
Réstauracão da Inde
pendência de

Portugal Rio, 1 (D. �.) - A Comissão de

Estudos dos Negócios Estaduais

aprovou, com emenda, um projeto
de decreto-lei da Intcrvcntoria do

Hio Grande do Sul e ela Secretaria

I A taxa sobre vinhos
eNlbarrirados

da Fazenda para se empenhar, com
responsabilidade do Estado, em

uma operação de créd i to a ser le
varl a a efeito pelo Instituto do

Vinho.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Aprovou, também, um projeto
de decreto-lei da interventoria

gaúcha fixando a taxa de defesa

sôbre os vinhos comerciais embar
rilados e prevendo a sua cobrança
e aplicação.

I
Alfaiate CARlOIH, o melhor'

Rua Ttradentes. 16.
--- ------

A Indep�ndencia de
Porhigal

(HARUTOS

S. Paulo, 1 (E.) - Hoje a Rádio
Difusora de São Paulo, em home
nagem à data historica da nação
irmã, fará uma irradiação especial,
às JS horas e meia, em onda de
25,50.
A solenidade será aberta pelo bri

lhante jornalista Cristóvão Dantas,
diretor da Divisão de Imprensa do
"Deip", com delicada oração à pá-
tria de além mar, seguindo-se o

prof. Áivaro de Sá Otero , do Con
sulado de Portugal, nesta capitul,
que dirá duas palavras aos seus pa
trícios sobre um feito histórico, e o

prof. Raul Romano, que dissertará
sobre o tema "Duas Pátrias". En
cerrando a solenidade, o côusul d r,
Júlio Augusto Borges dos Santos
dirigirá u'a mensagem aos seus pa
trfcios e amigos brasileiros.
A Empresa Cinematográfica "A·

tlântica", associando-se às soleni
dades do dia, fará um filme do
cumentário da festa.

IMDIOS
Cr$ 0,30 co.da um

CASA MENDES
-----

Que miserável!

:Maceió, 1 (D. N.) - A polícia "A frota de Toulon, a

prendeu Horácio Nelson Bi tten- Lo·o. da França, desa
court, conhecido como Nelson parec eu No momento em
"Rubina ", que furtou uma jóia 110 que os ncrvo s estavam a
valor de vinte mil cruzeiros, do ponto de serem cpreendidoscadáver da sra. Virgínia Andrade, pelo

í

rvirn iqo , despertaram
esposa do dr. Gilberto- Andrade, os instintos patrióticos das
procurador do Tribunal de Segu- tripulações e dos coman
rança Nacional, vítima elos torpe- dantes, Num breve instante,
deamentos dos navios brasileiros. comandante, oficiais e ma
Nelson declarou que por ocasião r inhe

í

ros perceberam de um
dos torpedeamentos, premeditada golpe as rnerrtí ro s que des
mente fôra à praia de Atalaia, em de ju.nho de 1940 estav.am
Aracajú, a-fim-de esperar os cadá- ocultas aos seus olhos. Num
veres e "agir". O primeiro que b dreve instante, compreen e-
deu a costa - disse - foi "fra- ram o terríveÍ fim a quequinho", pois rendeu apenas um haviam sido levados. Como,
.relógío de pulso. Do segundo sub- sem dúvida alguma, não
traiu a jóia, tendo viajado até Ma- lhes restava nenhum outro
ceió, onde a vendeu por 10 mil

recurso, os marujos fran
cruzeiros ao comerciante Francis-

ceses afundaram a esquaco Brandão, proprietário do Cen- 'dra francesa per suas prótro Metalúrgico. Êste a entregou à pr-ics mãos, afim de que a
polícia que a remeteu para Ara- nação pudesse ao menos ser
cajú. poupada da suprema ver

gonha de ver os seus navios
transformados em navios
inimigos. Sim, a França
ouviu os canhões de Toulon,
as explosões, os tiros de de
sespero, disparados como

última resistência.
Um tremor de piedade e

de raiva sacudiu todo o país
unido, unido sim, na sua

Berna, 1 (Reuters) - A rádio disposição de varrer com a

vitória todas as atrozes con

sequencias do desastre e da
traição.
Marchemos para a vitória.
Não há outro caminho

(HARUTOS SUERDI(K
Maço Cr$ 160

CASA MENDES

Aluga-se ou vendease
Otima residencia, com gran

de pomar, ao lado da Estação
Agronômica. Tratar à Rua Tra
jano 7.

Declaracões do
general Carmona

pede reforcos
•Mussolini, plangente,

a Hiller e este o nega
Londres, 1 (United) _ A agên-

I
a Hitler .q�le êssc prometera prot:-

cia russa "Tass " revelou que Hi-
I
a Itália, poderosos reforços aéreos .ger a Itaha contra os ataques ae

tler recusou UIll pedido de Mllsso-I alemães, Segundo con.sta, Mussolí- reos .britân.ico�, em troca do :n�io
lini, para que fossem enviados para ni, ao fazer o seu pedido, lembrou I de forças italianas para a Rússia,
--------------------�------------------�--�==�=======-----
A Argentina acolherá

crianças judias
t.OOO

Buenos Aires, 1 (U. P.) - A direção da Associação Israelita
Argentina informou que o Poder Executivo autorizou a entrada de
crianças judias. De acôrdo com essa informação, foi autorizada a

Direção de Imigração para que envie instruções aos consulados ge
rais argentinos mais próximos dos campos de concentração do con

tinente europeu, onde se encontrem menores de 14 anos plri-a que,
mediante a emissão de fichas individuais dos mesmos, com suas fo
tografias, impressões digitais e dados pessoais, seja permitida a

viagem para, a República Argentina. Calcula·se que o número de
menores nas condições descritas limita-se a 1.000.

Um «ás. fóra _do
baralho

de Roma, anunciou que Francesco
AgelIo, "ás" da aviação italiana,
que conquistou o troféu "Schnei
der" e bateu o recorde mundial de
velocidade no ar, em 1934 e 1935,
.morreu num vôo de experiência.

Madri, 1 (R) - O presidente
Carmona, em entrevista concedida
ao "Diário de Lisboa", declarou
estar convencido de que a guerra, " •
não atingirá Portugal,

�I� �rD![�ri ! r� !� irl � ra�l'
"O meu país tem a feliciflail" :!�

.

