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Acôrdo russo-turco sobre os Dardanelos'
NOV1 IORQUE, 16 (U.P.)-Urgente-Sensacional transmissão da radio· de Augora anunciou, ontem,
que se estão entabolaudo negociações entre as autorIdades russo-turcas, no sentido de ser firluado

importante acõrdo sobre o estreito dos Dardanelos. -.....----
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Novas unidades para i Gastos da Alemanha
iii nossa Marinha com a gu�rra
HIO, 16 (E.) - Acabam de ser

.í ncorporados à' Marinha do Brasil,
no 70 distrito naval dos Estados
TInidos, sediado em Miami, três mo

dernis�i1l10s submarinos, os quais
Teceberalll os prefixos

" "Cf-52 '"
Cf-53" e ''''Cf-54'', sendo hatisarl os
-com os nomes ele "Jutahy", "Ju
ruá e "Juruena ".

Na cerimônia de entrega reprc
.sentararn, respeetivamente, as ma

Tinhas brasileira e norte-americana,
o capitão de fragata Harold Reu
hen e o almirante James L. Kauí
fman, comandante do 7° distrito
.naval, sendo solenemente hasteado
o pavilhão nacional brasileiro. As
novas e poderosas unidades ele nos

sa Marinha foram entregues aos

-cornandantes e imed iatos seguintes,
respectivamente, capitães e tenen
tes Roberto Nunes e Edgar Fró és
Fonseca, Luiz Pen id o Fontoura e

Ar i Gomes, Vanlin Cruz e Paulo
Carvalho F. Silva.
------

Fiscalizacão
.

do mun·
do de após guerra
Nova Iorque, (United) - O sr.

Joseph Davies, ex-embaixador dos
Estados Unidos na Bússiaê decla
rou que "as quatro grandes Nações
Unidas", isto é, a Rússia, a China,
-os Estados Unidos e a Grã-Bretan
Ira deveriam assinar h-atados para
a f'lscalizucâo do mundo após guer
ra. "Não 'elevemos deixar que a

paz seja organizaela de modo que
possa ser de novo elestruídas pelas
nações agr-essoras que implantam
regimes insensatos, arruinaram seus
vizinhos ou destroem a tranquilida
de da comunielade do mundo. Esta
-é a primeira tarefa a ser realizada
.da".

CASA MISCELANEA. dístrínuí
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávlllas e Discos. - Rua Traia
eo. la.

Onde irá parar o desmantelado
exército nazista ?

Londr-es, 16 (Do redator militar
na Reuters) - Pode-se dizer que
todo o exército alemão da frente
sul da Rússia está-se desmoronan
-do, sob os tremenelos golpes das
tropas soviéticas e que os mesmos
exércitos estão em franca retirada.
Apresenta-se a pergunta: "Onde
estes exércitos irão parar?" É mais
Que provável que, surpreendidos
pelo vigor e fôrça da ofensiva so

viética, os alemães não construam
uma nova linha defensiva por traz
da atual frente de batalha. Devem
fazer tentativas para se entrinchei
rarem no Dnieper, mas é prática
literalmente difícil cavar trinchei
Tas em um terreno completamente
gelado. De outra parte, é- possível
que os russos façam uma pausa,
.af'irn de tomar fôlego. O fato de as

fôrças soviéticas terem mantielo
.sua ofensiva por ao longo espaço
-de tempo constituirá, por si pró
prio, feito espantoso de organiza
ção. Na curva do Donetz, a captu
Ta de Krasnoarmeiskoye é extrema
.mente importante.
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Treina a «Cavalaria de Aço» do Brasil

I'

RiU, (Correspcruléncia Especial de Amorim Parga por via-aérea)
Quando reafirmamos, através da palavra autorizada do nosso Co

uêrno, que o Brasil está firme, decidido, ao lad» das Nçôes Unidas,
para lima colaboração tranca e . positiva em qualquer setor, dispondo
se mesmo a combater ombro a ombro com os Aliados em qualquer
"[ront" em busca da vitória final, que aniquilará de lima vez por to
das as {orças do mal que tenham subverter a ordem no .l1l11I1do, precisa
mos saber também que, conscio do papel que nosso país representa no
cenário dos acontecimentos internacionais do momento, o Exército
Brasileiro vai realizando, dia a dia, a tareia qne lhe cabe realizar den
tre dêsse eslad.,o-[le-coisas, preparando-se assir-, com meticuloso cuida
do parà as grandes missões que o desenrola)' fios acontecimentos lhe
possa determinar. É intensa a atividade 110S quarteie, nos [ortes, nos ga
binetes e nos campos. O Brasil prepara-se para a querra de {alo. Ho
mens e material são treinados, ajustados e apuraâos em sua eiiciéncio:
máxima, afim de que, a lima ordem de comando, esteiamos prontos e

perieitamenie aparelhados para cumprir o glorioso destino que outros
exércitos estão cumprindo, lIa lufa contra a barbaria totalitária. O Cli
chê mostra-nos "tanks, tnordenissimos recem-incorporados ao- Exérci
to brasileiro, "Lanks" idênticos aos que esião -destrocando os exércitos
inimigos na Airica do Norte e na Rússia em plena ação de treinamen
ia. É a "cavalaria de aço" do Brasil que se prepara para as heróicas
e vitoriosas "cargas contra o inimigo.

ltãõlrãiõõO"êõrdeIrõ
de Miranda"

Baía, 16 (A. N.) - Infor
mam de Bemauço, neste Esta
do, que o vapor "Cordeiro de
lUiranda", quando subia o rio
São Francisco conduzindo caro

ga e 28 passageiros, inclusive
duas crianças, naufragou na

altura de "Machadinhos", en-

tre Remanço e Pilão Arcado.
O naufrágfo verificou-se da

meia-noite de ante-ontem, sen
do motivado pelo fenômeno de
nominado "chupa", sígnítfean
do grande volume da enchen
te do rio, escava lido violenta.
mente por qualquer canal em
nível inferior ao das mar

gens.
O vapor partira no dia 9 de

janeiro rebocando a aIvarenga
"Paraíba", e era comandado
por Samuel Nascimento, o

quaJse acha desapareeído, Ignora.
se ainda o número de mortos
entre os tripulantes e passa
geiros.
Foi enviado para o local do

sinistro o vapor- "Siqueira
Campos", a-fim-de prestar so
COI'ro às vítimas.

UlU NOBRE GESTO DA CAN
TORA NAZIRA lIANSUR

CôNSUL REGINALD
KAZANJIAN

I LONDRES, 16 (R.) - No ano

financeiro que termina a 31 de
março próximo, a Alemanha terá
gasto quase 100 hilí ôes ele marcos

com a guerra atual, segundo infor
macão da rádio alemã, fornecida
ontem .

Os países ocupaelos contribuem
com cerca de 14 biliões ele marcos

para essa importância. É quase
certo que o custo ela guerra aumen

tará na Alemanha em 1943, confor
me advertência dos nazistas, segun
elo a qual o povo alemão- terá ele
arcar com impostos ainda mais pe
saelos.

Os vár-ios ministérios discutem
presentemente a coleta de capita
lizacâo da indústria, que ele um só
golpe proporcionará 25 biliões ele
marcos, A princípio, essa coleta
era utilizada nos pagamentos para
reparos e, posteriormente, nos cré
ditos agrícolas, A coleta também
proporciona retribuição anual de
25 biliões de marcos. Pretende o

governo reduzir de 10 a 25 % os

preços pagos pelos armamentos,
economizando, assim, vários bi
lhões de marcos, anualmente.
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! FILHA I MAE I AVO I !• Todas devem usar a e
• •

! �UI!l1tEil1Nilâf3 !• (OU REGULADOR VIE1RA; •
• A MULHER EVITARÁ DORES •

: Alivia as Cólicas Uterinas :
• Emprega-se com vantagempa-. A jóvem e aplaudida cantora

· '"

I'
ra combater as irregularidades • catarinense Nazira Mansur

, das funcões periódicas das se- procurou o sr. Interventor Ne-• '.� -,'
,

nbGras. 'É calmante e regulador " A

R. �.� reu amos, para, por seu in-
• i AVÓ!_� dess8Fl funções, • te:m�dio, fazer entrega à Co-
e. �,. FLUXO-SED�TI�A, pel� sua • 1l11SSaO Estadual da Legião
• -:.;,.

' co:nprovada efICáCIa, é mUlto re- .. Brasileira de Assistência do

.. ��;�� celt�da. Deve ser usada com • produto integral do seu concêr-
.:;. -��, confulDça. to, que se eleva a Cr$ 3.160,.00.• .

'.

�
- FLUXO-SEDATINA encontra-se 81 Êsse gesto da distinta sopra-

• f.�" F H AE em toda J!8rte. • no evidencia o seu nobre espí-
fi••e.a"•• I)••••S............ rito de altruísmo.

Parece não tardar muito a

partida elo sr. cônsul Reginald
Kazanj iau para o seu novo pos
to, na capital cearense.

O ilustre representante co

mercial-diplomático dos Estados
"C ni dos, em Florianópolis, im
pôs-se à estima de toelos quan
tos souberam bem avaliar a sua,

extraordinária capacidade ele
trabalho, aliada a uma modéstia
e lhaneza-de-trato inegualaveis.
Durante os poucos anos que

aqui passou, nunca o viu nin
gucm a desperdiçar tempo elp
coisas fúteis. Sua inquebrantá
vel atividade era exclusivamen
te dedicada aos negócios do
Consulado, em boa hora a êle
confiado, no sentido de solidifi
car os laços de amizade entre
o seu e o nosso país, e desenvol
ver as relações de comércio en

tre as duas grandes nações ame

ricanas.
O que com êsse objetivo al

C::lI1ÇOU, aí está para prová-lo a

criação do Instituto Brasil-Es
tados Unidos, magnífica obra
que deve ser com carinho ze

lada, não se eleixando que al
gum dia os aproveítador-es e os

sexta-colunistas 8. manejem co
mo arma ele elois gumes, pois
o Instituto, como até aqní vem
demonstrando, póde ser precio
so élo cultural entre as duas
maiores Repúblicas dêste hemis
fério. O aumento das exporta
ções catarinenses para Norte
América é outra prova da fruo
tuosa atividade do sr, cônsul
Kazaniian, que, para consegui
lo, yísitou toelas as nossas prin
cipais zonas agrícolas e os nos
sos centros industriais, exami
nando pessoalmente com os in
teressados a melhor maneira de
incrementar os negócios _elos di
versos ramos da riqueza, esta
dual,
Esse homem simples e leal,

que soube conquistar tantas sim
patias entre nós, devemos ser

justos, teve felizmente um au
xiliar de mérito inconstestá
vel no sr. Erasto Macedo, secre
tário do Consulado, que, dotaelo

.

ele aguda perspicácia, conseguiu
apreender, de entrada, os vários
aspectos ela. vida catarinense,
tornando-se, por seu turno, va
lioso cooperador na obra nobi
líssima ele aproximação entre
os dois grandes países america
nos.

