está procurando chamar ao seu

quadro Mario Martins, do "Can
to do Rio", para preencher a

vaga deixada por Zezé Procópio.

Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSUlTORJO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto=Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

-- Phone: 1392 -

PI nPTANOPOll�

Moléstias dos rins e coracão
O 'rONICARDIUM tônico dos rins e do coraç!ld limpa a

bexiga, 08 rlas, as nefrltes, areias, cólicas renais; aumenta a8
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, bidropsías, falta de
-ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-escterose.

Remédio

14

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' llt05 M')' d t- d As autorfdades responsâveís pelaCLIN A M A Estatística. I ítar, es ma a a
• IC EDICA Pede-se a quem achou um facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili.

Homens e Senhoras - Mo- certificado de reservista expe- perfeita quanto possivel, do apare- \ares podem exigir, sempre que hen
léstias Nervosas - Moléstias dido a João Batista Berretta lhamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade d.

I
Mentais

I Jor.,
o obséquio de o entregar das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in-

C It d'" brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. AIonsu as larl�s das 5
,na D.O.P. que será gratificado. Subtrair-lhe apôio é trabalhar COIt- má-fé constitue crime contra a .,..heras em diante '

, Svs-2 tra o Brasil em I!uerr,.. (D. E. M.). zuranea nacional. (D. E. M.).�==========�����������====������------------------�����������������==�----

Aplique um 'Gasogênio -Sully» no seu caminhão e ganbe a diferença
"Eficiência e garantia absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C_ RAMOS & Cia�---Rua João Pinto, 9 --- Florianópolis
OfiCINA DE MONTAGEM E ASSISTENCIA m& _1fiR____

Perdeu-se:

...

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

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, tíõres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovãrlos, evita
as hemorragias, antes e depoís do parto; contra todas as enfer
midades das eenboras de qualquer idade.

Lesões do coração e asma
Use !1 CACTUSGENOL especifico

contra hldropsías, pés Inchados, falta de ar, paípltações, abati
mento das veias e artérías, bronquite asmatíca,

lesões, cansaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas
n08 rins e Inchações.

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

vigor doe músculos e d08 nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tOS8S, dores no peito e nas costas, peruas Iracae,
língua suja. Para a neurastenía, o desânímo e a dispepsia, a
convalescença é rapida.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCRETINA é usada nas moléstias do sangue, slm!s,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações leri
das; Cl:lnC1.'08, eeerôfulas, reumatismo.

único depurativo que límpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogarias de 8110 Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEl\f. USAR
Em sua tollette intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hígíeníco, contra molésrtas ccntegtoess
suspetres, Irr1tl1çÕE;\1 corrímentos, molés

tlsa utero-vegtaaís, metrites e toda sorte de doenças
locais e arrende presenlJU'Yo. Drogerte Pacheco, Rio.

Mussolini vai-se divorciar 1
S. Paulo, 8 (C. E. C.) - "Comentários da rádio nacional da

Suíça informam que alguns parentes do "duce" aí residentes, reve
laram a sensacional notícia que a vida matrimonial de Mussolini
passa por um período de grave agitação. Tais comentários estão
transcritos no jornal "Le Vivre" de Berne, capital do país. Entre
os pormenores do acontecimento que já se tornou público em Ro
ma, diz a notícia que a esposa do ditador italiano é e sempre foi
um exemplo de dedicação, tendo-se submetido eternamente ao im
petuoso e até animalesco gênio de Mussolini que, apesar de ser mui
to amavel e simpático quando das suas raras vezes de bem-humor,
torna:-se uma fera nos dias de neurastenia. Afirmam os parentes do
"duce" que a iniciativa da separação foi dele, pois, a sua mulher
jamais proporia tal coisa. A razão única dêsse divórcio é a depressão
nervosa do chefe fascista', impotente para controlar seus nervos pe
rante os desastres que tem provocado para seu país. O terror em

que se acha presentemente com os bombardeios britânicos sêbre as

cidades italianas, está criando um pânico em seu espírito que não
permite � manutenção de qualquer contacto privado com êle. E
êsse estado mental tende a progredir, pois, os ataques ingleses con

tra a Itália e as derrotas das forças italianas diariamente crescem

em assustadoras proporções. A desavença do casal é mais um mo

tivo de apreensão do povo italiano que sem dúvida receberá tal no-
.

I d d ão eseirit I d "d "

tícia como evidente resu ta o a prostraçao espm ua o uce.
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A retirada virou derrota completa

FARMACIA ESPERANÇ� ii Sério lnd íente nas câmaras Immmais cariocas 41\0 "I Id d
..

d·
... li I" ddo Farmaceutico NILO LAUS Rio, 6 (E.) - Quando ° ado

.

U mi 80 a os a ISnOSlcao uOS a la . OS
Hoje e amanhã será a sua preferida vogado Povína Cavalcanti de- QUARTEL GENERAL ALIADO EM ARGEL, 8 (U.

D H fendia um constituinte, perante P.) - O sr . Pierre Boiseori, governador geral da Africa
rogas nacionais e estrangeiras.-- omeopatias. as Câmaras Criminais Reuni- Ocidental Francesa, prometeu colocar 400 mil soldados

PerFumarias.--Artigos de borr;�chtt. das, surgiu um sério inciden- africanos à disposição dos aliados, para auxiliar a expulsão
te. Depois de ralar o advogado, das forças do "eixo" da Tunísia.Garante·se a exata observância no receituário médico o desemhargndor Carneiro (la

IPREÇOS MÓDICOS l Cunha proferiu seu voto, in- ================================

f
I deferÍlul0 a revisão e

censuran-l·R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado), do o patrono do acusado, por .FONE 1.642 I ter-se referido ao acordão do :
Trihunal de Apelação em ter-limos vlolentos, sem contudo ten-] i

4 000· 00 fi II
tal' dernoustrnr que a sentença 11crianças e 5 '�In o� d?s juizes da segunda Instân- .1• UUU U CUlestalaerrada.Odesemlulr·l�

Londr�s: 6. (U. P.) - Est.á �ficialmente anunciado que o! gador To�ca!l0 Espíndola pro- 1governo britânico obteve perrmssao para fazer evacuar da Bul- testou enérgtcamente contra o ,

gária quatro mil crianças judias, acompanhadas por quinhen- advogado Povíua, a quem elas- ,I Ruatos adultos, também judeus, e que serão, todos, levados para a sífícou de íusolente. Êste, que '
Palestina. A notícia oficial acrescenta que estão sendo toma- assistia à lotação, levantou-se l
das imediatas providências para o necessário transporte dêsses e, diríg'índo-se ao presidente � l
"evacuados. do Tribunal, declarou que "um 1.

advogado não podia receber
insultos de quem quer que Iõs- p
se". Elualízando, falou o de- -.-----,-.---.