� possuir um primeiro ministro que
'é tambem ministro do Exterior,
I dotado de extraordinaria capacida
I
de e que sempre demonstrou ex

_ ,. I • " ,'cepcional habilidade para lidarSalvador, 1 (D. N.) - Entre-; campar as empresas que exploram embarcaçoes modernas e efieien-: Jncakulavels ao desenvolvimente
com as dificuldades criadas pelo"istado coletivamente, após os os transportes de carga e passa- tes, bem como - acrescentou -! geral da região. Finalmente, re- momento internacional", acresceu

melhora�entos n� f,errovia f�de-I geir.os �o São �r�ncisco, dad� �ua será promovida a construção de I feriu-se ao futuro do Estado da tou o presidente Carmona.
-uI do leste brasileiro, o general' projeçae ecenomica e estratêgica, dois estaleiros navais, em Pírapé- Baía, principalmente agora que I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Mendonça Lima manifestou suâs banhando uma ZOBa riquíssima, de ra e Joazeiro. novos mananciais de petróleo eS-j EVITE A DIFTERIA IÍlnpressões sôbre o que via, sôbre grande importância' para a lavou-. .• tão sendo descobertos, os quais
a marcha dos trabalhos e espírito ra e indústria no país, Adiantou .

Continuando , .relfeh�dlu.se I� �I- muito contribuirão para solucio·l· Vací.\e o seu filho cori-

profissional com que trabalham os que, com a colaboração dos têcni- dlstr.o ;� �oten�la ci. rO-d êtriee nar o problema do transporte no
I

tra esse terrível mal
responsáveis pela importante fero cós norte-americanos, o govêrno

o rio ao ranc�c� IZ� o que! i Brasil. Terminando, disse que as (CRUPE)

Irovia nacional. Referiu-se à nave- cogita estabelecer um novo siste- uma vez aproveita o, arateara I obras do porto de São Roque te. Informações com o

gação fluvial do Estado, salien- ma de transporte para aquele cau-1 consideravelmente, a energia em rão um crédito de 1.800.000 cru- Dr. ARMINIO TAVARES
Janda que o plano federal é en- daloso rio, empregando, para tal,: toda zona, trazendo benefícios � zeiros para sua continualção.

e nunca houve".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�DICADOR MEDIC_Q! O com�p����!�, ,,�,� InfnY�'!�'��P�j"1 !Ecos e�ticias,'
ARAUJO OLHOS, OUVIDOS para "O ESTADO"). -.... -�

. -NARIZ, GARGANTA Não diremos que Winston Church il l completou 50, 60 ou 70 anos. O sr. Morris Cooke, chefe da Co-
--------- Um homem como Churchill não tem mais de 30 anos, no que respeita à missão Técnica Americana que

Sanson energia e à atividade, e 200 na experiência! Churchill é, de fato, o mais veio ao Brasil a eonvile elo prcs i-

1- moço e mais traquejado �os c.h�fes ?e Estad,o da. atualidad�'l É um ho- dente Getúlio Vargas, esteve no

mem que desmcnte a teona fascista (IC que so os Jovens na idade podem Dasp, onde lhe foi cx nli c.ulo o me-

I ser dirigentes eficientes. canísmo do Departamento e tam-
. quando, após a rlesastnl.sa qu�da da França e o� impetuoso avanço I bém as linhas gerais ela rcf'o: .ua

I alem ao pcla Europa, Chu rch il l subiu ao poder na Gra Bretanha, ele era do servi co civil brasi letrr..
1447 I a esperança de um povo que, até então, havia contado mais com a sua

'

'I
pr

ó

pria v!talidade, a sua �erfeita cOl1ciêl1�i� .de que lutava pela sua so- Os sindicatos trnbalhistas de di-

O MADEIRA NEVES d I' brevlve�c_Ia e pela sah:aça? do mundo civ il izarl o. A ?oa f� dos :hefes versos pontos do pais vôrn di!'jgin-
r. - mi ico €:5pecia Ish em de�10�rah�os Icv�u o hltler!smo a crer que a g.'!,er r!l. nao s�l'Ia s.�nao um

I' do ao J\Iinist?rir; da, �rJ""):tlh() con-

passcro pero cOI�hn�nte, apos o que as Ilh�s. BJ I,�an.lcas ,ca�,Itu�a[lam sem sultas sobre a situar-ão do', enipre-

DOENÇAS DOS OLHOS
luta, e,om,? a p rimer ra grande. prova, que ,foI a hlitzkrieg aerea contra

I gndo. s � op.el:úr.ios convocados para
I a Inglate rra .

',' � .. .. , . � o serVJCO m il i t.a r.
-r Naquela epoca, nao existiam mais aliados dernocr áticos, a nao ser O titular da pasta ('111 respostaCurso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro os povos que sob pavilhão britânico ficaram fieis à metrópole' a China ,:' f

c "
'.

.

� " '

Consultas Pela manhã: às terças qUI'ntas e sahndes ,Ias 10 ás 121
'

,.
'

tati d'
.

ru
muno ou 111 armar aos

í

ntctessanos
•

,
- u. .. lO ao longe fazendo sua propr ia guerra: a espec ativa e que o con ItO se , r' I v i I I

horas à tarde diariamente das 15 as 18 heres "- .

f' I que o assunto 101 rcso VH () pc o

C ltó ' . R J ã: P' t
•

7 h d
.,,' ri

1 A67 I estendesse.
Em outras patav ras : na luta. con�ra o nazr- ascrm o avassa.a- aovót-no com a expediciío do de-

onsu riRo. 'dUAS ,0 0R lDpO �d' 't soC rat, °b- 21'30no: '"

"
dor, f� Inglaterra est�vt� s?zmha. Ent�lsftecI�a pelos sucessos anterro- �re.'t'o.-lei' 4.902, ele 31 de 'outubro de

eSI enCla: ua reSI en e ou ln o, . res, u·.me e.m sua resis en cra, mas na (,e.enslva. . . .. 1942 que determina Das coridicõcs
FOI, assrm na defe,:slva, que �?urch.IlI ass�mlU o pode.r., ? mlcl�HI que' csnecif'i cn o ];arr<l!llento

Y

ele

D J hD S h
·

d
um governo que podenamos classificar oe governo de sacrifício. Resis-

·or' I
-

I' ,.' , f. h n- , .