Registanelo, nestas linhas, o

incansável labor do sr. Reginald
Kazanjian á testa do Consulaelo
1101�te-al11ericano, nada mais fa
zemos que render homenagem
a uma das individualidades
que mais se hão esforçaelo pela
concretização do verelaeleiro

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

fmbt Crmatll
"SILVEIRA"

Gnttei. T6ftico
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panamericanismo.
.r..T"••_-.-...........-_..-.-.-.-_-. • .-__...�

Prestigia o Govêrno e BS
classes armadas, - ou serás
um "quinta. colunista". (II.
D. N..)'0 ,."'.�..".'.''':;''''
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DONA.TIVOS AO
PREVENóRIO

O sr. Luiz La Saigné, que,
em companhia de sua exma.

senhora, fizeram parte da co
mitiva do Ministro do Canadá,
quando da visita dêste ilustre
diplomata ao nosso Estado,
acaba de enviar ao sr. Inter
ventor !'ierêu Ramos um ché
que de Cr$ 1.000,00, para ser

entregue a um estabelecimento
de caridade ou educacional.

O referido chéque foi, pelo
sr. Interventor Nerêu Ramos,
entregue à exma. sra. d. Car
men Linhares Colônia, presi
dente da Sociedade de Assis
tência aos Lázaros, a-fim-de
ser aplicado ao Educandário
"Santa Catarina" (Prevento
rio para os filhos de Lázaros).

I PROF. BARREIROS FILHO
(Consu 1 tas de por-tu
guês•. aulas de língua.
e letras vernáculas, cor

reção de trabalhos es-

cl'.'itos) I
Quer sua naturali

zacão
RIO, 16 (E.) - Segundo revela

um vespertino, o sábio italiano
Giorgio Mortara, lente de Estatísti
ca da Universidade de Milão, que
fôra expulso ela Itália por ser ju
deu, tendo-se refugiado no Brasil
desde 1939, onde foi então, convi
dado para consultor técnico do
Serviço Nacional de Recenseamen
to, acaba de requerer a naturaliza
cão de brasileiro .

. ,

Um elos primeiros gestos de Mor
tara, logo que se adaptou no Bra
sil, foi ofertar ao Instituto Brasí
leiro de Geografia e Estatística sua
bibliotéca particular, constante ele
5.000 volumes de obras raríssimas,
pr1ncipalmente sôbre estatística.

DR.
A V I S O

JOÃO DE ARAUJO,.
.especialista - olho!', ou

vidop, nariz e garganta,
está atendendo seus cli
entes, no consultório, à
rua Vitor Meirelles,

24 - Fone 1447

5 v-I102

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSA SECÇÃ()
o PENSAMENTO DO DIA
"A fideHdade da maio.riOl!..

dos homens n,ão passa dac-
invenção do amor prôpeío.
para éonquistar conHo riço e

é um meio de elevar. se aci
ma dos outros e to rrm r-ae-,

depositário dos coisas mais,,_
í
mpor to rrtes '". - La Roche·
foucauld.

A ANEDOTA DO DIA
- Papai, op reae rrto-Ee 0-'

sr. Smith, que me salvou
de morrer afcugado, no do
mingo passado. Hoje veio,,·
pedir minha mão!

- Que sorte! Pensei que",
viesse pedir uma' recompen
sa!

Merle Oberon vai deixar o cinema

VON ROMMEL FOI FERIDO?

•

O PRATO DO DIA
PAPAS A' PORTUGUESA,_

- Ferva meio quilo de car

ne, lombo, paio, cebou la..
feijão bronco (meio chicoro):
em dois litros dogua, Tem
pere COIn sal e deixe cozi·
nhar. Adicione em seguida,.
nabiça bem picado e aos,

poucos vá engrossando o cal
do com fubá de milho. Co
zinhe muito bem, deite trê$�
colheres de bom aieite &�,

.Girva quente.

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO DESPERTE I 8ILIS:

DO SEU FIGIIDO
E Saltará da Cama Disposto para Tudo
Seu fígado deve produzir diariamente

um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos.
e apodrecem. Os gases incham o estôma-
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você'
sente-se abatido e como que envenenado ..
Tudo é amargo I! a vida é um martírio,
Uma simples evacuação não tocará a.

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazemcor
rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis,
cosrer livremente. Peça as Pílulas Carter•.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00_

A ajuda dos Estados-Unidos ao
Chile no terreno sanitário serviu ----------------------------
para reforçar os laços de amizade, I Ijá estreitos e cordiais, entre os dois "Relo)-oari"a Royal» Los Angeles, 16 (Reuters) - MerIe Oberon, entre-países do continente. "" vistado pelo "Reuters", corrfir-mou os rumores que se"Quando irrompeu uma epidemia retirará do cinema, após terminar três filmes. Irá. 0.".de meningite no Chile, no verão R T' I)
passado, os Estados-Unidos imedia- ua raIanO n' \J Londres para filmar suo último fita "Guerra e Paz" po'
tamente facilitaram ao governo de

I
do novelo de Tolstoi, para seu marido Alexonder Korda_Santiago os resultados de amplos Anexa - Oficina mecânica sob Disse mais: Há tempos queria re+íror-me. Depois de ter.-estudos feitos na América do Norte a direção de minar os contratos e essa fita, reatarei a minha videano campo da medicina e da higie- fne, A sulfadiazina e a sulfapirina, \

T R E M E L
privada no Inglaterra. Estou atjgada de tonto tra--

duas drogas descobertas nos Esta- _ bolho '9 desejo ser, apenas. uma esposo modelar".
doa-Unidos, revelaram-se remédios
eficientes contra ia mortal enfermi
dade. Três dias depois de chegar
aquí a notícia da epidemia, uma
Fortaleza Voadora do Exército nor
te-americano pousava em Santiago.
com quantidade de remédio sufi
ciente para milhares de doses. No
intervalo já partf ra 'll'Ilxílio 'para o
Chile, por via aérea, da zona do 758
Canal de Panamá_ Mais tarde, outra �::::::::::�::::::::::::��;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;�remessa de .tabletes de suIfadiazina,

I Ipesando mil libras, foi entregue em ADVOGADO E M P R E S A �� R E X "Santiago a pedido do governo chi.
Ieno, Dr. Aldo Ávila da luzOs meíos oficiais -nâo tardaram Horário: 9 às 12 e 17 às 18 Transporte de Cartasem manifestar a sua gratidão pelo DOMICIL O 1\ DOMI ILIOauxílio dos Estados-Unidos. Depois Escr. Edifício Amelia I ""
de ter chegado a primeira remessa Neto, solo 2. Viagens diretas em caminhões proprlos para:de drogas, o ministro do Exterior, Res_ Av. Rio Bronco, 181 I Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,sr. Ernesto Barros Jarpa, solicitou

I, C ltlb C Nó C
- .

seao embaixador dos Estados.Unidos. Florianópolis. un 1 anos, ampos vos, ruzerro e VIce-ver •

sr, Claude Bowers, notificar a Wa� EM COMBINAÇÃO EM LAOES PARA:·Campo Bélo,
shington que o governo do Chile !::============= Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.
estava profundamente comovido Cabelo8 brancos r LOÇÃO Aceitamos cargas para redespacho junto à Es-
com aquele gesto tão amistoso e MARA.VILHOSA. I trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).oportuno.

Ó liA
.

h-I b Agência em Lages: Agência em Florían pe 8:Imprensa c 1 ena tam ém ma- não poderia ter maior justificativanifestou o seu agradecimento. "EI do que quando vem em auxílio da Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2
Mercúrio", de Santiago, recordan. saúde do povo, o dom precioso de 'feltlfone 1.677do que os Estados-Unidos haviam que depende toda prosperidade".prestado um auxílio semelhante du- O Chile e os Estados-Unidos co
rante o terremoto de ChilIan e Con- laboram no campo da saúde públícepcié n, em 1940, declarou que tais ca há mais de três quartos de séexemplos eram uma clara indicação culo. Em 1872, quando surgiu emda profunda e tradicional amizade Santiago uma epidemia de varíola, oentre os dois países. O jornal acres- ministro norte-americano naquelacentou: . capital, um médico, ajudou eficien-"Essa atitude merece a gratidão temente li. combater eficientementedo Chile, pois as provas de amíza, o mal. Em 1906, quando Valparaisode só são verdadeiramente aprecia. e San Francisco sofreram víolendas nos momentos de infortúnio ou tos terremotos, com poucos mesesde calamidade pública. de intervalo, os dois países tro-"A circunstância dos Estados-Uni- earam conselhos sôbre os probledos se acharem em guerra, e ne- mas de reconstrução e projetos descessítarem, portanto, de cada ele- ,I'a natureza. Em 1925, o dr. John D.mente de defesa, empresta particu- Long, Assistente do Cirurgião Gel�r significação à vinda de um apa- ral do Serviço de Saúde Públicarêlho de bombardeio, que é assim dos Estados-Unidos, foi ao Chile,afastado de sua tarefa específica em onde se de�orou algum tempo, co
tempo de guerra para ser aplicado mo conselheiro técnico em assun
n,uI_lla missão elevada e humaní- tos de saúde pública. (Comentário
ta�.la. '. _ I da Inter-Amerícana, especial paraA solIdariedade mter-americana O ESTADO escrito em Washington).

-------------------------------------�--------------------------------------------
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i SE�AS f• •
• padrões maravilhosos. finíssimo acabamento d�s melhores �
i fábricas do país, são encontradas nos balcaee da .-

: Casa SANTA BOSA :
• Diariamente recebemos novidades •
• RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 ••

'

• •
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o ESTA'OO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

TeI. 1022-Cx. postal 139

ASSIN.4.TURAS

Londres, 15 (U. P.) -- Ad-: tícla, acrescentando que o co·
mítíu-se na imprensa londrina'l mandante do"A.frika-Korps"
a possibilidade de que o mare- foi atíugfdo durante um dos re
ehal vou Rommel esteja ferido. I centes ataques da aviação alia
O jornal "Star" divulga a no.1 da na zona de Gab!ls.