A Estatística, Militar, destinada a
sembargador Plragfbe, mos- facilitar a preparação rápida, e tão
trando-se decepcíouado com perfeita quanto possível, do apare
Povína e declarando que o seu lhamento material das fôrças arma

Lega- �\'esto "ficaria. como pedra. ne- das da Nação, exige que todos os
brasileiros lhe prestem cooperação.gra nu sua vlda de causídico". Subtrair-lhe apôio é trabalhar con-
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

Londres,6 (U. P.) - A íntor- I ma forma que atualmente, ne-

mação da B. B. C. é a primeira mil toneladas cada um. Os nhuma dessas cabeceiras de
que se dá a conhecer nas este- avanços russos no Cáucaso pa- ponte poderá ser mantida". A
ras britânicas, no sentido de receram converter a retirada rádio missora local, ao dar de
que começou a evacuação are- alemã em uma derrota com- talhes sobre as últimas intor
mã do Cáucaso. Os russos ha- pleta. mações recebidas sobre a situa
viam indicado anteriormente A propósito, a British Broad- ção do Cáucaso, expressou que
que os navios que transporta- casting Corporation acrescen- os alemães haviam tentado vá
vam tropa alemã eram objeto tou: - "Os alemães falavam rias vezes, anteriormente, efe
de �ute�sos ataques aé::eos, os em conserv�r as cabe?eiras de I tuaruma evacuação em grande
quais tiveram como resultado I ponte do Caucaso OCIdental e t escala de suas

: tropas, a qual
o afundamento de dois trans- Rostovo, porém se os russos I havia fracassado completamen
portes de, aproximadamente, 5 continuarem avançando da mes-] te.

QUEM LÊ MUITO

,#dJ di;LAVO!.HOI A leitura prolongada irrita,
muitas vezes, a vista. Lavolho,
inofensivo, delicado e refrescan
te, descongestiona os olhos.
E' de inteira confiança.

.

Oficina 'I'écnico
«ROYAL»

Instalada morle1'namente e dir ig+da pOI' técnico e spe
cíallzado, conserta e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia
e .jnodtcidade de preços

JORO Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Nlacl-ladc) & eia
J. Eugênio Müller Filho e Oscar José Müller

ADVOGADOS
Fôro

RUA DO ROSARIO, 116, - RIO DE JANEIRO.
em gera l. Processes em todos os Mluísterf os,
Iizacão de [azidss, 8gUIlB mine ruls e qué das

dázua , Naturalizar ões.

Alt.34
As autoridades responsáveis pela

fiel execução das Estatísticas :MHi�
tares podem exigir, sempre que hoo
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se-
gurança nacional. (D. E. M.).

,

»

»

..

25,00
35,00

Começou a sensacional· e fulminante queima de tecidos da CASA UAURA
qr.e ac .ba de receber um maravilhoso sortimento de se das lisas e estampadas, tecidos finos de algodão, em cores e padrões moderníssimos

proprios para a pr es ent e estação, e que estamos vendendo este mês a preços ínftmos .

"omprar na Casa Daura siguific a, comp 'ar arttg-is sempr.A e modernos pelo,s p.reços mais baratos da
.
praça. Eis a relação de aI-(;\I ,. guns artigos que estamos liquídando pe los preços abaixo:

SEDAS Tecido r/c ilcbão, Iarg, 0,65 .» 2,80 Guarnição p/jantar 140 X 180 »

Seda Isqué em todas as côres mt Cr. $ 4,00 recido p/colchão, largo 0,80 li» 5,00 Guarnição p/j'intar 14� X 230 "

Seda Lumiére, larg. 0,90 ]») 13 o T'e c.do p/colchão larg. 1,40 ]f)l 6.50 .l.igos de renda p/quartosSeda Língerle lisa ». 7.5" Crepon p/kim(:)llo ,. ,. 4,50 (7 peças) um
n

35,00Seda Lingerie estampada »» 8,00 I Toalhas p/rosto de 2,00-!:!,50-3,50 e 5,00 A RMARll"HOS E ARTIGOS P/HOMEM:Fustão de sidi liso »» 8,50 Toalhas Bom Dia uma ,. 4,50 Leite de Co louia uma» 6.00
Organza lisa » »8,00,Toalllas lisa p/bauhn »),. 7,50 Liga de bvrracha uma» 2.00
Gabardine de seda, art. pesado, Toalhas Alsgoana p/banbo ». 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena" 4,50

as todas cores »)} 13,00 Toalbas grandes p/banho 1>>> 18.00 Baton Micbél um » :-:l,oaSeda granité » » 7,fJO Toalhas em CO!'f'S p/banhos » lO 12,00 Baton Zande »,. 3,00Tafetá Moirê » lo 00 Brim Azul marinho ,.» 3 Sr, Talco Ross »» il,50'I'aíetá Xadrez, art. hom »» 7,00 Granité de algodão, largo 160 1) » 12,0" Sabonete Gessy c3ixa» 4 50
Laqué lavrado » ,. 8,00 Tapetes de veludo r/quarto ,.» 2",00 Calça de borracha, art. bom uma '" 6,50Seds estampada, des. novos » » 1 0,00 CAMA E MESA Jogo rle couro p/homem,Seda estampada, art. fino, largo 0,90 » » 16,00

�

olcha tu .. tão p/casal uma Cr.$ 22,00 (Reclame) um
Seda estampada des. grlldo� » »12,00 Colcha fu .. tão p/solteiro ,.» 16,00 Jogo de couro p/rap�z ,.

Seda listada Plcamisa »» 9,00 ":ulcha veludo p/ctlsal »» 29,00 Pasta Eucalol uma
Linho e seda plvestido »» 10,5) Colcha recle,me » ,. 8,00 Pdsta LeveI' ,.

Veludo Cbiffon » » 55,'Jo COlcha de seda p/casitl »» 44,00 Pasta Alvidente »

TECIDOS DIVERSOS (Jplcha branca p/�olteiro »» 10,00 Esmalte Cutex um
Opala lisa mt Cr. $ .2 50 Cobertores meia lã r/casal ». 55,00 Blusas �wing uma
Opala lisa, largo 0,50 »» 3,80 Cobert>lres dezellbado, art. pesado C�misf:l Socpga Leão p/homE'm »

Chitáo » »2,90 p/cae.al um » :l9,')(l Camisa Soceg l Leão p/rapaz »-

Chitão, largo 0,80 » :t 3,80 Cobertores xadrez r/caBal' .» 30,'10 Blusas Aviador, àrt. bom »

Luizine » » 2,80 Cobertores xadrez p/solteiw » » 24,0(l Blu8all p/homem »

Linoo liso » » 2 ,80 Cllbertores xadrez r/casal ]f» 19,50 Blusas r/homem ,.

Linon estampado :I » 3,00 Cobertores xadrez p/soitf'iro • • 16,00 Capas felpudas p/crianças,Linon listado, art. moderno »» 3,50 Cobertores dezentados r/casal lO ,. 22,00 Casaquinhos r/recem-nascido um
Fustão estampado, art. novo »» 5,00 Cobertores dezenhados p/sol- Cas8quinhoo felpudosZefir em diversos tipos »» 2,80 teiro » » 18,f)() pasta de couro p/colpgi8is de 14,00 e
Tricoline PI camisa de 4,cO e » 5,50 Cobertores xadrez p/bebê »») 6,5" Maletas p/lrabalho de $6, 50,
Laize em todas a8 cores mt 5,00 Cobertores dezenhados r/bebê $7, 50, $8, 50, $10.00 e
Tecido PI cortina ,. lO 2,30 de 7,50 e » • 10,'10 Malas p/viog(:,os de $:�6, $:{o e
Tecido PI cortina, largo 0,80 7,50 • 8,50 Cobertores cinza um » 8,00 Porta Nlkel de couro um
Tecido PI· cortina, 1,40 mt 12,50 Atoalhado bra nco e de cores, Sombrioha de spda r/senhora uma
Opala estampada mt Cr. $ 4,50 hug. 1,40 m�. »fi,' o Sombrinha de tricollDe, 8rt.
Linhos estampados tipos nOV08 :I » 5,0(, Cretone branco larg. 1,40 .,. 7,50 bum
Tobralcos estampados »» 6,00 Cretone de cores largo 1,4') :t,. 8,00 SQmbrinhl de tricoline r!ctboTecidos estampados de alg, des. Cretone branco, larg. 2 mt. :t») 9,50 compridomodernos :I » 7,00 Cretone branco largo 2,20 ,. • 10,00 SombrinLI9, de lricoline Plco-Merinó preto :I :I 5,00 Guarnição pintada p/chá uma »35,00 legiais »�) 14.00
Crepe preto p/luto J) » 5,50 Guarnição p/chá, 140 x 140 lO ]f 20,00 Ui Linda, em todas as cores um » 1,5fl
RECEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LAME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINI1AS