fa osep I n ii (We I son ! til' e pro d uzir eram as na Iav ras de ordem. Resistir o suficiente para que
o c (OS

I
sa ai lOS aos I a a .. au ot es

•
o imperio pudesse produzir, tambem o suficiente, para enfrentar o ad- COI1YOC':'\C os,

M E D I C A v ersário em igualdade de condições.
Depois vieram os aliados. A Rússia, com todo o seu heroismo, os

O presidente da Rcpúhl icn, con-

Doenças de senhoras e crianças, Estados Unidos com sua gigantesca produção. Churchill fez inúmeras siderando que é cio interesse da na-

CONSULTAS: das 10 a's 12 e � .. s 1ft às 11 horas viagens, cutras nações, inclusive o Brasil com seus inesgotaveis recur-
cionulidade prestar ius!a homena-

u" , . .

t h
.

f' d gcm aos vultos do passado e aos'
Rua F. Schmidt. 39 (sob.) sos em matér ias p rrmas en raram na guerra, e, oje, quase ao Il1 ar-se "

o ano de 42, os aliados passam à ofensiva em todas as frentes de bata- beneméritos da Páí ria ; que José

lha: na Rússia, na África do Norte, no Pacífico. Bonifác-io de Andrada e Silva, An--
Mas teria tudo isso acontecido se a Grã-Bretanha tivesse capitulado, ló ni o Carlos Hibciro de Andrada:

se a R. A. F. não tivesse banido dos ares da Inglaterra a aviação de Goe- e Silva e :Uartim Francisco Ribeiro

ring? Certamente não. A resistência britânica venceu a guerra para as de Andrada e Silva nasceram na

Nações Unidas. Mas teria o povo britânico resistido sem uma cabeça cidade de Santos e foram os fun

em que aqueles quarenta milhões de martires pudessem confiar? Teriam dadores ela Indep cndónc ia Nacio

dezenas de nacões se colocado ao lado da Grã Bretanha, se não houves- nal ; e que os descendentes dessa

se, à frente do'govêrno britânico, um homem que fosse o espelho daque- ilustre família sernnre honraram

Ie heroico povo? Duvidamos. o patrimônio moral que lhes lega
Churchill conseguiu o que prometeu e o que dele esperava o povo ram seus insignes antepassad os.as

de-sua terra, o que dele esperavam os povos livres do mundo. Politica- sinou um decreto-lei determinando

mente, fez aliados, abrindo os olhos dos que ainda titubeavam diante do que "o Forte de Mund uba, na el1tra

perigo nazista; como primeiro-ministro, manteve a c.ollfiança popular da do porto de Sanlos, denominar
na vitória que já surge nos céus democráticos; como chefe, transformou se-á doravante Forte dos Andl'adas,
uma ilha pacífica na mais poderosa fertaleza do mundo. em homenagem a José Bonifácio ele

Foi, ao subir ao poder, o comandante da defesa, e hoje, quando 08 Andrada e Silva, Antônio Carlos
exércitos da barbária passam à defensiva, Churchill é ainda, como sua Ribciro de Andrada e Silva e !VIar
energia invejavel, sua clareza de espírito, sua vontade e seu insepara- tim Francisco Hibeiro de Al1f1rada
vel charuto, o comandante da vitória. e Silva, tributo de gratidão que o

Exército presta a êsses ,grandes
vultos do antigo regimc aos quais

!III MoI 8liiii__Iill!i 1i!f
a Pátria tanto eleve".

1Crédito Mútuo Prt:dia I I!

11
�

Dr.
fspecialista; assistente do Professor

do Aio de Janeiro.

( I Pela manhã, das 10 às 12
Of'HHJ tS!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone

WENDHAUSEN -
(diplomado pela
Faculdade Nac,

de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Dr. MARIO

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n, 38 - Tel. 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 ._- Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�eto�a�����S��:1
, A Flonanopolis

Resldencia e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras,
Fisioterapia: Diatermia, infrs-vermelho e Ultra-Violeta,
CONsULTAS: Diariamentes à� 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1,644
�-------------------------------------------------------

D,.

•

SAVAS LACERDA
Qculista do C�nlro de Saúde e do Hospital de Caridade

EX-ll!terno do Serv1Cp do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiárjo dos
Servlçcs do dr. GabrIel de Andrade CRIo) e dr. Pereira Gomes CS. Paulo)
Clínica. e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS.

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256

Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.

l�rrITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Oialma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulça)
Com prãtIca n08 hospitais europeu I!
CUnlca médica em geral, pediatrIa,

I
doença. do sistema nervoso, apare

lbo genlto-urlnarlo do homem
e da mulftler

'

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radloh)gla CUnlca com o
dr, Manoel de Abreu Uampanario
Slo Paulo), Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Ulllver•
•'dade do Rio de Janef.ro,

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnlea

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraoia

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

,
CONSULTÓRIO:

Rua João Pinto. 'I - Fone 1.461

I RESIOONCIA:
. Rua Bocaiuva. 114 - Fone 1.456

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.

'Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
llf 'horas.

I
Laboratório- de microscopia e

RESID�NCIA: análise clínica
AlmiranlB Alvim, 36 Ros Fernando Machado, •

::; .,i..::itone D. 751. Telefone 1.195

'I PlORJANOPOLIS

Dr. Remigio
ICLINICA -MEDICA Dr. BEZERRA LEITE

Molestias Internas, de

CLíNIC�Senhoras e Crranças em

Geral
CONSULTORIO: MEDICA

Rua Felipe Sehmldt-Edlfl·

I
CONSULTORIO:cio Amélia Neto·-Fone 1692

9 ás '12 e 14 ás 17 noras. Rua Trajano. 33
RESIDENCIA' Sobrado

Av. Herellio Luz, 186 Consultas das 5 horas
- Phone: 1392 -

I
em deante,

AUende a chamados RESIDENCIA:
14

Rua Blumenau, 28

Consulta

"

O 12residente ela Hepública assi
nou decreto-lei reorganizando o

Servico de Intendência do Exérci
to. O 'decreto é longo e nele se de
termina que o ministro da Guerra
providenciará sôbre sua imediata
regulamentação, para que entre em

vigor a 1° ele janeiro próximo. "Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;:>restamistB Maria Severiaa di! Conc'3ição,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS,
possuidora da caderneta n. 6532, o prêmio

que lhe ,coube em mercadorias, DO valor de rEi.