Segundo o mesmo jornal, o
marechal von Rommel estaria
hospitalizado em Tunis. En
tretanto, até o presente mo.

mento, não houve qualquer
confirmação da notícia.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absoluta.euf
secretos, f' servem sómente a filli
militares. Negar-se a fornecê-Ios o...
mentir no ministrá-los consü.uQ�
crime rigorosamente punido pelu-.
leis do País. (D. E. M.).

A C••I�A%.
Tem em (stock» os mais recentes artigos.

'. '.'
.

para crianeas, ternos de fina confeceão para
- homens, calçados, cbapéUS, casemiras e Ii-

,"fios nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc. A Fábrica DISTINTA está con-
feccionando camisas para o verão a preços" extremamente baixos.

·Visitem as nOV8S e modernas instalações de, A CAPITAL, ii rua Conselheiro Italra, 8.

!'

I-

Com as Forças livres' francesa
.

Machado-;(ia.Na Capital:
Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso c-s 0,30

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

Agências e

Representacões
(11xI pOlt.1 - 37

Rua João Pinto - 5

FlORI.ANOPOllS
Anúncios mediante contráto I Sub-.gtnt.. no. lO!inc!p.l.

munciplol do E.t.do.
17P.Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

I
Clínica médíeo-círürgtca do

IDR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAl,: es-

itômago, vesícula, útero, ovários,'
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
t>LASTICA DO PERíNEO - Hérnias,

IIrldrocele, varlcocele. Tratamento sem
"UI' e oner-ação �e Hemoi-rotdes e varl.

I
zes - Fracturas: aparelhos de

gê8S0.,
Opera no. Hspitais de FlorlanópolJe.
Praça PeI'eIra e Otíveíra, 10 -

Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diarla·

mente.

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

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
Soldados das Forças Livres Francesas sob a direção

A COOPERAÇÃO ENTRE O CHILE do General D3 Gaul1e montando uma metralhadora no Pr óxi
E OS ESTADOS-UNIDOS NO TER·

mo Oriente. (Clichê do British News Service para O ESTADO).RENO DA SAúDE PúBLICA

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

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E CiARAHTIDO.
ESCRITORIO: rua Deodoro, o' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCíA: La Perta Hotel.

apartamento 112
C_ Postal, 110 Fone. 1277vs-49

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Enviou espiões para Nalal e para
o Canal do Panamá

Rio, IG (Estado) - Era elemento
destacado do grupo de espiões, re
centemente desmantelado, no Rio,
o espião Othmar Gamillscheg. Major
reformado do Exército alemão,pres
tou êle serviços na atual guerra até
dezembro de 1940, quando foi refor
mado no posto de major, em conse
quência de sua idade e de ter parfici
pado com distinção na Grande
Guerra de 1914. Em julho de 1941
ofereceu-se às autoridades de Ber
lim, para observar no Brasil os ti
pos e movimentos de aviões norte
-americanos, especialmente suas
saídas para a Africa do Norte. Che
gou a esta capital a bordo de um
avião da LATI e desde então co
meçou o seu trabalho de conspira
ção. Posteriormente instalou uma

estação transmissora no sítio de
Campo Grande, onde morava seu
agente Weingurtner , a qual não che
gou a funcionar em virtude de sua
prisão. Enviou agentes para os

Voluna feminina
Cuidemos dos pés como

das mãos
De Patricia Líndsau

(Copyright da IN'1'ER.A.
MERICANA, para O ESTA
'DO).

Nos tempos passados, as mu

lheres ocultavam seus pés em

sapatos fechados, de laços mui.
to elegantes, e usavam meias
grossas. Atualmente, porém, as
nossas jovens se orgulham de
mostrá los aos olhos de todos,
bem tratados e bem proporcio
nados - em sapatos muito a

bertos, que deixam vêr 08 dedos
e os calcanhares. Além disso,
o desprestígio em que caíram
as meias tornam muito comuns
os pés nús,
E, na verdade, todas mu lhe

<ores podem se sentir orgulhosas
-de seus formosos pés, perfeitos,
!livres dos calos, com as unhas
aparadas e pintadas. Para con

.seguir êsse objetivo, é preciso,
'que todas tratem cui Iado sarnen

,

te de seus pés: aparando e
I
po

lindo as unhas, tal como se coso

-tuma fazer com as mãos, e fa
.zendo massagens todas as noites,
.antes de se deitar.

As massagens devem ser fei
'tas depois de lavados os pés
-corn agua tepida, na hora de
deitar. Deve-se. além disso,
-usar nas massagens óleo ou cr e

me, se os pés estiverem mui to
ressequidos; no caso contrário,
deve-se usar uma loção especial.
As massagens devem durar pelo
menos cinco minutos, enxugan
do-se o óleo somente na manhã
seguinte, A exeração dos calos
exige um trabalho um pouco
mais difícil. Mergulha-se os pés
durante uns cinco minutos numa
bacia de água morna, à qual
'.se adicionou previamente, um

pouco de sal Epson. Enxuga-se
depois os pés e faz-se uma

massagem com azeite de olivei
ra um pouco quente. Depois
renovam- se cuidadosamente a

cutícula morta com o auxílio
de uma lâmina esterilizada. Des
sa forma, poderá apresentar
sempre seus pés elegantes e

formosos, mostrando-os através
dos sapatos modernos, com o

mesmo orgulho com que mostra
as mãos.

ao Brasil, um relógio contendo mi:
cro-f'etografias com iostruções ofi
ciais para o serviço de espionagem.
Em suas declarações diz que real
mente recebêra na Alemanha afiro
mando que de um desconhecido, pa
ra ser entregue ao seu marido, nes

ta capital, um relógio de mesa, pe
queno, de metal amarelo vindo a

saber mais tarde por intermédio' de
seu esposo, que uo interior do aluo
dido relógio tinha vindo urna meu

sagem, tendo ainda mais tarde inu
tí lizado o estojo de couro no qual
trouxe o relógio, quando seu marido
foi detido por investigadores da De
legacia Especial. Nêsse mesmo dia,
Maria José Soares Gammillscheg re

tirou o relógio de sua casa e Ie
vou-o da presente à sua irmã Maria

UliIA MENSAGEM EM UM Conceição Soares de Oliveira, como

RELóGIO uma lcmbranca da Alemanha, pe-
Maria José Soares Gammillscheg, d indo-lhe que' se alguem lhe per

brasileira é esposa de Othmar Gam- guntasse de onde recebêra aquele
m illschez. 'I'rouxe da Alemanha. relógio que dissesse ser de sua pro
Quando de sua viagem de regress�l pr iedade.

Estados-Unidos e África do Sul,
respectivamente, Elias Napoleão
Dias da Silva e Mesquita dos San
tos, aquele com o encargo de obser
var o movimento dos navios aliados
no Canal do Panamá, e êste, o mo
vimento de navios americanos e in
gleses em Lourênço Marques. Re
meteu para 1! Alemanha, camoufla
dos entre um par de cartões que
continham fotograf'ias de crianças e

outra da propriedade rural do Rio,
desenhos dos aerportos de Oyapo ck,
Belém, Recife e Fortaleza. Utilizava
'para sua correspondência micro.
fotografias, tintas secretas e có dí
gos. Foi preso em 6 de abril de
1942.

I O ESTADO_ Esportlvo
O Corinihians descobl'iu Florianópolis

Oabelos brancos! LOÇÃO
MAnA.VILHOSA J

Preso o vice-J)residen.
te da «Air France»
Argel, 1 (j (R.) - A emissora lo

cal acaba de anunciar que o vice
presidente da "Air France", gene
ral Darcourt, foi preso na França
por ordem dos alemães. ,

A emissora acrescentou que os
nazistas acusam o general de ter
ordenado que aparelhos de sna

companhia levantassem vôo para o
norte da África quando as tro,pas
germâni cas in vadiram a antiga zo
na não ocupada da França.

Conforme prometemos aos lei- tas, pelo brilhante jornalista
tores de eO ESTADO espor ti- bandeirante Pimenta Neto, r e

vo=, damos, abaixo, a crônica datar de "O Esporte", que in
lida sexta-feira, última, ao mi tegrou a delegação do E,C.Co·
crofone da Rádio Cruzeiro do rinthians Paulista", n a sua r e

Sul, no programa PLACARD, cente visita à St8. Catarina;
de Blot ta Junior e Geraldo Br e

"Amigos de S. Paulo e de Santa
Catarina:

O Corinthians descobriu Floria
nópo l is. A cidade surgiu fascinante,
amiga, convidativa do outro lado da
monumental ponte "IIercílio Luz".
Depois da paisagem paradisíaca, vie
ram os homens sorrindo sem arfíf'í
cio, sem teatralidade. Lhaneza de
maneiras, a bondade elevada ao

cubo, com homenagens múltiplas à
gente da delegação. O Corinthians
era recebido com o respeito de um

grupo de catedráticos que fossem
ensinar algo de novo. Qualquer coi
sa "sui generis", de muita utilidade.
Modestamente os catarinenses es

conderam as coisas fortes que real
mente possuem: gente de fibra, com
u m desmedido entusiasmo. E veiu
o Figueirense, o clube do nosso gen
tilíssimo amigo dr. César Seára e

do não menos camarada de verda
de Osní Ortiga. Um time onde pon
tificam rapazes de férrea disposí
ção, Com gente que corre sempre
incansavelmente com um foIego as

sombroso, com alguns bons valores.
Com êsse ponta ágil, astucioso, ir
requieto que é Teixeirinha. Com
um centro médio atlético, capaz,que
promete ir longe na sua carreira
futebolística: Chocolate. E o bom
arqueiro Luiz. O público generoso,
educado, brincalhão. O democrntís
sim o interventor Ner êu Ramos a

aparecer 110 campo corno qualquer
cidadão, sem protocolo, sem pr e
conceito algum. A aplaudir os [o
gadores com um apu rado espírito
esportivo de "gentleman" de f'idal
ga envergadura moral. E acima de
tudo, a valorizar o bom trabalho dos
jogadores do Figueirense, urna leal
dade a toda à prova. Uma partida
em que tudo saiu correto, que des
tacadamente ficou entre as disputa
das com lisura incomum.
Entre essa pugna e a com o Avaí

F. C., o galhardo campeão local, suo

cederam-se provas \ de inequívoco
apreço. Foi aquela encantadora f'es
ta na fazenda de César Seára, em

que os corintianos foram cumulados
de atenções, num ambiente assaz
cordial. O almô ço ofer'ecido pelo sr.