ESTRELA_S, COLARES DE ALJOFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PA4A O CARNAVAL DE 1943
E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa 1a e já tradicional liquidação semestral

Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos m'�nores preços, porque compra só a dlnhe·iro.
Vende só a dinheiro e compra dIretamente clas fabricas. RUA FELIPE SCHMITD, 19

n
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Prisioneiros de
Com o 10 exército brítâuíeo,

-() (ele All1n Humphreys, envía- Não obstante, êle é muito
(lo especial da Reuters) "S1<H'Ü';" - disse-me o eouurn-

Quantio visitei, há pouco, prí- dante.Fnla com muita Iranque
síonetros de guerra nas Unhas za sôbre coisas de maior nexo,
HVflnçiHlas? fiquei espantado ao naturais fi sua idade, mas não ,

notar como são jovens e des- alude a coisas delicadas",
proporcionados os representan- 'Cm deles enverga um dol
tes do "inyellCível" exército marn vermelho e branco {la
alemão. campanha russa. Esteve' dez

Os homens das "panzel's",da meses na Rússia e, quando in
artilharia e da infantaria (lo terroaudo sôbre o frio naquele
'"Reich" faziam-se representar pais, �<leu com ombros e disse
entre êsses prisioneiros. O co- que na África também razia um
mandante do campo, tenente R. frio idêntico.
R. K. Horue, de Londres, dís- Estavam também no campo
se-me flue a. idade <los mesmos um austríaco que [ogára futeból
varia de 18 a 22 anos e que a em Londres antes da guerra,
altura típica <los prisioneiros um suíço de Zurique e um !lO-!era de cinco pés e cinco pole- Ionês de Katowíce. O polonês
gadas, ou sejam uma média

dei
era aparentemente aceito co

um metro e sessenta. mo igual pelos alemães, mas
Com os mais cinco pés e onze o comandante me disse que ou

polegadas, podia olhal' Iaell- tro polonês foi aíastado, em

mente sôbne a cabeça dos ho- fuyor da sua prôprla segu- I
mens <lo "Afrika KO'l'l}S". O rnnca,

mais jovem deles era um rapaz O· tenente Horne disse que,
de 18 tinos, natural de Saar- de muitas centenas (te prisio
bruekeu, que havia lG meses ne.lros, apenas cerca de doze
estava na escola, de onde saíra erum truculentos. Os prfsíoneí
para tcipular um "tank" "Ti· ros estão confortavelmente Ins
gre", Nada tenho aprendido sí- rulndos em um cinema. Rece
não sôbre hítlerfsmo, desde a hem as mesmas rações dadas
idade de seis anos, era eomple- aos soldados brítântcos.

Hospital de Hamônia iiHAMONIA I'Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Laboratorto completo de !análises clinicas. Eletricidade médica t

Curas dietéticas e de repouso em ambiente icalmo e confortavel I
Médicos: DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Balem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLlVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina dó Rio
de Janeiro. Ex-médico' efetivo do Hospital
de Caridade de Ftortanópolís e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Inlomações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

A riste sorte dos Marselheses
Lonlres, 6 (U. P.) - Informações procedentes da fronteira

francesa azem saber que os alemães pretendem despovoar outras
zonas de .1arselha de fórma semelhante à que foi feito na zona por
tuária, qu deu como resultado uma série de choques com os seus

moradores nos quais foram mortas mais de 300 pessoas. Segundo
as referida noticias os habitantes das mencionadas regiões realiza
ram :tan<f reunião, durante a qual decidiram resistir à ordem de
evacuação "empregando meios mais enérgicos".

,--------

Crédito Mútuo Pred�il
Propdetários: J. Moreira & Ci��

6 de Janeiro
Foi citregue ao sr, Ervino Hoeller, Da presença de'
te stenuhas, o ;lrêmio em mer cadortas, que coube a
filha, de menor idade, Aldlnha Hoeller, Po�suldorada caíernetu D. 7.8!2, contemplada no sor.ero de 5
de [sreiro de t9�3, com o oremío mator , em merca-

dorias, no valor de Crs, $6.250,0:1-
A felizarda rf>sj(je em .João PeRRoa (Estrf'ito)--

4 de Fevereiro
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú·

uo Predial, no dia. J 8 de Janeírc (2 t.feira),
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não vacile. Adquira já a sua caderneta na séde

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
Of" Ouro Preto n° 13.

.s �--------am--mm��--�Ma------...- ...
Consultas médIcas graut>

Contribuição mensal apenas Cr. $2.00
........................................-----

I
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ESTA FRAQUEZA ATI;;;;;:-I
PESSC)'�S DE MA�S

.. ...,. ..

,DE 40 ANOS "'�� , :::.',\}Diz-se que o organismo muda completa- � /,Jj7; ;; - /' �.:

mente de sete em sete anos. O certo é �.;lt4?�" "', :
_""

que com o passar do tempo a saúde se

moflifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es
tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes,
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

4

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias taxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rápido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA Os -
.

BEXIGA RINSEAl

Pilulàs D(-WITTo vidro grande de Pílulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

Transferido de Rio Pardo,
no Estado do Rio Grande
do Sul, assumiu o encargo
de Pároco da fgreja Meto
dista do Brasil, nesta cida
de, o distinto brasileiro, re

verendo Isidoro Pereira, que
veio substituir o rev. Daniel
Betts, recentemente trans·
ferido daqui para o Paraná. S a no uenolCONTEM

OITO ELEMENTOS 'J'(JNICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

S�I�a �r!!!!�sr!��\ "O �r�T�20" NQêça.�!!�!Çl�!g�de
alugam-se quartos e uI!la Faleceu nesta cidade a Provincial, com séde em

sala. -- Tratar no mesmo exma. sra. d. Rosa Correia Juiz de Fóra,
.

.Estado de
local. Garcia, esposa .do sr. Lídio Minas Gerais, Eoí que.m a';l-
74 5 v 4 Garcia. tizou, ainda na an!:Qa CI-

dade de Pôrto Umao da
Vitória, a criação do Colé
gio Santos Anjos, isso, por
tanto, há mais de um

qucr te de século.

CASA MISCELANEA. dístríbuí
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
VávuJas e Díscos. - Rua Traja
no. 12.