«:r. $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

4 DE DEZEMBRO

A "Gnião dos Varegistas de Flo
rianópolis" cOlllunicou-nos que,
em sessão de Assembleia Geral, foi
empossada a diretoria que regel'á
os destinos dessa corporação de
novembro c1êste ano a igual mês do
ano proximo vindouro.

Os membros das diversas cOlllis
sRes são os seguintes:
Presidente - Altino ele Oliveira;

Vi ce-presidente - Norberto Do
mi IlgOS da Si! va; 1°. Secretário -

:.\Ianoel Donato da Luz; 2°. Secre
túrio - Jacy Daussen; 1°. Tesou
reil'o - João Augusto de'La Mar
liniére (reeleito); Tesoureiro -

Eduardo Santos.
cmuss,<\Q DE SINDICÂNCIA �

Alvaro Soares de Oliveira (reelei
to); José Soares Glavam; Manuel·
Vieira de Mélo (reeleito); José
Nascimento Rosa; Nilo Laus; Sa
turnino Cardoso.
CONSELHO FISCAL: Severo Si-

inões; Arno Homanos (reeleito) ;
Firmino Lourenç?
A Presidência do Clube Náutico,

"Francisco ]I,'Iartinelli" teve a ama-·

bilidade de nos comunicar a elei--

ção e posse da diretoria que fica· -

,..,..

rá à frente dêsse Clube, durante 0-

período 1942-1943, e que está as-

sim constituida:
Presidente - José Elias; 1°, Vice-,

presidente - Jaime Linhares; 2",
Vice-presidente - Edmundo Si-
mone; 1°. Secretário - Jales Ti
llÔCO; 2°. Secretário - Aurelio Sa
bino; 1°. Tesoureiro - José Tolen-
tino de Sousa; 2°. Tesoureiro Os-
valdo Martins; Orador - Jáu Gue··
des; Diretor de Galpão - Elpidio
de Sousa; Diretor de Hegatas -

Acioli Vieira; CONSELHO FIS
CAL: Liborio'Soncini; Manfrerto->
Leite e Osvaldo Machado.

Mais um formidável sOl'teio realiza I á a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de Dezembro (4tlJeira),

com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não vacile, Adquira já a sua caderneta n8 séde da

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

__.. a- ...

médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00,

Vendem-se
Vendem-se: 1 geladeira elé--

trica, 1 máquina "Singer" com,

motor, 1 máquina de escrever�

"Royal" (portátil), 1 rádio Phil

:>0, 1 escrevaninha, 1, acordeão-,
,IHohner", e outras miudezas�,

Tratar à rua Vidal Ramos, 65�.
5vs.-5.

Os alemães entregam-se
com armas e bagagens

Moscou, 30 (R.) - o rádio de Moscou informou que "os �le
mães se viam impossibilitados de resistir aos furiosos golpes desfe
ridos pelas fôrças russas e continuavam em retirada na região de Es-

talingrado.
'

Enormes grupos de prisioneiros - prosseguiu o locutor - mo

vimentam-se na direção ,norte, ao longo d�s intermináveis rodovias
das estepes russas. Há apenas alguns dias os alemães deixaram cair

panfletos nessas regiões, incitalndo os nossos soldados à rendição e

agora são êles que saem ao encontro das nossas tropas e levantan-
d b

'

"R d ""
o os raços, grItam: en emo-nos •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Baía»
--------

Séde: BAIAFundad,g em 1870
SGgUf08 Terrestres e Moritimoa

Dados relativos ao ano de 1940
Capltal Rea!L!:adu fis. 9.000:000$000
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, :L92Q.719.000$000
Receita 28,:358'717$970
Ativo em 31 de dezembro t-5964:965$032
Sinistros pagos 7.323:8261800
Bens de raiz, (prédios 1<' terrenus). 223:)4:000$000

Diretores:
Dr. Parnpnl!o u'Utra Fr eu e de Carvalho, Epipharuo José

I de Souza e Dr. Francisco de ss.

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

cipais cidades da América, Europa e Àlr ica, FILIAL
FlORiANOPOllS

k'UA fEL !Pc SCHM!U1

oostat 19-- Trlcoilon.d081-En.d. "[do. cAi..LlANÇA,

La Paz, 30 (R.) - O Senado
aprovou por maioria de votos
o acôrdo econômico assinado
com os Estados Unidos. O gabí-.
nete irá manifestar-se ainda so-.

bre o mesmo assunto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Ultimos estilos de finos

"6 'UI �

R O·'
». -rt;'"

�,��LI � I' �!)
acaba de receberI,

·1

!Empresa «Líder. Construtora Ltda.

Convidamos os nossos dd , associados portadores d o s títulos conternplados
a virem buscar os p re rn io s respectivos

I' Agente. (i�rdl em St�, �atarina :- J05t .FATUCH -. FI()ri�nópolis: rua Vitor Meireles, 18 (sobr.)
O prOiUtftC sertero sera r'ea�n�@;«:!o no dGa de 30 Dezembro de 1942

II
sl------
olP .

. i s n, r f� n p �
l� Vil q�UJ i.1I

I
I o peve frqu'(�!i nãe e��ue�erã o €rSme
I praUcado pete soverno de Vi��1i

I Londres, 30 (De Pierre Mil- técnicas seguintes sobre o ClS-! consiücram o afundamento da
Ilcmd, tia Ati, para a Reuiers) - suniot: 1°) As maiores unidades I Frota como utri acontecimento-

lo afundamento da Frota rra»: encontravam-se nos diques e çraoissimo, visto que represeticescí ao largo de Toulon e a des- por isso mesmo não podiam par- ta um goZpe terrível para o po-
I truictio elas baterias costeiras iir rapidamente.

I
âerio naval da França. O gesto

I' confirmaram o desejo dos ma-
�o "'

.
,

/ t o
de todos os marinh.eiros que ati-

I rinheiros franceses de não en- L). }1:s Ou[1 as que estauani em. I rararn contra o inimigo e dos
I treçar essa arma poderosa ((.0 COn(lz�Oes d� fa?�e;'-�e ao 7:I,ar .es-I comandantes que morreram no

I inimigo, e priuaran: os aliados taoam-se pi eptn anão pa: a z�so vasto ele honra foi recebido co

i e a França. dum 1r:eio de c01�bn:- �o 1!1-?mento .em que os alemães 11no lWW nova uroua de que a
I te que teria potiiiio contritnür aec;,;dzram �fI:1'· _

.
. I França rejeita todas as formas

11)ara a obra de .uoertacão. " ) As i7 ;pula�oes el.am ui- I de colaboração com o inimigo ou.