SoIon Vieira e o jantar pelo sr Celso
Ramos. Foram sempre na rua as

provas delicadas de admiração do
hospitaleiro povo de Florianópolis.
Sentíamos que estavamos em casa,
à vontade, passando dias agradáveis
corno se morassemos por alguns
dias no Eden.
A segunda pugna foi a mais dispu

tada que o Corinthians teve na

atual excursão. O Avaí mostrou-se
superior ao Curitiba F. C.: mais vi
brante, mais coeso, com um futeból
de melhor qualidade. Por isso a

gente corintiana teve mesmo que
suar a camisa. O "placard" de <1
a 3 mostra claramente corno trans
c0ii'reu essa luta.
Novamente tivemos a oportunidade
de conhecer alguns elementos. que.
poderiam brilhar no futeból puu ..

lista ou carioca, desde que tenham
mais experiência das pelejas de al
ta responsabilidade. O arqueiro
Adolfinho mostrou que possue pre
dicados para a posição: corajoso,

.....................................................

CARTAZES
#

DO DIA

com ref'lexos mentais instantâneos.
muit.a atencão e elasticidade, tor
nar-se-ia um ás se tivesse quem o

ajudasse. E também o meia Fj lipi
nho, com recursos de escól. E o cen

tro Bráulio, com qualidades que o

tornam um elemento prestimoso. E
Saulsinho, um ponta espertíssimo,
que deu, estafante trabalho à de
fesa corintiana.
Mas de novo predominou o alto

espírito esportivo dos locais. O
Avaí teve jogadores que comprova
ram conhecer profundamente o

"dont" espo rtivo.
Também a assistência teve a jnes

ma maneira distinta e cativante de
proceder. Soube receber a vitória do
Corinthians com as maiores home
nagens.
A imprensa de lá conta com ele

mentos dignos de todo o acatamen
to de que se destaca o nosso colega
Nelson Maia Machado, um redator
inteligente e que tem ampliadíssimo
o sexto sentido do jornalista mo

derno e cintilante.
Há milhares de nomes de amigos

de S. Paulo, Registamos alguns: Cé
sar Seára e senhora dona Zilma Seá
ra, Solon Vieira, Osní Ortiga, CeI·
so Ramos, Nelson Maia Machado,
Teixeira Júnior, João Assis, Waldir
Grisard, Orlando Scarpelli e Aríbal
do Lemos Póvoas.

Os clubes paulistas 'podem visitar
Santa Catarina, que não serão d e
fraudados em sua otimista especta
tíva. Encontrarão lá diletos amigos.
Quero, para finalizar, saudar, pelo

microfone da muita conceituada
Cruzeiro do Sul, nesse ótimo pro
grama de Blota Júnior e Geraldo
Bretas, mais-urna vez, o público de
Florianópolis, aguardando apenas
que aquí venham o Avaí F. C. e o

Figueirense para que se possa re

tribuir as atenções recebidas".

Venca a intensidade do calor,
'sem quebrar a' linha da elegância!

É grave êrro Você admitir que o calor ex
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do dccôro ou da elegância.

, Especialmente agora. quando a ALFAIA

I TARIA BRITO. recentemente aberta, está exe-

l
cuíando, com notável perfeição, lemos leves.
cômodos, distintos,

---

,-ô-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas

O inimigo X
Com Clark Gable e Heddy

Lamarr

Atualidades o' Globo 2x3
O ferreiro da aldeia Desenho

Preços Cr. $3,00 -2,00- 1,20
Livre de Censura

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depluperadol,
Esgotldo., Anêmico., Mãe.
que crilm Mlgrol, Criançl'
raquítica., rec.berão I toni-
ficlção gereI do orglnil,mo

com o

Sa n UU e n o I
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

.........

IMPERIAL
-

. FONE IS8? -

A's 5 e 7 1/2 horas

Vidas sem rumo
Com Henry Fonda e Joan

Bennett •

Belém e o presidente Vargas
A arte de ler Miniatura

Preços: Cr. $2.40 e 1,20
Imp. até 14 anos

S a n U U e n n I I A'C�S�!��?�d�ç?aE�e sá-

li bado último o recebimento do
.

folheto «Professorandos de 1942 ••
C O N TEM Entretanto, por um lapso, dei

xarnos de referir que nele está
contido. também, o discurso
pronunciad,o pelo dr. Elpídio
Barbosa, que paraninfou a tur
ma de normalistas do Instituto
de Educação «Coração de Je-80.000 CRUZEIROS

Rio, 16 (E.) � Regressou de Be
lo Horizonte, o sr. Arno Frank,
chefe do Departamento Técnico d(j
Fluminense, que fora à capital mi
neira para tratar da ida do gremí o
tricolor àquela cidade e da aqui
sicão do jogaclor Bigode, o melhor
elemento elo conjunto do Atlético,
campeão cle Minas Gerais.
Segundo o que nos declarou o

sr. Arno Frank, ficou combinado
o pagamento de 50 mil cruzeiros
pela transferencia, ao Atlético, '='
o tricolor dará 30 mil cruzeiros
ao jogador pela assinatura do con
trato por dois anos.
Adiantou-nos o técnico cio Flu

minense que foi iniciado um mo
vimento no próprio clube para im
pedir que Bigode venha atuar no

Rio, contudo espera que a vinda
00 jogador não seja prejudicada,
uma vez que a diretoria do cam

peão mineiro estabeleceu o preço
do passe e o campeão de 41 concor

dou, o mesmo acontecendo com as

exigencias feitas pelo jogador.
NORIVAL NO S. PAULO

Rio, 16 (E.) -- Um jornal ban
deirante noticiou ser quase certa a

iela de Norival para as fileiras do
S. Paulo F. C. Entretanto, nada

Comprai na Clt.SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

se sabe sobre isso nos circulas trio
colores, pois o Fluminense está
contando com esse zagueiro para
a temporada que �e aproxima.
CHEGOU O PASSE DE DJALMA
Rio, 16 (E.) - O novo ponteiro

direito do Vasco, vindo do E. C.
Recife, seu clube de origem, con

cedeu o seu passe, por intermedio
da C. B. D.

sÚS».

Do sr. Olinto de Oliveira, di.
retor do Departamento Nacio
nal da Criança - Rio de Ja
neiro, - recebemos' a publica
ção "Tipos de merenda escolar".

-

Temos sobre a mesa o rela
tório da "Caixa Econômica do
Rio de Janeiro" referente ao

exercício de 1941, que nOS foi
gentilmente ofertado pelo presi
dente do Conselho Administra
tivo daquela entidade, sr. Car
los Coimbra da Luz.

Já está circulando o n
'

22
do "Boletim Comercial", que
defende as classes çrodutora,S
do nosso Estado. Agradecemós
o exemplar que nos enviaram.

Camisas, -

-

Gravatas, Ptlames,
Meias das melhores, pelo8 menores

preços aó na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" NOS MUNICíPIOS

o ESTADO-Terea.feira, 16 de Fevereiro ·de 1943

Alvaro Mofeira·
Depois de um combate para

trás, Hermann e Giovacchino
se encontraram no ar, em es

tado de almas. Giovacchin o. co
mo Iernbran ça, sentia uma dor
onde antes tinha tido costas.
Hermann, pelo mesmo fenôme
no, passava as mãos que não
existiam, no lugar onde possui.
ra, sem nenhuma vantagem, a

cabeça, Tontos, espantados, va

gamente começavam a perceber
o que lhes havia acontecido. O
italiano falou:

- Perdi o meu corpo.
O alemão disse:
- Eu também. Giovacchino,

nós estamos mortos.
O outro deu um longo suspiro

de alívio:
- Não, Hermann. Nós esta

mos livres ...
E, cada um para o seu 'lado,

foram puxar as pernas de Mus
solini e Hitler. Nesse momento,
chegava a Turim a bênção do
Papa, para consolo dos bombar
deios ingleses, e a gente da Ale
manha tremia de medo, de fé
perdida na quadrilha que só
venceu colegas e que lá vem, to
cada pelos russos, rumo da des
truição.

Os anfíbios da propaganda,
com o chefe Gayda, em Roma,
e o chefe Goebbels, em Berlim,
soltam elegias: "Temos muito
que sofrer!" Desmentem em lá
grimas tudo que afirmaram em

gargalhadas. Os discípulos nem
pensam mais em censura, gri
tam apavorados: "Se soubesse
mos, não teríamos ido até lá!"
Queixam-se, os de ressentimen
tos: "Iludímo-nos. Quando a

Rússia lutou contra a Finlândia,
apresentou exércitos mal, equi
pados e mal armados. Não pen
sávamos que escondia centenas
e centenas de divisões magnifi
camente treinadas, prontas pa
ra a bat.alha. Como poderíamos
ter sabido?
Na verdade, a Rússia não pro

cedeu bem. A Rússia, com al
guns anos de antecedência, der
rubou os QlIislings, os Antones
cus, os Lavais, os Degreles, os

Seyes-In quea rt. Remeteu-os pa
ra o exílio definitivo, o país
próprio para êles, que sempre
viveram como sombras. Eles
sumiram-se no chão. Não escre
veram a vida de Jesús.Não mano
daram mais notícias.

O mundo, que várias vezes,
desde o princípio, andou atra
palhado, há de voltar ao esta
do normal, de fato, nunca nor
mal. Normal seria, por exem

plo, se os homens não fizessem
a barba. Fazer a barba sempre
trouxe aborrecimentos. Coi
sas e coisas têm sido desco
bertas para tornar menos ar
riscada a obrigação de mostrar
rosto sem pelos. Infelizmente,
nenhum depilatório até hoje
conseguiu resultado completo.
Se a velha navalha, arma per i
gosa, está quase fora de uso,
substituida por aparêlhos me
nos perigosos, ainda se encon
tra muita gente que a conserva

para raspar da fisionomia o

que, em épocas abolidas, já ser

viu de documento. Digo: muitas
pessoas porque não são apenas
os homens que se vêm forçado
a tal trabalho: há mulheres
barbadas em maior número do
que a 'nossa imaginação pó de
saber. .-'

Mas, isso é generalidade. O
caso particular que pretendo
contar' o seguinte:
Um alemão estava fazendo a

barba e, por ser conservador,
estava fazendo a barba tal qual
a fazia desde a juventude, com
urna navalha das antigas, de
aço ótimo, que o pai herdára do
avô, e êle herdára do pai, de
cidido a deixar para o filho que,

DR. AGRIPA DE FARIA de certo, a deixaria para o neto,
Rua Vitor Meireles n' 26 etc. De repente, cortou o nariz.