PI'is·no
deVentre
* é um mal que exige

muito mais que um

simples purgante. Para um

a lí v i o completo, deve-se
atacar diretamente a causa,

restabelecendo a atividade
natural dos Inresttnos, O
Leite de l\Iagnesia dePhillips
é um laxativo suave ruas de
efeito comprovado, ele toni
fica o tubo intestinal sem

produzir cólicas nem habi-
tuar o organismo.

Reassumiu o �argo de JUlZ
de Direito o sr. dr.

-

Ivo Gui
Ihon ,

•

A agência do Banco INCO
la se acha instalada. em
sua nova séde, à rua Sete
de Setembro.

• O. Pálido.. O.PluP"ldos,
E.gotldo., Anêmicos, Mi••
que criam Migro., Crianças
raquític.., r.c.b.rio a toni-
ficlçio ,.r.1 do organismo

Com a prendada srta. Ju
lieta, filha do sr. Lourenço
Carvalho Gomes. contratou
casamento o sr. Euclides
Ribeiro, do alto comércio
local.

_,

Realizar-5e-á, no dia lo
do �rrente, o enlace rno

trimo'tli�l do sr. Antonio-

-G-ianeil�, com a senhorita
Myrte da Lu�. filha do cu-

II"'0UOR DEUCHERsal Joaquim J .• d�._��U1ir ..... · - �-a:Eu!_

com o

Sa nuue n 01
Llc. D_N.S.P. n' 199, de 1921

Enfermeira obstétríca (pfii
teíra diplomada' Atende na'
Casa oe Saúde S S6bastião.
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Em visita ao Ginásio
Santos Anjos, rem-fundado,
esteve nesta cidade arevdma
Madre Sponsa, Supreiora
Geral da Ordem das Ser
vas do Espirita Santo, com

séde em São Paulo.

Como Conselheira, acom

panhava a ilustrada Reli
giOSCl a colen1a Irmã. Lou-

DR. VITOR GUTTIERREZ
avisa que reassumiu sua

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Fevereiro de 19436

que elã
deEsta guerra

sacriiícíos
Olhe, obser e e .

é um espetáculo> ....O mundo
exige de cada cidadão

-

nao

"Washington, fevereiro - (Por Har- tualmeute perde a guerra c cap itu la os golpes que destruirão a força na

ry Hopkins - Chefe da Comissão An- sob nossas condições. Mas, :::,. se vel'ifi- val do Japão.
glo-Americana de Abastecimentos e cal' o peor e a Alemanha derrotar a Devemos realizar milagres índus

I Munições. Copyright da Inter-Ameri- Rússia e a Inglaterra, Hitler ficará triais para manter as nossas próprias
oana, para "O Estado") - Estamos

I
livre para concentrar torlos os seus forças em combate com o inimigo em

mobilizando os nossos homens comba- esforços contra os Estados Unidos. todo o mundo.
'tentes por intermédio do "Selective Se as nossas forças não torem sutíci- Para transportar e abastecer uma

Service ". Agora devemos mobilizar entemente poderosas para vence,', ele força de sómente 1.000.000 de homens
os nossos civis. Um "Selective Servi- nos apresentará condições que lião �e- combatendo na Europa, durante um

ce
"

para Trabalho na Pátria deve dís- [am as de rendição incondiciana l -_ .. o ano, serão necessários os carregarnen
tribuir o nosso potencial humano -

que só aceitariamos quando us <11e- tos completos de 4.000 navios.
masculino e feminino - de forma mães e japoneses se oncoutrussom lias Acompanhando aquele milhão de
€quitativa, firme e eficiente. margens do Mtsstsslpi. combatentes, seguirão 700.000 homens
Ninguem poderá' ficar como espe- Os nossos inimigos são a Alemanha como força de serviço. Este último 1

dador. Aqueles que se alinham
.

nas e o Japão. A Itália não conta. A Ba- total incluirá cngenheiros, batalhões 1.600.000 assinantes novos de telefone
esquinas e assistem ao desfile devem talha elo Pacífico é vital, porque não de sinaleiros, cozinheiros, eletrícís- não poderão ser servidos, devido à
ser Incluídos nas fileiras. Estamos devemos perder para o Japão enquan- tas, pagadores, funcionários de serv í- impossibilielade de obter novos apare
-combatendo selvagens fanáticos, saga- to estivermos combatenelo a Alema- ço postal, técnicos em lavandaria, lhos.
zes e bem equipados. Devemos travar nha. Mas só venceremos a guerra ambulâncias médicas,

-

enfermeiras, A maior parte elos estabelecimen
uma guerra total, e, sob a direção elo quando derrotarmos a Alomanha. m e c â n i c o s, c o n d u t o r e s de tos comerciais usará o sistema de não
Governo, sem esmorecimento, sem í'a- Não podemos concentrar todas as cam inhões e ambuláuc las -- com tu- entregar as compras a domicílio, as

.

vares especiais, lançar no esforço de nossas forças em um só teatro de elo o que seria necessário para abas- quais deverão ser conduzidas pelos
Iguerra todos os recursos doa Estados guerra. Devemos manter a linha e tecer uma grande cidade. fregueses.
Unidos, todos os homens e mulheres auxiliar os nossos aliados em toelo o PRIORIDADB E RACIONAMENTo) Haverá muita dor de cabeça. mas

válidos, todas as máquinas, todas as mundo, porque a perda de qualquer As prioridades e o raclonamemo. aspirina não faltará: .. Os jornais e

fábricas. frente de batalha de importância �Ó combinados ('0111 a escassez de mão rle revtstas serão de formato menor, por-
A grande maioria do povo americano poderá ser ressarcida a um custo ter- obra e de matérias primas.já afetaram que não haverá vagões em quantidade
deseja leis que concentrem o nosso rivel. o nosso modo ele vida. Sob o domínio suficiente para transportar o papel e

:potencial humano em três esforços Admiremos ou não o sistema russo ela guerra total. o nosso padrão elo ví- os navios são necessários para caire

vitais: enviar homens para a guerra, de governo, temos de admirar o exér- ela será tão baixo como foi no ponto gar outras coisas que não a polpa de
abastecê-los e manter suas famílias na cito russo. É absurdo criticar neste mais crítico da crise de 1932. O nosso madeira.
pátria. momento a economia interna de um padrão de vida está caindo POI'({\l8 OS peritos do governo especializa-

Os americanos já depositaram em aliado que está prestando a mator há menos mercadorias para comprar e dos em estatística calcularam que ..

mãos do seu governo, de bom grado, contribuicão dentre todas as Nações não porque não tenhamos dinheiro. E 6.600.000 pessoas que no momento não
a autoridade para que ele tome gran- Unidas. Devemos dar à Rússia, sem desta vez não haverá o sofrimento que estão empregadas, podem ser postas a

des providências nesse sentido. Quan- reserva, o maior auxilio possivel. ])('1:- acompanha a depressão. Nenhuma fa- trabalhar - 4.500.000 mulheres, ....
do, por intermédio de seus represen- que se a Rússia cair, a guerra cont i- m.lia deve fazer objeções contra o ra- 900.000 trabalhadores mais velhos e
tantes escolhidos, ele aprovar as leis nuará por alguns anos mais. cionamento de carne quando compre- 1.200 rapazes e moças.
necessárias, todos nós estaremos nu- As perdas da Rússia têm sido euor- ender que a carne de vaca e o bacon Atualmente, o efetivo total da força
ma espécie de trabalho que deveria- mes. A Rússia necessita de munições, que não pode obter estão sendo servi- ativa de trabalho ascende a cerca de
•nos estar realizando, seja no campo, de boca e de guerra, e os sofrimentos dos aos seus filhos e irmãos incorpora- '55.000.000 de pessoas, elas quais
seja numa fábrica de munições. neste inverno serão tremendos. Mas dos ao Exército. 40.000.000 estão empregadas em ser-

Os trabalhadores seguirão para os acredito que a Rússia aguentará, pro- Devido à escassez ele estanho, não vico civil.
1ugares onde mais são necessanos. porcionando-nos mais tempo para haverá mercadortas enlatadas. Uma Para um esforço de guerra total,
.Nenhum homem ou mulher, sem treinar e equipar as nossas vastas granele parte dos produtos enlatados devemos ter mais de 25.000.000 de tra-

A A-causa justa, abandonará um trabalho forças aéreas, as nossas tropas ter- de 1943 irá para as forças americanas balhadores dando toda ou uma boa
.