Está claro que os tüemães pre- �?mpleta,s. I'alt�lVa�� muitos pe-Ide submissão. A tiipocrisia de
viram que a frota francesa es- 1=: e1,1 arü�haJ ia e mesmo :

Hitler não convenceu ninçueni
taua a ponto de se juntar aos muitos cannoneiros. I na Franca .

••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••&•••••••4 • aliado_s. Entretanto,. Testa
_

a 40) A Frota não possuia pro- Todos os franceses deploram• .1 questão de saber quais as razoes teção aérea e iormaçôes da Luft- ; o _f�tto_ de que a Fr?ta ficou imo-: O ,onu" tlOI ale 110Joe (lera" o Istt-l de am�nha- : I que impediram a sua partida de ioatte encontravam-se prontas .

bilisaiia durante 'Cantos meses

: . l) u ubi G l TO�llon. Antes de tUd?_, devemos para intervir ao primeiro moui- : nos portos .elo Sl.ll da França,I) A· ,

V S .0 II saiieniar que os ale.maes seme.:.a.- menta dos navios [ranceess. L: porquanto 2SS0 foz a causa prin-: ssrm sera se . . mandar seu terno à • I ram numerosas minas maqnéti- i cipai ela sua perda. Hoje, a rran-• "TINTURARIA GUARANÍ" :Icas na área tio Mediterrâneo,sl- 5°) Muitos navios estnoam r

ca encontra-se mais âesarmaâa: :: I tuaâa em frente aos Portos de sendo reabasiecuios de combus-
; do que nunca e Vichí não dispõe: lavagens químicils.Perfeição-Rapldez • 'roiüon e ele Marselha. Enfim, tiue! no momento em que os ale- I mais de elementos para se opôr

•
A MAIS ANTIGA DA CIDADE : los circulas navais franceses ties- mães os atacaram. !

a quaisquer exigências de tu-: : I ta capital deram as explicações Todos os circulas franceses tier.
o E�onJmi:Z;9 seu dinheiro, preferindo a .1 ---------

8

I
- •: TINTURARIA <iUARAN -RUA JOAO PINTO, 17-fONE, 1428 :O

e....................................................'

o ADVOGAIiO ACACIO r_mo
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

�
- _ w _ ..,. ..,.

_.� «Deodóro s n" 23. A INSTALADORA DE flORiANÓPOLIS, anexou ao

ALFAIATARIA «( O UNICO)) � (das 9 às 12 e das 2 às 5) seu estebeleclmento uma Secção de tamancos, o que há
� Residência: "La Porta Hotél"

I
de mais moderno.l. • apartamento 112.

� Floflosbelo 81-lva � Caixa.Postal110-Fone: 1277
E' hOje o calçado da móda, é recomendado para

�. .... . � época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.Ternos sob medlda-(asemlras naCionaiS e estrangeiras. � •

I Não compre seu calçado sem primeiro' visitar aBrins de primeira qualidade ...Caroás-linhos etc. � Os degaulastas tomam TAMA�'(ARIA MODER"'A •

T' 11
•

....
_ _ ....& � ... Uv b

•
,

� posse de Dacar I

.

,11 11 a rua raJano n. - anexo a� ••r.Z Parlos 8 dOBnças II"dad. 40 .HIO a. • -

� -

-t
Instal.dora. I

�
I /êr'lifc'o garantido-p�õ"nti·�ãdiJd�al�..� -� \ ��nclres, 2� �C �;.illl��'Il��)IIC. �._,!�e�!�:l:'_ �a�ejo e por :�a:���,�' j'L�,(��t�!."��,e _ pe�i.- . ..1

� O alfa-tate elegante dg Cl a e � o l"á

..
cliO

(.le..
Paris que uma J1l�ssao \lOS �iv IIolbll\ll.

IUI! � nortc-amencana, acompanhada de

.. • .. representantes do general De Gaul-
Rua .loao Pinto, 21 .. Je cheOOll a Dacar e tomou posse

d
-

As autorl'dades responsáveis pela.'" ", ' '"
A Estatístíca Militar, destina a a

":..- _ __ ;.. elo porto, esquadra e defesas cos-
facilitar a preparação ráp,ida, e tão fiel execução das Estatísticas l\1ili-

tci.ras. perfeita quanto passiveI, do apare- �,ares podem exigir, sempre que hOl....,

Ihamellto material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade .d.

II
..

I
das da Nação, exige que todos �os qualquer informação, que cada ln·,

Clínica médico·cIrúrgICa do bra;;ileiros lhe prestem cooperaçao. formante prove o que, declarou. A
DR. SAULO RAMOS Subtrair-lhe apóio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se-

ESlleclallsta em moléstias de tra (;) Brasil em�uerra. (D. E. M.). gurança,nacional. (D. E. M.).
5 senhoras - Partos.
� ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: 68·

'\
.�-��---- " ...,.--

I
tômago, vesicula, ú.tero, ovários,

Iapêndice tumores, etc. - CIRURGIA

,rI,ASTf(jA DO PE-RtNEO - Hél'nlas,
hldl'ocele, varlcocele. Tratamento sem

E M P R E S A
�� R E X "

. dor e opel'ação de Hemorl'oldes e varl·
f

zes _ Fracturas: aparelhOS de gêsso.
t Opél'a nOIl Hspttals de Florianópolis.

Transporte de' Cargasi Praça pere;�ne� ����elra, 10 -

I DOM 1C 1L'O A OOM IC I L IO
. .

• Horãrio: Das 14 às 16 horas, diarla-
-

S para! mente. Viagens diretas em camin�oe� proprlO .

r Bom Retiro, Lages, Painel, Correla!�lDto, P?nte Alta,

i L·,nha de vapores Curitibanos, Campos Nóvos, CruzeIro e vlce"vBe�sla.E EM COMBINAÇÃO EM LAGES PAR:�: Campo e o,

i entre o Brasil e Chile
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e VlCe.v�rs8.