Telefone n' 1405 Com a dor, abriu a mão, e a na-

CLINICA MEDICA valha foi-lhe decepar o dedo do tára o dedo do pé no nariz e o

pé direito. Apanhou depressa nariz no dedo do pé. Daí para
Homens e Senhoras - Mo· os dois pedaços. Pôs cada um diante, quando queria 'se assoar, Enfermeira obstétrica (par-léstias Nervosas Mole' ti I precisava tirar a botina, e an- A d- S las nos ugares em sangue, amar- teira diplomada) ten e na

I Me t
.

rando-os com gase sobre algo- dou com uma unha encravada
C d S' d S S b r-

Consultas diár�l: das 5 ,I dão. Quinze dias depois, quan- no meio da cara.
asa e, au e . 6 as iao,

horas em diante do desamarrou as amarrações, Não foi Hitler o inventor do das 10 às 12 e das 15 às t 7

��������������======������������V�i�U�Q�U�e�se�t�in�h�a�en�g�a�n�a�d�o�:�b�o�-��n�a�z�is�m�o�.�F�oi�ê�ss�e�a�le�m�ã�o�.���b�o:ra�A __

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

Distribuidores: C_ RAMOS & Cia_---Rua João Pinto, 9 --- Florianópolis
OfiCINA DE MONTAGEM: E .ASSISTENCI�t\

INDICADOR MEDICO o inventor do I

Nazismo
Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA

------ ---- .....

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Con.ulta.. PeJa manhã, das 10 às 12
.. U�. A' tarde. das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíoa no Rio de Janeiro

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Rresidente Coutinho. 2:1.

Dr. MARIO WENDHAUSEN � �����:raad�o A:�de Medicina da Universidade do Brasil)
,

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Gliveira
médico do Dellartanfento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Te] 1'426Resldencla: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 ._ ·Tel. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas ---: FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜeiUSTO DE PAULA DJ�e!Ola�i�a��SP�:1
.. FlorianopolisResldêneía e Consultérío: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Diariamentes à!!, 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644
--�----�--------------------------

Dra. Josephina Schweidson
MEDICADoenças de senhoras e crianças.CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 1'1 horasRua F. Schmidt. 39 (sob.)--------------------------

Dr. SAVAS- LACERDAEx-interno do Serviç9 do Professor Lellnidas Ferreira e ex·estagiário dosServiços do dr. GabrIel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S Paulo)Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departameniode 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

Rssidencia: Conselheiro Mafra, 77-FLOR1ANOPOLlS.
III�TITUTU DE DIAUN08TIVO

CLINICO
Dr. Ojalma MOBllmlnn
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Suíça)
Com pr4ttca D08 hospttats europeusOlíníca médica em geral, pediatria,doença. do sistema nervoso, aparelho genJto-urinarlo do homem

e da mulher
Assisten te Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clln!ca com o
dr. Manool de Aureu Campanarlo

I I
Silo Paulo). Especializa.do em HI
giene e Saúde Pública, pela UnlverIldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

p............-_......_._.........: Metabolismo basal
� ondagem Duodenal

O. binete de fisloteraoia
Laboratór!o de microscopia e

análise clínica
Km'! Fernando Machado,'Telefone 1.195

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Girurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos

.

e doenças
de senhoras. .

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
n horas.

HESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfl
elo Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Herclllo Luz, 186

- Phone: 1392 -

PI nRTANnpOll�

14

Cacador-"

A 7 dêste mês (domingo). às 19,30 horas, inaugurou-se o

novo serviço de distribuição de luz elétrica (�o Cacador , serviço
êsse hoje explorado pelo industr-ial Primo Tedesco. A ligação

I da chave geral toi feita pelo sr . dr. Amilcar Laurinda Ribas,
juiz de Direito, discursando o sr. dr. Reck. Para festejar o a·

contecimento, o "Clube 7 de Setembro" efetuou, à noi te, um

saráu dansante, animadíssimo.

Em homenagem
Sousa, foi erguida a

Matriz desta cidade.

à memória do dr. Herculano Coelho de
he rrna dêsse saudoso clínico na praça da

.

Foi de 10.500 cruzeiros a soma furtada ao sr. Rodolfo,
Bindes, padeiro, por um menor e seu pai, em poder dos quais
a polícia , agindo ativamente, ainda apreendeu .10 160 cruz, ires,

.

A agência postal daqui, ora dirigida pelo sr, João Padilha,
estabeleceu "caixas" para ·!ssinantes. -

Moléatias dos rins e coração
O TONICARDlUM tônico dos rins e do coração llmpa a

bexiga, 08 rins, as nefrltes, areias, cólicas renate; aumenta as
urinas. Tira as lnchaçõea dos pés e rosto, hídropeíaa, falta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterlo-esclerose.

Remédio

III
,
I

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

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ováríos, evita
88 hemorragias, antes e depois do parto; contra rodas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra bídropstas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatí
manto das velas e artérías, bronquite asmática!

lesões, cansaço, urinas escaseas e dôres no coração, pontadas
nos rins 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
eoas anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores DO peito e nas costas, pernas tracae,
língua auja. Para a neurastenia, o desãnímo e a dispepsia, a
convalescença é raplda.

Sífllie - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada' nas moléstias do sangue, sUlI!a,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iíatulas, purgações lerl
das; CIIDCroS, eserõiulas, reumatismo.

Único depurativo que Umpa o corpo. tonrttca e engorda.
Deposítarías: todae a8 drogar Iss de São Paulo e I::Uo.

AS SENHORAS I)EVE�1. USAR
Em sua tollette intima sõmente o MEIGYPAN, de

grande poder hlglenlco contra moI és ias ccntegtoeas
suapeltas, Irritações corrimentos, molés

tlso mero-vagtnaís, menltes e toda eorte de doeuças
10061s e grande preserYlIU.o. Drogllrla Pacheco, Rio.I

Banco de Crédito Popular e
de Santa Catarina

Assembléia· Geral Extraordinária -- 2a_ Convocação
Não havendo sido levada a 'efeito. por .falta de número, a

Assembléia Geral Ext aordinária, dêste Bane-o, convocada para 1 t
de corrente, fica a mesma, de acôrdo com o Art. 22, Parágrafo
Único, dos nossos Estatutos, novamente convocada para
19 do mesmo mês de Fevereiro, às 17 horas, quando
nará e deliberará com qualquer número;

Florianópolis, 12 de Fevereiro de 1943.
O Conselho de Administração

o dia
funcio>

MARIBEL
(ATELIER)

o único que costura com cêe
te próprio e se responsabiliza.,

sob garantia, pelos
serviços executados. VESTIDOS

ENXOVAIS, FANTASIAS e outros trabalhos concernentes
ao rcrmo. Ultimas novidades em Figurinos

Praça 15 de Novembro, 23-A
5 v. alt - I99

LEONOR DEUeHER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO-Terca.feira, 16 de Fevereiro de 1943
4,.�""""""""""""""""""""""""""""""""�"""""""""""""""""..�.......

5

10 Japão· t m
.

faltaLondres, ] 5 (De J. T. Steven- gum atendendo ao ritmo das toneladas de navios. Com fi
son, correspondente naval da I exígêncías de guerra, Declarou captura de navios, foi substitui
Reuters) - A falta de navios perante a Comissão de Orça- do um terco dêsse total. 10.0..0.0.0.
mercantes pode ser um dos mo- mento da Dieta, que a marinha toneladas

�

foram postas nova
mercante nipônica fôra mantí- mente a flutuar, procedendo-se
da no seu poderio anterior à aos reparos, devendo assim as

guerra mediante novas eons- novas construções importar em
t r u ç õ e s, recondícíonamento, :�50..000. toneladas apenas.
capturas de navios e reflutua
mento de númerosas outras
unldades afundadas, em águas

tivos por que os japoneses eva
cuaram Guadacanal e por, que
estão, agora, segundo se in
forma, abandonando todo o ar

quípélago (las Salomão. O lUi
nístro das Comunicações 'do

" Japão, vice-almirante Ken-Te
rashíma, disse que a constru
cão de navios mercantes 'em
seu país não vem de modo aI-

acessiveis.

Segundo as melhores estima
tivas, o Japão perdeu 750..0.0.0.

e navios .mercantes
É provável que as novas cons

trueões não se tenham elevado
a mais de 20.0..0.0.0. toneladas. Se
() Japão não fez mais do que
substituir a tonelagem perdida,
a situação da sua nnvegação
-

Opéra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI·
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI·

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

er. S 2.000.000,00RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 2')Séde

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt, 2 - Caixa Posta!, 172

, ,I' ..._.... T_e_l_e_g...ra_m_a..
s

__«_V_i_9_r_n_3_»__F_o_n_e,.,_11_O_2 1

- FLORIANOPOLlS -
Sub-agentes nos principais municípios do Estado

32 vs 3

Dr" Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião, Formado na

\!f'aculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof, EdmundO Vaso

. concelos, Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof, Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim. (Serviço do Prof,
::Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzng, de Hamburgo. e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. est6mago. intestino delgado e grosso.
figado e vias biliares. seios. útere, ovários. rins. prostata e bexiga.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulaç6es,°t encontrado diariamente das 9 .hs, da manhã ao meio dia. na Casa de
Saú,de São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
M'ifchado 6. tel. 1.195. Residencia:' Rua Duarte Scbu'el n° 2. Tel. 1259

]nstituto de Edncação de Florianópolis
EXAMES

De ordem do sr , Diretor, convido todos os candidatos
·a exames de 2" época, de admissão e seleção, a comparecer nes

'te Instituto, afim de receberem instruções relativas à realiza
ção dos mesmos.

Florianópolis, 9 de fevereiro, de 1943,
JUDITE BATALHA DA SILVEIRA, Secretária

3vs-4
'

<iABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
..cirurgião Dentista. pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das 1ft às 18 horas

Rua Vitor Meireles, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

..

mercante tornou-se mais pre
cária agora do que há 14 me

ses atrás, antes de suas Iínhas
de eomunicnção começarem ii

estender-se.