9 On I-ade guerra por outro que pague mais. restres e a Marinha de G uerra. combatentes e para atender às exigên- parte elo seu tempo para a guerra,
Ninguem fará greve. Por meio da eco- A BATALHA DO ATLA-NTTCO cias ela Lei de Empréstimos e Arren- deixando as atividades civis, tanto
.nornia forçada e dos impostos, a nossa A Batalha do Atlântico está à nos damento. Não haverá artigos de luxo quanto posaivel, para a juventude e

'despesa será limitada, Ó racionamen- sa porta. Não nos podemos rir dos em latas. O suco de tomate, bem como homens e mulheres mais velhos.

d "rto e as prioridades, em escala muito submarinos alemães. Praticamente, os o de abacaxi aperecorão brevemente Há 9.776.000 pessoas empregadas

a sm a'mais considerável do que presente- alemães só construiram submarinos, em vidros, apenas. Não demorará nas indústrias cujos produtos são des-
mente, determinarão as espécies de os quais têm sido despachados de suas muito que a maior parte das frutas tinados ao abastecimento civil, como

.a.limento, de vestuário, de alojamento bases em grandes enxames. Nós sabe-
t
e legumes que eram enlatados só serão gêneros alimenticios, tecidos, louça, Aliviada em Poucos Mimtos

e de negócio que deveremos ter, e afe- mos onde estão essas bases. Nós e os vendidos em recíp ientes de vidro. mobiliário e calçado. Calculuse '.jU9
tarão em todos os detalhes a nossa ingleses as temos bombardeado, e virá As frutas secas, o cacau e o choco- 7.166.000 dessas pessoas toram ou P')
vlâa diária. o tempo em que, quando produzirmos late serão escassos. Provavelmente, o dom ser transferidas para o trabalho
Visitei recentemente um navio mer- bombardeiros mais pesados e em salmão enlatado será distribuido ape- I de guerra. Isto dá uma ideia nít ídn

cante russo ancorado num porto ame- maior número, elas serão

aITaSadas'l
nas nas zonas distantes do mar, onde G[� quão panca será pr-oduzido vara os

rícano. O comandante desse navio e Mas até então, os submarinos alemães o peixe fresco, que tambem será es- civis e do quanto será dstinauo às for
quarenta e sete elos seus 50 tr lpulan- abrirão grandes claros na nossa ma- casso, não será disponivel. O chá e o ças combatentes.
tes eram do sexo feminino. Podemos rinha mercante. café serão racionados, e possivelmen- No esforço geral para a guerra, ..

não ter necessidade de ir tão ICinge Devemos construir cada vez mais te, verificar-se-á o mesmo em relação 550,000 operárias da nulústria de
.quanto os russos, mas devemos ir até navios mercantes' e unidades navais aos laticínios. máquinas de guerra serão transferí
onde foram os britânicos, que alistam de escolta, não só para a batalha do As roupas e calçados para homens das para a indústria de guerra. dei
mulheres para quase todas as espécies Atlântico, mas tambem para a do Pa- e mulheres serão estandardizados e xando 42.000 para o trabalho civil.
de trabalho, salvo o manejo de armas cifico do Sul. De São Francisco aos racionaelos antes do fim de 1943. Ha- I Quase que não ficarão técuicos pa ra
mortais. Não acredito em se manda- pontos anele os nossos homens estão verá "calçado para trabalho" e "teCi-I a produção civil ou reparação de) re

rem mulheres para a frente de bata- combatendo os japoneses, medeia uma dos para trabalho ''. Dentro de pouco frigeradores, aspiradores de pó, cqm
lha. Mas acredito que elas podem ma- distância superior a 5.000 milhas, e haverá grande escassez de roupa bran- pamento de lavanderia ou caixas rc-

nejar canhões anti-aéreos em tarjas as esses homens têm de receber os abas- ca. gistadoras. Ao tentar esquivar-se à! determí-
cidades costeiras. Algumas podem vir tecimentos e as- munições de que ne-I Devido aos transportes, o carvão e O ramo ele seguros será chamado a nações dos órgãos de Estaística Mi-
a ser feridas, como as enfermeiras o

cessita.
m para

eXPUlSaI.'
o inimigo do

I'
o óleo combustível escassearão em al- fornecer 300.000 pessoas para I) n-a- litar, uma pessoa revelao que é:

foram em Corregidor, mas os homells Extremo Oriente. gt1lnas zonas. O consumo de energia baIlIo de guerra. O sistema bal!eário inimigo do Brasil. E para os inimi...
€ mulheres estão juntos nesta guerra. Temos ele auxiliar a China a se elétrica pelos civis será reduzido on- permanecerá mais ou menos o me;;· gos do Brasil a lei é ,nflexiveL

As mulheres são corajosas e pOtlem aguentar até que estejamos em con- de a ene1'gia for necessária no traba- mo, porém, os empregados mais

jO-1 (D- E. M_).
'

�uportar dificuldades. É nm erro gra- dições de desferir o golpe de morte lho de guerra. vens serão substituidos pelos lllais -----------------
ve supõr-se que as mulheres nfw ))0- nos japoneses e restal11'ar a China em ESCASSEZ DE ARTIGOS DE USO velhos. l E I A 1ST O.(Iem desempenhar a sua parte nesta seus próprios territórios. DOMÉSTICO CADA UM DEVE CUMPRIR O SEU
gueITa. Só AVIõES, NÃO.. . Certos artigos de uso doméstico, co-
A capacidade de cada pessc,fl, si\. de- Alguns peritos têm declarado que mo fel'l'amentas para jardim, corta-

ve ser registada e classificada. Onde dcveriamos concentrar o nosso poten- deiras ele grama, feITagens para salas
quer que se verifique qualqueJ' eBcas- cial humano na produção de aviões, ele banho, utensílios de cozinha, etc.,
:sez de braços que esteja pertU'.'hando frisando que os aviões, sózinhos ga- serão escassos e talvez inexistentes.
() esforço de guerra, o Governü t.erá de nharão a guerra. Acredito que o avião Quando se esgotarem os estoques exis
€ntrar em ação e enviar para o local é a mais importante arma da guerra. tentes nas lojas, não haverá mais tor
capazes para o serviço, sejam donas Não podemos vencer enquanto as Na- mdores elétricos, aspiradores de pó,
O()m crise os homens e mulheres mais ções Unidas não tiverem o domínio filtros, mobiliário de metal, fecho
de casa, professores, estu(lant.es, cai- completo do ar sõbre o mundo, Neces- éclair, escadas rolantes, máquinas ele
:xeiros, banqueiros, diretores de ('asas sitamos dê milhares e milhares de lavar roupa, ventiladores, máquinas
comerciais, telefonistas, ladrilheiros, aviões e vamos. tê-los, mas não acredi- ele costura elétricas, etc" etc. Os re-
·etc. to que possamos vencer só com o po- frigeradores comuns serão scassos.
RECORDEMOS QUE A LFTA ',� DE' der aéreo. Os teatros, as lojas, os hotéis e os

VIDA OU MORTE] Na minha opinião, as nossas tropas edificios para escritórios que têm ma-
Lancemos um olhar para_esta gUtr- de guerra, juntamente com as dos nos ..