Santiago, 30 (R.) - Depois da
Aceitamos cargas pa.ra reiespacho Junto à Es-

entrevista havida entre o em-
H 1 (C u eIro)

baixador do Brasil e o ministro trada de Perro em erva Ar Z. •

Fl
. ,

polis·
das Relações Exteriores, os cir-

•

Agência em Lages: Agencia em orIanO
Ih .)

culos autorizados acreditam que Rua Correia Pinto, 5S Rua Alvaro ��I�f�rnVea 1.�77
! foi projetada o estabelecimento

I de uma linha de vapores entre o
j m.

__-'"""'!------...........---.........,--------.' IBrasil e o Chile.

I
I

1
t
,
j
1
i
1,

I
I
1
I
�

I
'� ,

1,

l
I Vendas à vista e
1--=-------------------------------------,

"

'Autorizada e HbC(üizcCa pelo Governo Federal. Cor .u Patente, 170
MATRIZ: RUA ::;;.. BENTO. 45 --5. PAULO.1

./ Resultado Oficial do Sorteio do dia

1.0 Premio Titulo n ," 07043 - Uma construção de
" 17043 - Um terreno de
" 27043 -- Um terreno de
" 37043 - Um terreno de

" "47043 - Um terreno de
Premios - Os títulos com o final n." 7043 (Milhares)

.' " " 043 (Centenas).
" " "" 07043 (Invertido

43 (Dezena)
3 (Final)

Novembro de 1942
Serie A Serie B
30:000$ 50:000$
5:000$ 10:000$
3 :000$ 5 :000$
1 :500$ 5 :000$
1 :500$ 5:000$
5:000$ 7:000$

10:000$ 20:000$
12:000$ 24:000$
10:000$ 20:000$
3 o :000$ 100 :000$

prazo

I Farmácia ((Esperança)
do

farmacêutico NILO LAUS

28 de

'1 °
L,

" "

Hoje e amanhã será 8 sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumariu.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituãrio médico

MÓDICOSPREÇOS
R. Conselheiro Mafra 4 e t {edificío

Mercado,
FONE 1.642

3D
4.°
5.°
10

100
120

1000
10000

"

" " " " "

Aviso aos nossos caros pressamtstas:
Habilitai-vos para o Natid e Ano Novo

JODiou 1

Tamancaria oderna

do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NIOft CONVENCE MELHORCartazes do dia
Nenhum argumento é de maior per
suação do que PREÇOS BARATOS,

como estes abaixo:

CUNGOLEUNS
1,83 x 2,75 c-s 110,00
2,30 x 2,75 " 135,00
2,75 x 2,75 " 155,00
3,20 x 2,75 " 175,00
3,66 x 2,75 " 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Bacebemes BuLSAS finíssimas, fabricação
norte-americana

FILET á mão
metro Cr$ 31,00

BATERIAS DE ALUMINIO (GRANDES)
Cr$ 380,00

LINHO BElGA, (para lençóis)
largura 2.20 metro c-s 115,00

STORES SUPERIORES
a c-s 13,50

TAPETES "CRUZEIRO"
Tapetes de quarto a Cr$ 23,00

1,20 x 1.80 Cr$ 145,00
1.40 x 2,00 " 167,00
1,60 x 2,30 " 225,00
2.00 x 3,00 " 395,00

Recebemos ALTAS NOVIDADES em SEDAS ESTAMPADAS

O maior stock da praça EM LINHOS
IRLANDESES para ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR

Hospital de Hamônio
HAMONIA

A's 7 1/2 horas

Preços Cr. $200, 1,50
Livre de Censura

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças.· Doenças da Nutrição
Radtologia clínica (raios X). Laboratorto completo de

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

calmo e confortavel

Médicos: DR. CES.aR AVILA - Formado pela Faaul
dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
Ex-Clrurgíão do Sanatório Belern e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLiVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado;

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

,��������������������������������
:1 Realce a sua beleza com um lindo e medernn vestido comprado na popularissima !

t
(,

800.'A. I
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o

Não esqueça"l, Casa Hacedonia-(a: casa que mais barato vende)
amor dos homens !!

8, Rua Traiano, 8
________________________w .a_== rr_'*a- ._e=-__._==_-__==��

__

A's 7 1/2 horasDomingo!
SIMULTANEAMENTEContrastes

humanos
Com Verónica Lake e Joel

Mac Crea

o príncipe e
o mendigo

Com ErroI FJynn e os gêmeos
Billy e Bob Mauch

Complemento Nacional (D.F:R)
iguassú : . : ..... : D.F.R

REX e ODeON

Ahi vêm eles!

STAN LAUREr.. e OLIVER
HARDY-Complemento Nacional (D:F.R)

Tudo vai bem (Desenho) O Magro O Gordo
em

Bncha para canhãc
----------------------

A sorte dos soldados I ���:E:���:::TaR
aprisionados na Africa) UM HOMEM E

Manchester, 30 (R.) - O I "Dariam reivindicou autorida-! UM HOMEM OBTER
-4'Manchester Guardian" faz um de. Assim, as autoridades que de- i o Respeito de outros Homens
apêlo às autoridades militares an- terminaram a: prisão dêsses ho-; Sem que um litro de suco biliar flua dia riamente

gl.o-america.nas na África Seten- mens, por sua hostilidade às po-I do Iígado para os intestinos, os alimentos fer-

I f 1
menram nos intestinos. Isto perturba todo O

triona , a- Im-de que se providen- tências do "eixo", têm de deter-I organismo. A lfngua se torna saburrcsa, a pele
cie para q,ue seja feita seleção n� r�ina: se êles serão e quando se-I :���:�:�o�� ·s;�;::���' :,s:�n��;it:.' ��:s :�::
grande numero de pessoas apn- rao libertados". gosa, gases, vertigens e dôres de cabeça. Torna-

sionadas ali, por ordem do govêr- I mo-nos íeios e desagradáveis e todos fogem de nós:

no de Vichí n f líti Quando se perguntou no Par-] Uma simples evacuação da parte inferior do.
, À

or mo IVOS po I 1.. i t
. .

t d E teri j intestinos não tocará a causa porque não elimina
COS DI·7. O J" I· ramen O ao mims ro o x enor,

. .... orna .

A h EdI' f
tôda a comida em decomposição.