Os porta-vozes japonees Ile
elararam frequentemente flue
o Japão necessita de 15 a 20
milhões de toneladas para fíus
essenciais de comércio. Sua to
nelagem disponivel não é mais
do que o total de 5.250.0.0.0. to
neladas. Dêsse total deve ter
possivelmente um milhão de

------

FARMACIA ESPERANÇA
do Farniaceutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatiaso

PerFumarias.--Artigos de borrachd.
Garante·se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642I
Nova Iorque, 15 (United) -

Cada vez mais abertamente os

jornais nazistas exprimem o
temor pelo resultado da guer
ra. Um jornal (la província

afirma: "Sómente agora o pe
so da guerra total começa aba
ter-nos com os seus golpes de
malho. Hoje, toda fi Alemanha

(orno OS russos
seus

toneladas ocupadas' em supri.
mentos comerciais na China. e
no transporte de reforços para
o exeército, enquanto provavel
mente de 500..00.0. a 750..0.0.0 to
neladas estão sofrendo reparos.
Resta, assim, pouco mais de
3.50.0.0.0.0. toneladas para as

atuais operações militares.
A falta de navios, que se ve

rifica no Japão, impediu que
êsse país se aproveitasse de
seus enormes ganhos territo
riais. Foi por isso que o Im
pério nipônico fracassou em

acumular, contra nós, as gran
des quantidades de matérias
primas, que a posse dos reíert
dos territórios parecia preme
ter.

A Alemanha está diante do dilema fatal: Vitória ou morte

Por MAURICE LOVELL
(Do Press-Information Service, ex

clusivo do ESTADO)
Para que um exército possa

levar a efeito uma ofensiva pro
longada • na qual os avanços são
extensos e contínuos, é indis
pensável que seja mantida uma

eficiente cobertura aérea para
a proteção das fôrças ter res
tres. Assim sendo, apresenta-se
às fôrças da aviação uma imen
sa tarefa que consiste na râpi
dà preparação dos aeródromos
ocupados, a-fim-de que êstes

,

possam ser utilizados sem perda
de tempo.
No curso dos atuais avanços

dos exércitos russos, o rigor do
inverno impõe sérias dificulda
des à utilizacão dos aeródromos
conquistados ao inimigo. Os ca

minhões que levam os abasteci
mentos e o equipamento indis
pensável são obrigados a per
correr, dia e noite, estradas co

bertas de neve. Ao subirem la
deiras na escuridão da noite,
são frequentes as paradas for
çadas. Atolam-se os veículos em
diversos trechos por onde pas
saram "tanks" e outros carros

militares, deixando imprestável
o leito da estrada.Nesses atolei
ros a única coisa a fazer é saltar
dos caminhões e cobrir o lama
çal com toras de pinho e ga
-lhos de arbustos.

Depois, uma vez estabelecido
um novo campo de decolagem,
há ainda o problema de fazer
com que os aviões possam nele
operar.O processo mais vanta]o
ISO consiste em empregar aparê
lhos equipados com skis. E é
de Jato possivel adaptar êsses
patins aos grandes bombardeio
ros. Mas, como é natural, as
centenas de aviões de primeira
linha, que estiveram em serviço
durante o verão e outono, são
equipados com rodas e não po
dem ser transformados de um

momento para outro .

conservam
aviões

Tanto os russos como os ale
mães são obrigados à conservar
a superfície dos seus campos de
pouso em condições de permitir
a decolagem e aterragem. Para
isso, é necessário que a neve

seja constantemente aplainada
e endurecida por meio de rolos
compressores. Um dos processos
mais empregados para êsse fim
consiste em arrastar um grande
triângulo de madeira, em cujo
centro se acumula a neve.
Mas não basta conservar a suo

perfície da neve do aeródromo
para ter assegurado o funciona
mento dos aviões. Para que ês
tes possam operar é indispen
sável que todos os auxiliares
lhe dediquem um carinho espe
cial. O' óleo .nos aviões não
poderá congelar.
No caso dos motores se

rem refrigerados a água, é ela-
1'0 que se torna mistér conser
vá-los sempre quentes. Ao mes
mo tempo, os aviões não podem
permanecer constantemente em

hangares aquecidos. É preciso
que possam levantar vôo a qual
quer momento, e não podem fi
cal' agrupados. Expostos ao frio
e ao tempo, os aviões requerem
os maiores cuidados por parte
do pessoal de terra. Dia e noite,
devem ser convenientemente
aquecidos e vigiados.
Com a temperatura a 40 gráus

abaixo de zéro, não é facH cui
dar das máquinas, principal.
mente sob o vento gélido das
estepes.

DR. VITOR GUTTIERREZ
avisa que reassumiu sua
cuntca, à rua Felípe Sch
mlut n-, 34,das 14 às 17
horas,
Camisas, Gravatas, Pijamea.

Ideias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 1:1.

encontra-se diante do fatal <li
lema: A Vitória ou aniquila
mento. Se o dique se romper,
estaremos todos perdidos".

11\luoam-se ;�:s �::�o�
riú sjo; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de jan
tar, sala de visita, garage ,

quintal, galíuhelec, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa; instalações da
radio e telefone em butldas ,

etc. Tratar com o proprie
tário, Dr. Agripa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico,
Telefone n° - 1405.
52 v-29

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

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

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

'j -Florianópolis-
3') vB.-19 I

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

Exijam o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
OlA. WETZ'EL lNDUSTRIAl�-JOINVIljLE (Marca regísr.)

POIS CONSERVA E DESINI'�ECTA A SUA ROUPA

.,

: �i).:BÃ���RGtlt.tESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REVOLTAM-SE OS SOLDADOSNAZISTASI�E��CleE�!:��Angora, 15 (Renters) -

In-I I
suficiência e Irregularídade (lc física e Desportos

f�rmações recebidas ?e fontes ocorreram revoJta� entre fôr-, tos da fre�te soviétic�, �oti"!a- suprimentos e escassez de equí- Rio, 16 -(Estado) _ Com
dlg'nas de Istambul, (llzem que ças alemãs, em dlyerSOS pon- das pelas al'dllaS cOlldlçoes, m- pamentos. autorização cio Reitor da

--".---- -.-.... -----

O chanceler Masarvck fala sobre ��i;:�;:d�C�t�Oo B��:\I8 fd!
Ojicino Te'cnico J corrente, o prazo paro' ins-.

ROYAL'
A�

o suturo do mundo f����O J�S E::��es N:e:i���i
« }) de Educação Física e Des-

Num artigo recém-publicado, num dilema; ou execulúrctncs
o Sr. Jan Mosarijk, Ministro das [untos a grande tarefa (I fie se po r tos,

Relações Exteriores da Checos- encontra diante de nós, e ossu- O ministro da Ed ucaçãa

'I louáquiu, assim 1'ormdulodll a s�za m�mos cdml (d'Ollll1l11 0tS 0011lp1'0- estqbeleceu que, o partir
opinião sõbre o l1W'll 0- e a,po,ç- tnissos e a ecorren. es, 011 se- do ano escolar de 1943, pa-

I guerra: "Estoll convencido de remos arrastados aos mesmo /I1r- derão ser admitidcs ao Cur-
que todos nós, das Nações Uni- lodos que já acarretaram tania
das, tirámos e continuamos a d ôr e tanta miséria. Devemos so Superior de Educação
tirar, diariamente, proveitosas cupacitur-nos de um [ato itidis- I Física, 00 Curso de Téc-
licões de nossos erros passados. cuiiuel: I!m novo mundo suraiú nica Des;>lb-rbva e 00 CursoEstou convencido de que não há e mio /LOS será oossiucl voliar

9 o {)0
- de treiname:l'O e Men;oogemquem não compreenda que, com a 1( L, ali 1.1.>!J, nem mesmo a

meios termos c compromissos, 19"2. Esi« em nOSU1S mãos lazer os po r-t o d o r e s do certifica-
uunais se poderá construir um com que êsse liOUO mundo seja do de Iícenço gina si s l, fet t i's-
mundo liure. Nossa iore]a ime- também Ulll niurulo livre. feitas as d e rn c

í

s exigênciasdiaia é llma nitcria total- sôbre O truuulo se dividiu, nilida-
o Eixo, II tareia seguinte, não mente, em dois grupos. E, de um legois.
menos dijlcil c perigosa, terá lodo, mio esiào semente os na- Ficam, outrossim, os

í

n-

de ser a destruição lotai da ide 0- zistas e os fascistas, mas, tam- teressados de que o limite.
looio nazi-Ioscistn. PaJ'(! reali- bém lodos aqueles que, dentro mínimo de id a de para a
zarruo: essa [/ranc/e tarefa, de- de nossos próprios países, se ,...

, ..

t '/" I ',. d
.

ti mat ..ícula é cie lo anos.
uemos estar a ispos os a sacrt /- mos raram tnctina os (1 sunpa 1-

Cal' tudo. exceto nossos princ i- zar com as idéias t.ctalitárias,
pios [unrtameniais, Os povos dos por questões de lucro ou de
poises ocnpudos e dos, poises conlorio pessoal. Antes de ga-
iniminos estarão esgotados, des- nluirruos a guerra, deveremos
goslosos, dcsorieniados e alguns prouar, primeiro a nós mesmos

enraivecidos. B a niio ser que e, depois, a Iodos os nossos ir-
nós, a quem (( Providência con- mãos, que sojrem direta ou im/i-
cedeu essa oporiunidade única reiumenic a tirania nazi-fascista,
de lhes prepararmos um [uluro que a nosca nuuieira de viver
melhor, saibamos apresentar c de governal' estará à altura. da
um plano deiiniti uo e exequível, dignidade humana. Nunca é
um plano baseado /1Cl paz e na demais demonstrar a nossa bõa
dianidadc Iiumona -- teremos vontade. Sem dúvida, detnocra-
de ouuir (1 resposta desanimada cia significa IZm mundo livre,
de todos êsses povos. "Para que? mas, já se tem, por demais, km-
Isso deve e terá de ser evitado. çado mão da democracia para a

A legenda da auto-suficiência, consnmacão de muitos objetivos
mesmo dos grandes impérios, se anti-democráticos, Compreendo
reuelou. llma simples insensatez. que, duranie a gliCl'r'a, a demo-
Se desejarmos ganhar a paz, co- cracia deve" ser disciplinada e
mo ganharmos a guerra, tere- que acatemos os nossos conduta-
mos de cantor com a iniensiji- res, obedecendo as SIlClS ordens.
caciio da inierdependcncia - Mas, quando alcançarmos a paz,
política, econômica e cultural. a democracia que devemos e ha-
Tem sido de funestas conse- vemos de preseruar deoerá ser

quências a nossa ignorância co- bastante [orie, bastante viril,
tnum sôbre a vida de 'outros po- bastante imaginativa e bastante
lia, É quasi inacreditável a [al- inteliaenie, para esinaaar todos
ta de conhecimento, até dos po- os remanescentes do feudalismo,
vos dos Estados Unidos e da fascismo e dos demais "ismos"
Grã-Bretanha 11m com outro, que que, seqntulo penso, terão de ser

pude observar em minhas esta- eliminados para que possamos
das nos dois países. T'udo isso sobreviver".
terá que desaparecer, Estamos

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

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

& eia

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

lVlachado
p Alt.39

IMPOSTO SIND! CAL
(dec. lei 2.377 de 8-7·-40 e alterações

A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, esta
belecida à rua João Pinto n° 18, está habilitada a r-restar in
formações sôbre o pagamento e o recolhimento do IMPOSTO
SINDICAL, bem como o preenchimento das respet ivas guias.
O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que
estão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (mé
dicos, advogados e etc.) e empregaàos, expira em 28 do cor

rente mês.
98 17vs 1

• Paro suavizar e

nescer o pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO .�RUSSO, Aveludo o pele, �

�cornbcte espinhos, cravos e

moncho s SABÃO RUSSO
__ .J sólido ou líquido. -'.f.,?