I quinál'ia de ar condicionaelo terão de
ra e examinemos as razões pelas quais sos aliados, completarão adestruição i mais cedo ou mais tarde, pô-la de lado,
é necessário nm esforço total. Esta- do poderio da Alemanha, E o crescen,- I porque

os grandes compressores são
mos empenhados nnma luta de vida te poder naval não só deverá etnregar necessários para fazer borraclIa sinté
QU lllorte. 8e <1 Alemanha '.Ião pUf!",r nossas tropas e abastecimentos em tica,
abater a Rússia e a Inglaterra, even-I torno do mundo, mas tambem vibrar Antes do fim de 1!l44, pelos lllenos

comissões idênticas às ele racionamen
to e reg isto deverão selecionar os tra
balhadores e dirigi-los.
No todo, o "Selective Service" têm

sido bem dirigido.
NINGUEM FUGIRÁ ÀS DIFICULDA

DES
As dificuldades estão à nossa frente

e serão distribuidas pOI' todos. Um.
homem que ganhe hoje 10.000 dóla
res anuais poderá ter que aceitar um

emprego em que não ganhe mais de
3.000. A princípio, ele póde ter a im
pressão de que lhe é impossível viver
com tão pouco, que não póde sequer
pagar os prêmios do seu seguro de
vida. Mas se necessário for, ele es,

quecerá o seguro de vida. Afinal de
contas, o soldado integrado nas filei
ras elo Exército recebe apenas 50 dó
lares mensais,
Estamos empenhados em uma guer

ra na qual todos nós devemos comba
ter lado a laelo, civis e militares, ho
mens e mulheres, russos, britânicos e
chineses. Um esforço unido nos levan
tará espiritualmente .

Nós nos converteremos em uma na-.

ção invencíveL

Em poucos minutos a nova recsu -

Mendaco - começa a circular- no angue,
aliviando os acessos e os ataques d asma
ou bronquite. Em pouco tempo é ossivel
dormir bem, "espirando livre e faomente.
Mendt:co alivia-o, mesmo que o mt seja
antigo, porque dissolve e remove mucus

que obstrúe as vias resptratorias, nlnando
a sua energia, arruinando sua súrie, fa
zendo-o se n t i I' - R e prernaturumens velho.
Menclcco tem tido - tanto êxito qt!. se ofe
rece com a garantia de dar ao""paciente
respiração livre e [<lci! rapidament e com

pleto alivio do sofrimento da asm em pou
cos dias. Peça Mendaco, hoje resmo, em

qualquer farmácia. A nossa gurutia é 11
sua maior proteção.

DEVER ITêm sido cometido's erros no "Se- AS TRES LINGUA.S D, SUIÇAlective Service" e mais erros virão, I - A Suiça é O único país do.
mas o serviço ele um modo geral deve- ll1undo onde se fala mas de uma.
rá ser bem feito. Serão cometidos me- linrrua a título oficial enacional::
nos erros à medida que forem mais O f�ancês, o alemão e o taliano_ A
dos nossos homens para os campos lin"lJa francesa é falad: nos can
de batalha no ultramar; à medida que tõ'e� de Genebra, Fribugo, Vaud"
a segunda frente e a terceira frente Neuchatel, assim como !\Ima parte.
se desenvolvem e à medida que as lis- dos cantões de Berna ede Valais�
tas de baixas comecem a chega.)'. Ne»- Fala-se () alemão nos c lltÕE'S de:
sa ocasião, a conciência ;:;liblica e pri- Basiléia, Appenzell, Berm Argovia,..
vada compreenderá. Os homens e as Glaris, Lucerna, São G\.IJ, Schaf
mulheres não desejarão fazer menos fhouse, Schwyz, Uri, Zlrich, etc.
do que o dever lhe impõe. E quando Quanto ao italiano, é nado ape.
os seus vizinhos e a sua conclencia nas no Tessino e em a�uns vales
despertarem, todos acorrerão a cllm- dos Grisous. A populaçã> total da.
pl'il' o seu dever. Suica é quase de cinco milhões ..
Washington, póde planejar e contro- para os quais os três iliomas -

lar a tarefa, mas não pócle executá- répetimos - se revesten de un'!.
la daquí. Em todas as comunidades, caráter oficiaL

__Â___ C
.. '8.* &.. Tem em «stock» os mais recentes artgos

:/...
�

..

4...
'

...� para crianças, ternos de fina conlecção Iafa
homens, calçados, chapéUS, casemiras e li

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc, A Fábrica DI8TU,TA está mn
leccionando camisas para o vel'ão a preços extremamente balIOSo

Visitem as novas e modeR1nas instalações de A l:APIIAL, à rua Conselheiro �lalra, 88
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Confôrto - Uma das vantagens da Gillette
Para os que têm a barba dura e a pele sensivel, o barbear
ê um problema. A irritação da pele, provocada pelo passar
da navalha, produz ardor e afogueamento no rosto, tornan
do um suplício essa obrigação diária. Gillette é para essas pes
sôas o mais indicado remédio, pois nada há como Gillette para
evitar a irritação da pele. Se deseja barbear-se com comodidade,
economia e higiene, faça a bar-

G 811ba em casa, com um aparelho I etteGillette Tech e as insuperáveis
lâminas Gillette Azul, legitimas. C. Postal1797 - Rio de Janeiro

Os italianos nao disfarçam as suas profundas Sociedade coo�er����la�aRespons�ilidades
diferenças com a ftlemanha e com os seus líderes Banco de Credito Popular e Agricola
Londres, 6 (De Gaspar Condilac,

I
Itália. O exemplo do que se passa I cida por oficiais italianos, que di- de Santa Catarinapara a Reuters) - Cresce cada dia o na Dalmacia é significativo. Um tes- I zem, francamente: - "Não somos

.

descontentamento da Itália com !l temun ho digno de fé nos informa, responsaveis por esta guerra, d efla- Rua Trelano 0.0 16 - Sêde próprIaAlemanha..Aliás: é bem compreensi- que, várias ve�es, a. população ciVilj grada pelos alemães .e p�,los d ir i- Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Certítícado
vel que assim seja, Rommel, sem he- dalrnata tem sido ajudada e abaste- gentes nazIstas e fascistas", D. 1 em 20 de Setembro de 1938.
��a:�l!��ri:!��u �O�Õ;� it��i�I��� l�a� Endereço telegráfico: BANCREPOLA
"Mrika Korps" - e não tentou, si- --I CÓdipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