"A mai
. J •• • , sr. nt ony u en, qua a ln or- S6 o fluxo natural do suco biliar é que evitaona uOS pnslOnelros e � A A A

composta d f maçao que ele recebera a esse a fermentação nos intestinos: As Pílulas Carree
� e _ranceses que que- . ,io o remédio de efeito suave, que faz Fluir

reriam que a F r respeito, a! sua resposta causou: livremente o suco biliar. Contém os melhor..•. rança con muas- 1 '. t· D' t b'd I extratos vegetais. Se quiser recuperar seu encanto

se a zuerra
.

f uesapontamen o. rsse er sa I o
�

() e apOIasse os rance-
dos ua nrisi

.
- pessoal, comece • tomar as Pílulas Cárter de

ses combatente O tr
�

.
que quase to os os pnsroneiros scôrdo com a bula: Preço: 3$000.S. U - OS sao es f

.

h
.

d lih dpaahéis, punidos por terem luta- ra�ceses �n aro

dia �.
I erta os,

:;;:-_-_-...
-

----...........-.......or;::do contra Franco e as potências pdorem,. ?a � po dm "blz�r adce�cado "eixo" na
.

'1 os pnsroneiros a nga a ID- DOENCAS DA PELE
, - guerra CI'l1 espa- t �

.

I" II:: ele�L!Snhola. J
e, naciona . Iiõõ • r� g

Preços: Cr. $3.00 e 1,50
Livre de Censura

Sub-agtntes no. prlneiplllt
muneíplol do Ededo.

17P.

Importadora Pwa - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX: 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$: Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Espinhas. eczemas. manchas

I da pele. narasttoses. furúnculos.
. úlceras.

Tratamento das atecções do
couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 14 às 17 heras.
Rua Vitor Meirelles 1�-1' andar.

-;,,,
..

.._

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Límítcdo

-

Banco de Crédito Popular e Agricola
de Senta (ai'lflna

Milton Carvalho e senhora,
retirando-se desta capltal, 3"

presentam SUaS despedidas
aos seus amigos e parentes
o que deixaram de fu;er pvs
soalruente p-r ctrência de
tf'mpo.
73í 3 v".-2

RUiJ Tralano;1° 16 - SéCe própria
.Regístrado DO Mlnísterto da Agricultura pelo Cer tllleado

D: 1 em 20 de Seteru+ro de 19;)8.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códill'lS usados. MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGHlCUL'l'ORES
Emprestlrnos _. Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
"Tem correspondente em todos \)8 Municípios do Fstado
:1tepresentante da Caixa ECODOmic1i Federai para li vendê:

dali! Apólices do Estado de Pemembuco, com sorteio
semestral, em MRi0 e Novembro.

,Paga todos os eeuaens 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 díeposlção [retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A'fiso Prévio 61t
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
'<1.88 as Renarttcõ es Fedp!,lli'l. Estaduala e Muntotoaís.

AlfBjate CARIONI, O melhor!
Rua Tiradentes. 16.

Machado & Cia.1Agências e

Representações
C.lxl poltll - 37

RuIS João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Caspa' LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CF

··�.*.�.��i9�.G�•••• eG���
• G
• fJ Instituto de Educação de
., Is Florianópolis
A � I"'u-"o de Musi"a n l+io 1 ("E,;�;!d()") - o Dil'clr)1' do úlé" ,,;' ,;:,'0<:0 de algodão, ex-V � " 1:S • ..v.. �

..

G e Canto Orfsônico '
' : .. siilli!O S;"'iunai de oleo,; do prcss..«- t: ,!', ��,(i5r�, apenas. Esses

.iiiÍi\ DE PESSOAS TEM � De oruem superior, e t5U- }linislério da Agricultura recebeu dados fcram levados ao conheci-

• ; ��3,emd:i��a �ed:��:�b��i (f� �\��:�;1;��)('��f1,�):, �:�\)�:(),,,,P�u��:it�:(;::)!,: �\:�'�Jt�1';��e20�)�1��SSOp;�;.lei.;�:�:�;lli(;1�
• USADO COM BOrv! RE- e lq42 e f) d ecr eto n. 2257, obtidos da comparação entre o 8e1'1i110, dir-etor clõ Instituto Nacio-
• SULT

�

O @ I de �9 de sete n. bro de 1942, I consumo de óleos "Diesel" e de na] ele
ó

lecs e secretário geral do

..
Au O POPU·

�Irica aberta, pelo prazo deICHr()<:odeH!g�cI�IO;haseadanogas- citudo �0:1gres�0. .

.A
�

30 dias, a. contar desta, 8.: to da comp osrçao de um trem des- O relendo diretor saltenlo_ll queW' LAR DEPURATIVO � l mntrlcula pa ra O Curso de sa Estado. vá ri os outros fautores deverão ser• � I! Música e Canto Orfe.ônico ? Serviço de Inf'orrnaçâo Agrí- :!il:da melhor estudados: no que se

.. DO SANGUE � que tunctouur á

anexo a!co!<lsaIICl1laque,segunclooscladosll'elere ao emprego do óleo d� C<t-

e MARCA REGlSTRIHll\ � êste Inrnuto. I,.presentados de 1° de janeiro a 31 1'0ç'0 ele algodúo como substituto

• tt ! O horário para o Iun ele dezembro de 1041, foram per- do "Diesel" mineral. Disse que não

� I ciouam ento do curso será corridos ;,}7.(j59 quilômetros, sendo se procurava discutir essa substi-•

�ill das 9 à'3 1030 horas. gastos 57.9·1.) Iiuos de óleos "Die- t uiç âo, já bastante conhecida, mas., fi A, c-ndidatss deverão I sel"; () consumo por km, foi de insistiu na necessidade de se estu-
e A Sn:U.BS ATACA TODO o ORGAN��r-40 � apr es entar prova de Curso 1.OOG l il ros ou 0.88:) quilos. De G dar o melhor meio de sua aplica-
• U Fíg'!dc., O Baço, o corflção o Est ôruazo , os � I de teor i>:l e sulle]o. ele junho a 31 de outubro do cor- ção, as dificuldades técnicas exis-

•
Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, 'DÔft''l � Na falta dêste serão rente ano, foram percorridos .... tentes, os cuidados que devem ser
nos OSSOll, Reumatismo, C('gueiri'!, Qiw<1a rio Ca-

ilit' I
suhme üdas fl teste s de co- 27.838 quilômetros, atingindo a dispensados ao motor etc. Por• belo, Anemia, rlbortos e íaz 0S indivl !he í'il()tFl�. % nhecim entos mus ics is 27.825 litros o total de óleo de ca- fim, solicitou elas pessoas que vêm• ln:;lc.nsivo ao OI·g'Hlismn. I\gradável corno lieÓi'. �, O cu r so será or iente do ;'()(:o de algorlâo utilizado; o con- fazendo experiências nesse sentido

O O ELrXfR 91 l e-stá aprl,Vp.1n relo D. 1\.1. S. P. �� I pt'l.'i prc fp,:.,.,fli !1patriz Vi sumo por km. roi de 0,990 litros ou todas as íntormaçõcs sobre os re

� como auxiliar no tratumeruo da S[fi!ís H i(t·:..l- � II cência Bandeira HyH fl.D20 quilos. O incremento de COJ1- sullud os obtidos e as dificuldades

i@
metismo rl"t mg;;m'l ortgem. _ � Quaisquer outras inlor- SUiIlO. vr+irica.lo com o emprego I enconl rudas.