Dr. Vitor Gutierrez
Cirurgião Parteiro

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

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

Consultas das 2 1/2 às 5 horas d'l tarde
Rasidência: rua Rui Barbosa. 57 - Fone 1004

Ao tentar esquivar-se às determí
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimí-

I
zos do Brasil, a lei é inflexível
(D. E. M.).

I

Reiscão de resQrvis
tas diplomatas

Rio, 16 (Estodo) Para
fins cio art. 6' dos Instru
ções aprovados pela Por
taria Ministerial número
4.304, de 29 1-1943, de ter-rnr
nau, ontem, o diretor de
Saúde do Exérclto que os

Estabelecimentos subordina
dos enviem ao seu gabinete,
com a passiveI brevidade,
relações nominais das pra
ças reservistas que sejam
brasileiros natos diploma
dos em cursos oficiais ou

reconhecidos de "Engenharia.
Direito, Gucrdc-Lívrca, A·
tuado, Contador, ou Supe
rior de AdminiE,tração, que
satisfaçam os condições
para matrícula nos C. P.
O. R.

João Américo Cardoso e sra. ILeonor Melo Cardoso, '
participam a seus parentes
e pessoas de suas relações

I
o nascimento de seu prirno-

gênito, CÉSAR.
Fpolis., 10-2-1943.

�--�------------------------

o CHUMBO E A GUERRA

Nos Estados Unidos cOllsider:illl
se suficientes os "stocks" aluais de
chumbo para os usos civís e milita
res, Contido o avanço japoi;t·S no

AUântico Sul, parece fll'redarlo :}

perigo ele interrupção LI 0S transpor
tes para a Austrália, um dos
pr,incipais países proelutores de
chumbo. Sem embargo, o goverJlo
n:lO levanlou totalmente ns restri
ç-ões para uso elo metal.

TABACO SEM NICOTINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um . grande exército brasileiro I
• :.�:;�::�;;�����;,

no ataque final conlra o Continente 1 Tratamento ÚI�:�as�fecções do
couro cabeludo.

Rio,15 (E.) - O [ornalvCrt- vel flue os desejos do Brasil de o continente europeu, na grau- D TOLENT NOtíca", de Buenos Aires, segun- combater foram comunicados de ofensiva final". eamentos símbõlícos, mas por r. I.
\ do anuncia um vespertino, pu- ao presidente Roosevelt, antes Ainda em seu comentário sô- um grande exército, que luta- DE CA RVA LHO

Iblíeou correspondência, flxan- que êle partisse para o norte da bre a conferência de Casa- rá nas linhas de ?om.bate. Consultas: Das 14 às 1'1 horas.
do as impressões com que o África, e que essa situação foi blanca, disse o jornal "Crm- Desp�chos (�O lho dizem que Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.
povo norte-americano recebeu levada em conta nos planos ea" que" a clara visão política o �r:lsIl deseja

A se�ltar-se, na

a entrevista de Natal Iocalí- elaborados em Casablanca. En-. e militar do Brasil que desde t proxrma coníerêncía da pas,
zando na referida re�ortag'em tende-se que Roosevelt, ao re- o princípio, coloc�u-se ao la· 1 num pé de Igualdade e, com a

o seguinte trecho: "A ímpres- gressar da África, comuníeou do (los Estados-Unidos, faz, sua participação ativa na guer
-são geral dos círculos diplomá- êsses planos em minúcias, ao com que aquela nação surja co- I 1'8 e na paz, desempenhará pa
ticos é que o Brasil marcha presidente Vargas, e, hoje, os mo líder de todo o resto do con-! peI de grande importância na
com passo firme para se colo- círculos díplomátícos latino- tinente. A impressão geral em! reconstrução econômica do
cal' à frente do resto das na- -amertcanos não-alimentam a "Washington é que a fôrça ex- mundo; que as grandes nações
ções latino-americanas, nos menor dúvida de que tropas pedicionária com que o Brasil européias empreenderão, de
esforços para a vitória comum. brasileiras Invadirão, junta- contribuirá não estará formada pois de terminadas as hostíll
Acrescenta-se que é índubítá- mente com os exércitos aliados, sómente por uns poucos desta- dades",

MANZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

'a P III III1!�jlllll!illl_lllllillll

Anedota de guerraHitler quer, agora, que o Japão
entre na Rússia pela Sibéria. A es
sa exigência ,teria respondido Ri
rói to: "Sim, santinho! mas você
que já estava lá dentro, por que es
tá saindo?

Um coronel alemão ordenou a
um capitão que reunisse seus ho
mens para atacar uma trincheira
inimiga em Estalingrado. - Per
dão, meu coronel, retrucou o capi
tão, mas eu tenho tanto ódio aos
russos que só quero vê-los bem
longe de mim ... E voltou energi
camente para a barraca .

.

18 de Fevereiro
Mais um formidável sorteio realízará a Crédito Mú-

tuo Predial, no dia J 8 de Fevereiro (5a.feira),
com prêmios no valor de

I'r $6 250 00 Londres, 15 (Reuters) - No-
". ., tícias procedentes de Varsóvia

Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da anunciam que, até sábado ti-

I
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde nham sido fuziladas 79 pessoasd e Ouro Preto n° 13. por "ataques armados" contra--------------------------------�--------

Consultas médicas grátis alemães - noticia a agência
Contribuição mensal apenas Cr. $2,00 telegráfica polonesa. Acrescen-

���-���������������������....... ta a mesma fonte que, a partir
Quem sonegar informações à Bs- de hoje o toque de recolher será

tatísti�a �!lit.ar, trabalha em pró) dado à� 19 horas, como medida
de Tpal� mmugo.. �, nesse caso, d represalia até 20 de feverei-sera Julgado, militarmente, corno e

..

'

inimigo do Brasil (D. E. M.). roo FOI Imposta a multa de dez

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua TraJano n.O 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certllteado
n. 1 em 20 de Setembro de 19D8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códiflos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição.

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio .

semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices 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%
C/C Limitada 5%
CIC AViso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
«las as Repartícões Federais. Estaduais e Muntct osts. -01

Salvou a vida de oito pessoasLondres, 16 (U. H.) - Revelou-se que J ames MoI
lison, o conhecido 'aviador transatlântico, salvou a vida
de oito passageiros,. esta semana, fazendo fugir. depois
de atacá-lo violentamente,. um avião nozista que
cairo· em v80 de mergulho contra um aparelho de
comando de transportes não-cornbcrterrtes que era po.!
�le pilotado.

���----��=-��=-=---=-==

Crédito Mútuo Predial
Proprietárias: J. Moreira & Cil.

S de Fevereiro
Foi entregue 80S ;lrestamis'8'J Híld i e Ivaldo Brasil,

residentes em Floríenópolí s, possuídoras
da caderneta 0.12.751, contempladas no sorteio de4
de fevereiro de 1943, com o premio maior, em merca

dorias. no valor de Crs, $6.250.00.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
() que possuem em seus estabeleci.
mentos. (D. E. M.).

Visite, sem compromisso. as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
/ à rua Trajano 3, no edifício onde funcionou o Banco do Brasil,
Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

Num café em Roma, dois "cami
sas pretas" conversam sobre a guer
ra. - Pois tu não sabes? O exérci
to motorizado de Hitler está fugin
do lá na África! E o outro, orgulhoso:

- Isso não é vantagem. Eu que
ro ver é a pé! ...
Assim está a guerra, a mercê de

soldados de moral completamenteabatido. F.: o prenúncio da derroca
da. É o retorno da civilização!

Perdeu-seSoldados australianos de intentaria que se têm distin
guido na guerra na Africa. Estes capturaram três Generais

lianos e seus soldados. (Cliché do British News
Service para O ESTADO).

ita- Pede-se a quem achou um
cer tificado : de reservista expe
dido a João Batista Bercetta
Joc., o obséquio de o entregar
na D.O.P., que será gratificado.

5vs-3I Compan�ia
Fundada em 1870 - Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
- Dados relativos ao ano ele 19n

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,06
Reservas, mais de c $ 59 000.000,00
Responsabilidades assumidas, c IS 4.748.338.249,78
Receita • $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fra ncisco deSá e Anísio Massorra

---

c Aliança Baía» MICA lO.!
o mais prático e eficiente

Gasogênio para carro d �
passageiros. Distribuidores:

C. RAMOS & Cía.

HEMORROIDESnídr �ttfr4 MAis - '

€5Tl1.5PfClF/(O TI/IIZ
ALIVIO IMéVIATO!

., .

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

cipais cidades da América, Europa e África.
Aaente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083

Eod. Telegr.•ALIANÇA-

I SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAí,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

==========-
Fuzikrmentos em :massa

em Vcrsévíe 1

A ação benéfica da Pomada •

Man Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca-

,

808 Íle Hemorroides, é lrne- I

diata, alivia as dõres e os

pruridos, acalma e evita a8

complicações infecciosas das
.

ulcera.-s e varizes hemsr-
.

roidaís, A venda em todas
as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para

.

facilitar a aplicação,

milhões de "slodts", ou sejam'
quatrocentos mil esterlinos, ao
cambio de guerra.