:�t:���?:l�:tE.r��:o�i:n�:'��� CDm"an�ia C Alianp3 ua Baía» I EMPRESTA ESP:tI�t�:r?iJl'flAGRJCULTÕRES
reconhecimento, a homenagem que P Y t Emprestimos - Descontos - Cobranças
!��!��m�:�in:Uli���ou c��f;:��r n:� Fundada em 1870 _ Side: BAIA I e ordens de pagamento,
ser fácil ao italiano sorrir no mo- Tem correspondente em todos os Muntcípíos do Estado
mento atual. Nesta hora, realmente, INCENDIOS E TRANSPORTES Representante da Caixa Economica Federal para a venda
quando vê perdida a flôr do seu Im· Dados relativos ao ano de 1941 das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
pe rio colonlihal, dbepoistde tantos sa- Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00 semestral, em Maio e Novembro.crifícios, é- e astan e penoso ve-

R Erificar que nem Goebbels, nem Goe- eservas, mais de ($ 59,000.000,0(.') Paga todos os coupons das apólices Federais e dos stados
rfng, nem Hitler encontraram uma Responsabilidades assumidas; c s 4.748.338.249,78 de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
palavra de louvor ou conforto para Receita c $ 34,198834,9U Mantem carteira especial para administração de prédios.
�u!��l!�a!mA�mc��l����o��::I��O�r;! Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37 Recebe dinheiro em depósito pelas
desprezo, com relação à sua alia- Sinistros pagos ($ 7.426.313,52 melhores taxas:ela Bens de raiz, (prédios e terrenos) '$ 23 742 657 44 ."/C à di I II ( ti d li) 2%É�iretanto, uma delegação italia-

. . ,
v Sp08 ÇaO re ra a vre

na se dirigira a Berlim, com gran- DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. CIC Limitada 5%
de pompa, afim de assistir à reu- Francisco de Sá e Anísio Massorra C/C A't'Íso Prévio 6%
nião do Sport-Palast constituida por C/C PtaEO Fixo 70/0nada menos de 16 membros, s,ob a Agências e sub-agênclas em todo o território nacional. Aceita procuração para receber vencimentos empresidência do conselheiro Terrabi- Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias das prin- "a8 as Benartícões Federais. Estaduais e MunicipaIs. -orni, os quais se juntaram ao embai- I

.

A À
'l v

xador Alfieri e a Ruggieri, chefe do C pais cidades da mérica, Europa e frica.
Fascio em Berlim. O silencio do A FI

.

marechal do Reich foi, por isso, ain- qente em or.anópolis
da mais chocante e insultuoso para

a·1 CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, tr 39
Itália. Caixa Posta) D. 19 - Telefone 1.083A imprensa e o rádio italianos, E d T 1 ALIANÇAeom franqueza notavel, não dissi- D. e egr. c lt

mulam mais a gravidade da situa-

I
_

ção, que a brusca substituição do SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO. lTAJAÍ,
marechal Ugo Cavallero, sub-secre- BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
tário da Guerra e ex-chefe do Esta-
do Maior General, ainda torna mais
evidente. Cavallero, que, por vezes,
teve desentendimentos com os ale
mães, foi- substituido pelo general
Ambrosio, chefe do Estado Maior do
Exército, lugar que passou a ser

ocupado pelo general Ezio Rossi.
Essas modificações têm talvez sua

explicação nos boatos persistentes
- veiculados, mesmo, pela impren
sa britânica - segundo os quais
Cavallero teria sido chefe de um

""i!omplot" de monarquistas ítalia.
nos, do qual participava igualmente
o marechal Badoglio, e cujo obje
tivo era derrubar Mussolini e salvar
a monarquia e a Casa de Savoia,
enquanto ainda fosse tempo. O gru
po financeiro Pirelli, Volpi de Mi·
surati custearia essa manobra, que
os fascistas procuram inutilizar com
o afastamento de Cavallero.
Certa semelhança se vislumbra

na atitude dos exércitos em face dos
partidos - quer na Itália, quer na

Alemanha. �,--- --- ----- __

A rivalidade ou mesmo a luta sur- Camisas. Gravatas, Pilames,
da entre os.dois elementos. é con"j

Meias das

melhores,. pelos
menoresfessada no �hsc�rso de Goering, em

reços aó na CASA MISCELANEAque generais sao acusados aberta- P ,

mente. A mesma coisa se produz na
- Rua Trajano, 12. "

Cirurgião Parteiro
Com 2 anos de prática nos principais Hospitais da Europa.
Chefe do serviço Pre-hatal do Depart, de Saúde Pública.

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

Consultas das 2 1/2 às 5 horas da tarde

Declarações de Churchill para breve. _Rc3S_idêD_Cia:_rua_RUi_Bar_bOS8_,57_-_Fone_100_4_Londres,6 (D. P.) - O ministro do Foreign Office, Antho
ny Eden, deu a entender, na Câmara dos Comuns, que, dentro
de pouco tempo, será feita declaração governamental àquela
casa parlamentar sobre a situação da guerra. Admite-se que a
declaração seja feita pelo próprio primeiro ministro ChurchilI
e que grande parte será consagrada às conferências de Casa
blanca e Adana.

Farmacia Esperan�aA SUA FARMACIARua Cons- Mofra 4 e 5 - PONB 1.6�l

Entrega 8 domicilio
Prestígta o Govêrno e 8S

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

Dr. Vitor Gutierrez

oUtAOVADOS PILO O·N·a·.' .08 N. 568 DR tas_

CURSO ANTONIETA DE BARROS
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Professoras: Antonieta e Leonor de Barros
Fernando Machado, 32 Fone, 1.516
Alfabetiza e prepara para os exames de admjssão aos

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

DOS do Curso' nos dias 29 e 30, para os novos
,

(15 v.alt.z-t21
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O "Corinthians F. C.", ora nesta capital, cum
priu, ontem, o seu último compromisso, batendo-se com

o valoroso "Avoí F. C.", numa luta jamais excedida
em movimentação técnica.

Se os visitantes, de um lado, puzeram em evi.
dência todos os recursos adquiridos com a nova escola
futebolística, que tanto os valorizam, em nada se av�n
tajaram ao ardor combativo do adversário. Daí, quando o

balão era matematicamente controlado pelos paulistas
e vinha ter às mãos do guapo "keeper" Adolfinho, su r

gia, logo, a represália, forçando o goleiro Rato a de
monstrar agilidade para deter o couro. Não fôra a má
fé do juiz Ataíde Santos que, na expressão popular do
torcida local, mereceu a alcunha de "sujo", o resultado
teria sido outro. Contudo, não queremos subestimar o

valor dos combatentes paulistas, nem, _ tão pouco,
diminuir-Ihes a empolgante vitória, conquistada no último mi
nuto da partida, após o infeliz penaltí.

Não nos impôrtam as circunstâncias inesperadas, que o

combate ofereceu. Muito ao contrário do primeiro encontro, os

profissionais paulistas não tiveram oportunidade para dar ao

seu Jogo, cumho de beleza técnica. Acreditamos, pois, que os

experimentados ti cracks» internacionais (alguns dêles) haverão
de ter bem nítida a impressão colhida pelos valorosos conter-
raneos, que, ombro a ombro, 1utaram desassombradamente. fOrdenára o juiz a movimentação da boja e ataques e

Icontra-ataques foram se evidenciando, reciprocamente, até que,
na altura da linha media visitante, Felipinho comete falta con-

r

tra Dino, Batida a bola. esta vai aos pés de Hércules e dêste
aos de Milani, que a envia às redes adve-sárias, assinalando
o l

'

goaI.
Decorridos três minutos, após fulminante ataque local, Feli

pinho, de corpo finta a Brandão, passando o couro ao meia
Tião. Porém, o comandante Braulio, péssimamente colocado,
intervêm na jogada, roubando o couro ao seu próprio cornpa
nheiro, para aninhá-lo ao fundo do retângulo guarnecido por
Rato.

Aguardava-se uma reação dos vis itantes, e isto não lhes
foi possível no restante da primeira fase.

Durante o 2° tempo, novamente, os esquadrões pro
curavam superar se nas suas possibilidades já esgotadas em

energias físicas. Desta vez, Hércules obtem o balão, cruza-o
par. Eduardinho e êste eleva a contagem para 2.

Novas investidas locais, e Saulzinho serve bem a Feli
pinho que, com enviezado chute, consegue, novamente empa
tar a partida.

Não se conformando com o empate, os corinthia
nos, :P'or intermédio da maior goleador do último cam·
peonato paulista, Teleco, marcam o 30 geaI. S d

-

Passados poucos minutos, a bola volta pôr em au açaoperiga a méta guarnecida por Rato, tendo Saulzinho,
ao se aproveitar de um passe de Nizeta, feito o 3° goaI. Glascow, 8 (Reuters) - A senhora Maísky, esposa do em-
Estava empatada a peleja pela terceira vez. baixador da Rússia e111. Londres, falando nesta cidade, numa

A partir dêsse instante, ambos os conjuntos, Ieo- reunião de mulheres escocesas, que trabalham nas indústrias
ninamente, procuram alcançar a vitória até que, por bélicas, declarou: "Ainda temos pela frente uma difícil tare
infelicidade; é consignado penalti no último minuto, o fa, para terminar a luta. O meu povo espera confiantemente
qual, batido por Hercules, resulta no 4° gOeil! que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos lancem todo o peso

Os q}ladros tiveram a seguinte contituição: das suas forças contra o nosso inimigo comum, em todas as

AVAl - Adolfinho, Tiago (depois Chinês), Dia- frentes. Se isso fô.r feito, a vitória completa sobre a Alemanha

�antino (depois Tiago); Fateco (depois Minella), Procó- não demorará, mais todos deverão fornecer a máxima energia
pIO e Chocolate; Zacki '(depois Nizeta) Filipinho, Braulio possivel para êsse objetivo".
Tião e Saulzinho.

'

A sra. Maisky fez entrega ao Lord Preboste de Glascow
CORINTHIANS: - Rato, Dedão, e Chico Preta de um album contendo saudações das mulheres de Estalingra

Dino, Brandão e Jango (depois Peliciari) Jeronimo, Ser: do às mulheres da Escócia.
vilio, Milani (depois Teleco) Eduardinho e Hercu]es.

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

Mais uma vez a futebol de Santa Catarina se Dr. Getulio Vargas Filhomostrou digno de ser cada vez mais apreciado e cul-
tivado. .

Parabens. pois, ao quadra que, se não venceu, pelo
menos soube perder honrosa e dignamente. .

v.a.

Instituto Brasil-Estados Unidos
Curso prático de radio- telegrafiaEstá aberta a matrícula para o curso prático de radio

telegrafia, que funcionará anexo ao Instituto Brasil-Estados
Unidos.

Os interessados deverão entender-se com o encarregadoda matrícula '. na Sala de Aulas, das 19 às 20 horas.
Florianópolis, 8 de fevereiro de 1943.

O nosso ilustrado conterrâneo
dr. Fúlvio Coroliano Aducci,
conceituado causídico;

a exmã, sra. d. Adelia Moritz
La Porta;

o sr. Eponino Macuco;
o sr. João da Matta Ferreira'
o [ovem Jaime-Humberto 'Car�

doso; BOTÕES MODERNOS
o nosso confrade Mimoso Ruiz, De todas as qualidades e ta- CA.SAredato� do D. E. I: ,P.; manhos, forram-se à rua .Ioin-
a srrta. Rosa-Minam Leh�-I ville, 10.

. termediário..kull. 78 10 vs- alt.fO] 39
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Ainda lemos pela frente ÚLTIMA HORA

uma difícil tarefa Mussolini ainda tem confiança)
em si p:ó)rio

Londres, 8 (R) - A Rádio
de Roma anunciou que o sr, Be
nito Mussolini vai tomar a seu.

cargo o Ministério das Relações
Exteriores e � Pasta do Interor,

das beroinas de Estaiingrado

Mais um General
Landres, 8 (R.) - Anuncia,

uma rádio emissora do Reich.
que o major-general Fischer que
comandava uma coluna de tan- .1
ques, em Tunes, foi morto em.

combate.

Eleições na Finlândia
Estocolmo, 8 (R.) - Notícias'

recem-chegadas de Eísinquia re

ferem que, dentro em breve;
serão realizadas eleições na Fin
lândia, afim de ser levado ao

poder novo presidente.

A Federação Catarinense de Desportos, convida as

entidades esportivas em geral para a znrssa de 70 dia
que será realizada amanhã, às 9 horas, na Catedral
Metropolitana, promovida pela Interventoria Federal
e Comieeõo Estadual da Legião Brasileira da Assistência,
por alma do Doutor Getulio Vargas Filho, esperando o

comparecimento de todos os esportistas como demonstra
ção póstuma de aorêço à memoria dêsee grande incen
tivador eZcultor do esporte nacional.

Racionamento na Rumânia
Londres. 8 (R.) - Foi orde

nado pelo governo rumeno 0"

fechamento de todos os negóci
os às 17 horas e dos cinemas:
às 21 horas, para economizar
combustível.

.-

O que disse o sr. Castillo Nas ruas de Rostovo
Moscou. 8 (R.) - A rádio'

desta cidade notícia que já se·

combate nas ruas de Rostovo,
Buenos Aires, 8' (U. P.) - O presidente Castillo concedeu

entrevista ao jornal de língua inglesa "The Standard", na qual ex-
�ressa que a ��entina �ão se �fastou dos preceit?s c.onstitucionais.: Mobilização total na ItáilaO estado de �Il�o - disse - e umM rec�rso cons�tuclOnal e se apli- Londres, 8 (R.) _ Mussolini
ca de forma limitada e como sclução circunstancial para manter a I determinou, a exemplo da Ale
ordem e a tranquilidade em horas difíceis, criadas pela situação in- manha. a mobilização, para as

teraacional". indústrias de guerra, de todos
Com relação à Grã-Bretanha, disse o chefe do govêrno argen-

os homens de 14 a 70 anos e-
.

"D
.

G
� B h

.

daui das mulheres de 14 a 60.
tmo: esejamos e esperamos que a ra- retan a continue a qui-
rindo os nossos produtos em quantidades cada vez maiores e, como
é natura], desejamos conceder às suas exportações tratamento o

mais favoravel possiveI. Nunca pusemos obstáculos às importações
britânicas" .

(hurchill já está em Londres
Londres, 8 (R.) Ontem,

pela manhã, chegou a um aêro
drama britânico, o sr. Winston
Churchill , o qual, interpelado.
disse que iormulará sensacionais
declarações no Parlamento so

bre os resutados das conferên
cias mantidas com os dirigen
tes de diversas potências.

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

15 vs.- 9
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