Farmacia Esperan�aA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6ft2

Entrega a domicilio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a.vol.�••• I�.X. t
NOVA IORQUE, 16· (R.)-Urgente.- Diz O locutor de uma radio emissora que não ponde ser identi.

ficada, que -estalou uma revolta na Itália, onde povo e soldados se rebelaram
contra as «tropas de ocupação».

ULTIMA HORA
A identidade do general Leclerc

Rio, 16 (E.) - o yespet'tino oficioso, "A Noite"
afirmo que acabo de dor um' ·furo", talvez no mundo
inteiro, desvendando o identidade do "general Leclerc", I

comandante dos tropas francesas combatentes sob as
orderis de De Gaulle. Troto-se, diz o vespertino, do
conde Hautecloque, pertencente o ilustre e conhe
cida família de militares. Era, 00 que parece, coronel,
quando 08 alemães invadiram o França, em 1940, ten
do sido feito prisioneiro. Em torno de sua fuga, devem
ter ocorrido circunstâncias estraordinárias que justi
ficam o silêncio o respei to. O 'genera l Leclerc" é
casado com uma filha do ex embaixador .:la França,
no Brasil, Alexandre Conti.

o regresso do sr" Salgado Filho
Rio, 16 (R.) - De sua viagem ao Nordeste I regressou

ontem a esta capital o sr. Salgado Filho, ministro da Aero
náutica. Pouco depois da sua chegada, aludiu s.s. à entrevista,
que, lá, tivera, com o graI. Arnold, chefe das Forças Aéreas
Norte-Americanas, e gral. John Dili, que comandou a retirada
de Dunkerque, em 1940. A essas altas patentes militares, o sr.

Salgado Filho oferêcera um almoço, em que tomou parte o

brigadeiro Eduardo Gomes.

. Triste consolaçãoLondres, 16 (R.) - Pela rádio de Roma, o
rista «Marius Apelius» admitiu que os totalitarios
grande derrota na Rússia; e, procurando consolar os
acrescentou que "também Napoleão sofreu derrotas".

comenta
sofreram
italianos,

Febre epidêmica
LONDRES, 16 (R.) - A rádio de Berlim noticiou

que está reinando, entre os soldados alemães, no Rus
sia, uma febre epidêmico, que elo denominou "pragada Europa oriental". As vítimas têm violentas dôres' de
cabeça e pernas.

A espôsa de (hiang-Kai-Chek
WASHINGTON, 16 (R) Está sendo esperede

nos Estados Unidos a espôsa do graI. Chiang-Kai.Chek,
e que será hóspede do "Coso Bronca". A ilustre doma
chinesa visitará Nova Iorque, Chicago, S. Francisco,Los Angeles, etc.

• GENERAL CATROUX
O "RICHELIEU" . Cairo, 16 (R.) --:- Ch�gou a esta

N I 16 (R ) P ,cIdade o alio-comissario [rancêsova orque, .
- ro- do Oriente Médio, arai. Catroux, acedente de Dacar, onde se en- caminho de Beirut,

contrava há meses, chegou a *

Nova Iorque o couraçado "Ri- INCENDIOS EM ROSTOVE
chelieu". Essa belonave fran- Moscou, 16 (R.) - As I forçasrussas que reconquistaram Rostovecesa desloca 35 mil toneladas ocupam-se em exiinçuir os incên-
e foi construída nos estaleiros dias que os alemães atearam em
de Brest em 1939. Acompanha- vários pontos da cidade.
ram O "Richelieu" outras 'na- SOB B�MBARDEIOves francesas, inclusive subma- Moscou, 16 (R.) - A 'cidade de
Tinos, comboíados por destróie- Tanqanroq, sobre o mal' de Azove,
res americanos. está já debaixo do fogo da artilha-

• ria russa.
,.

PROFUNDASBRÉCHAS
Zurique, 16 (R.) - A rádio

de Berlim reconhece que os
russos abriram profundas bré
chas nas linhas alemães de
Carcove.

GRAVE INCENDIO
Buenos Aires, 15 (R.) - VoJ'az

incêndio estalou nos estúdios , da
"Argentina Sono Film", na locali
dade de Martinez. Os bombeiros
lutam braoamente contra as cha
mas, porém estas se alastram de
vido ao forte vento reinante.

,.lllAIS OPERÁRIOS
Berna, 16 (R.) - Estão sen

do recrutados mais 40 mil ope
rários franceses para trabalhar
nas indústrias bélicas do Reich.

MAIS DE 5 MIL MORTOS
. Moscou, -16 (R.) O jornal"Prauda" anuncia que 5 mil ale

mães e aliados seus morreram na
defesa de Rostovo.

*

*

NOVO PRESIDENTEE
Londres, 16 (R.) - A Finlândia

elegeu ontem o seu novo presiden
te: o arol. Ricki-Ritckie.

RABAUL EM CHAMAS
Melburne, 16 (R.) - Duran

te 3 horas,· 50 Fortalezas Voa
doras lançaram sobre a base
japonesa de Rabaul (Nova Bre
tanha) cêrca de 50 toneladas
de explosivos e 3.000 bombas
incendiárias. Deram-se gran
des explosões e dentro em pou
co rebentou gigantesco incên
dio, cujo clarão era visto a 176
kms. de distância, elevando-se
a fumarada a 2 mil metros.

PELO ESTREITO DE KERTCH
Moscoll,,16 (R.) - O exército

alemão do Cáucaso está sendo eoa
cuado uiraués do estreito de
Kertch.

*

NAS RUAS DE ESTALINO
Moscou, 16 (R.) - As tropas

russos já lutam nas puas da cidade
de Estalino, a noroeste de Rosto.
DO e apenas a 90 Ktns, do Ilmr de
AzolJe.

...",., A

1J110m ptfl'Jl VOe!
NUNCA é cêdo demais para

usar Kolynos, As crianças,
especialmente, precisam dapro
tecção superior que só Kolynos
lhes pode dar.
Porque Kolynos não só con

serva o brilho dos seus dentes
e a saúde de suas delicadas
gengivas, mas também pro
tege-as contra muitas infec
ções perigosas que têm origem
na bocca.
É facil habituar as crianças _-

ao uso de Kolynos, porque ellas �_......
-e

adoram seu agradável e refres
cante sabôr,

.0.

•

o Flamengo jogará em
Flarianõpolis

Máquinas de calcular e
quinas de escrever

Para entrega imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

Má·

Fazem anos hoje:
O sr. Julio Voigt, alto fun

cionário da E.A:V.C., aposen
tado;
o sr. dr. Hamílton Loyola;
o sr. dr. Alfredo Araujo;
o nosso prezado conterrâneo

sr. João Mendonça, construtor
civil;

a srita, Lizete Manoel Moura;
8 srita. Luiza Beirão, tilha Nascimentos:

do sr. Eugênio Beirão; O 'nosso prezado conterrâneo
a exma. sra. d. Lurdete Ban- sr, Emanuel da Silva Fontes, e

deira Scheidmante1, esposa do sua exma. esposa d. Vidâlia D6-
sr, Paulo Scheidmantel,

altol
tra Fontes. estão de parabena;

tuncionário da Casa Hoepcke; pelo nascimento de sua filhinha.
o sr. sgto, Moisés pinheiro Maria da Salette, ocorrido no,

Ferreira, do Exército Nacional; dia 13 deste mês. '

fttmlJem!"

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

-É CONCENTRADO

o sr. João Cândido Delfino,.
i uncionário tederal,

a prendada senhorita Olga,
Brasil da Luz, dileta filha do>
sr. Luiz Gonçalves da 'Luz -e

aluna do Instituto "Coração d�
Jesús" r 1

h 't

EVELINA KONDER FLflSCHMANN
ADELAIDE FLORES KONDER. filhos. gen

ros, noras e netos, na impossibilidade de agra
decer individualmente a quantos os confortaram
no doloroso transe por que acabam de passar
com o falecimento de EVELINA KONDER FLEIS·
CHMANN. quer comparecendo 00 enterro e à Missa
de 7° dia, quer enviando pêsames, o fazem por
êste meio, o todos apresentando as expressões do
mais profundo reconhecimento.

o ESTADf!_Esportivo I�V'°d S
ii

IUltima hora I a Gela
A ESTERILIZAÇÃO DA HOLAl\:DA\.
Londres, fevereiro - (Inter-alia..

do) - A Agência "Aneta" infor-
ma-nos que ° sr. F. O. Bruining
foi recentemente nomeado diretor
geral do Departamento de Saúde
Pública da Holanda. Com essa no-

I meação se afirma em fontes cató-
AnlVereárloo:. licas holandesas desta capital que

Dr. Adolfo Konder .
a prática da es.terilizaçã.o humana

Segundo nos informaram o . ,. entra a construir parte integral do
C. R. Flamengo, do Rio, jogará

Transcorre hoje o aniversario programa de saúde pública" esta-
natalício do nosso Ilustrado con- belecido pelas autoridades nazis-em Florianópolis, no dia :28. terrâneo sr. dr. Adolfo Konde r , tas.

figura de larga projeçao nos --------------

círculos int eletuais e jurídicos
do pais.
Simples, afeito ao bem, o

distinto aniversariante ver-se- á
hoje cercado das provas mais
inequívocas de amizade. parti'
d9S de suas inúmeras relações.
Jubilosamente, -O Estado'

cumprimenta o.

-

Enfermo o c'ardea.
Maglione

Berna, 16 (R.) - A emissora de
Vichí informou que o cardeal Ma
glione, foi acometido de forte ata
que de influenza.
_ - .- w-.N
ATIVIDADE NA TUNíSIA·
Madrí, 16 (R.) - Notícias

de Argel dizem que houve ati
vidade bélica na Tunísia Cen
tral e do Norte.

*'

ASSALTO DIRETO
,

Moscou,16 (R.) - As tropas
soviéticas iniciaram o assalto
direto à cidade de Carcove, cuja
queda se espera a qualquer mo
mento.

EM 27 DIAS
Nova Iorque, 16 (R.) - 'Em

um porto da costa oriental foi •
lançado ao mar um vapor de
10 -míl toneladas construido em
27 dias.

o incêndio no Estúdio
argentino

Buenos Aires, 16 (R.) Urgen
te-Depois de4 horas de com
ba te 00 fogo os bombeiros
conseguiram extingui-lo.
Os prejuizos são culcu ln.:

dos em 1 milhão d. pesos,
apesar de os máquinas e

ou tros materiais estarem

segurado.s em 800 mil pe
sos.

..
'
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