� VALIOSAS OP!NiOES � II m.ações poderão B8, caIlà�-i bi!�e�ii��1in(�91al;;xi1i��a d� fr�� V8:��S�O EÔ�ma�!�,��! oi;1���; .\?�.
I dat.a�, no tocante a CID11tn- Só às autoridades interessa- ta����� sj\:�rI�:�ar� i��o;a7:iõ:� à p��ítemente d<l Sífilis nrínciaelman-' sempre os melhores resultadas

>� cuia e frequência do .urso, rá, de-fato, o qUB sabes a res-
de país inimigo. E, nesse caso,O te nos casos em (Illtl a via bn- no trstementn da Sífilis. *

IObter Da Se cretaríu deste peito da "qu;nta-coluna". (L. será julgado, militarmente, como� cal e a única possível. I. " � tnstltuto. D.N.).· inimigo do Brasil (D. E. M.).
� (a) Dr. Benedlto Ta!osa. {ii! Dr. Rafael Bartcletü �

I
Florianópolis, 14 de no

;;�H�H�(�;$�� ���t�H������ �® "it{!� .� ������!'�� li/;�eifa, Diretor INSPETORES E, AGENTES
IHDICADÓR' BANCARIO BRASILEIRO I 5 V�. alto - 5 (Oréefliido de 210$ ii 500$ alem das comissões)

Cerca de i.o co paginas, com balanços Alfaiate CARIONI, o melhor! Grande Empresa de Constr uçõ es, com e sem sort.e ios,
do s Esthbi:'ltocimeutc8 Bnilcfll'ios nO Brasil. Rua Tíral:hmtes 16. r;eCe�8i a pesfôss ativas e inteligentes, est'Jbelecida'l (lU
Li,tll gergraticH - flfilbetica. indicRndo .vi nào, homens ou mulheres. moças 1 U rapazes, que des�jam
os b/1ncos que l'unc!cJ1i1tn em cada lugar. VenUe-se lr8balh�r nas suas localidades, angariando pre�tilmistas e
End, Tplf'gtl.'1fico�. Lida Diretore� dos U'd moenda de C'ioa, de 3 fazendo cobrMnç s de ti ulos para construções de C:!Bas
E�:tl1b Banearios no BrR.Eil ciiindros, acompaDhHJB de a prestl-içõe� e CI li snrteio. Trabdho fatil, agradavel
Lista Exp:l! t dores e dOR produtos, um cDrriIlho de 4 rodas, com mui o lucrati\'o o de gr iOde nCeHliÇão o s�rvíço pode ser
Tnformações uteis da Carteira de Exp tolda Tratar á rua Vit(lr� lY1ti. reLo apenas em 2 ou R hOí'as por di'Ol, nâo requer experi-
e Imp. I 1) encja e os candidatos rodem conservar os empr egos Cu
Preço: Cr$ 200,00. Á venda n'lS Livrarias ;�5f'8, .••

5 vg-2 negocios que tenham. Ordenado fixo que será e�tipulado
Inf. fel. 43 - (623 e C. P. 2475 _ Rio. de 210$ e 500$, cOIl�or'me li especirllidade que cad'l can-

----------- Condenados a quinze anos de oidato venha a revelar, alem rias comissões - E-crever

li trabalhos forçados dando detalhes subre p08Bib�Iid8des, p"rR Caixa Po�tl:tl, 3522
II Belfast, 30 (U. P.) - O che

� fa do estado-maior do exér·

II;,.. cito reoublicano ir 1 andês,
Hugh MacTeer, foi senten·

I ciado a 15 anos de traba
I: lhos forçados, acusado de
I felonia, recrutamento ilegalI

I, e conspiração tendente a

derrubar o governo britá
nico no norte da Irlanda.
O juiz pôs em relevo que

o acusado é o chefe do mo

vimento do exército repu
blicano irlandês e respon-

• savel por n,uitos danos. Ou

I tros dois cabeças dêsse e·

'I"
xército foram r€:centemente
detidos.

EDITAL Oleo de carece
,

substituto
de algodão
do «Diesel»

como

}l\ -lê <tün� dos rins e coração
O TONICARDIUM Iônico dos rlnll e do coração I mpa li

bexiga 08 rins. !lI! neftlto" areiafl, cólicas rena!ó!l, aumenta a8
minas. Tira 88 Inchaçôps dOi) pés e rosto, hidrop .. !as, flilta de
ar, palpit"çõeH, dôr�s do coraçllo, !u·ma, brcnquite asmática,
arlerlo-e'lclerose.

Hr:<ulédio

SEJA

E' () tÔ1!C1 útero-ovário SEDo\N1'OL que re�tltue a !'tudo
perd!:.t� r�·lli auemía, palidez, magreza, fastIo, W�res branca.s,
i'€gu!adnr d:ill vif.ftr.G. . das doauQ'!.s dO útero, OV&l'ill(ij, ev!tn
as hemorragias, anh�!I e depels do pill to; contra todas a8 "nfer
midade!! das IlpnhQras de qualquer Idade,

l..1t'Hõ8R do CO! açno p asrna
Use /I CA CTUSGENOL eape. Wco

c,'ntra hidropslE!8, pés Inchados, filHa rte ar, (JlilpítnçõeB, abatl
m"n'o das veinr:l e uttlorlal'l. bl'r;pquite ul'mâtic:;,

le�õc8, cansaço, mlnl).s e"ca�"as fl riMes no coraçãll, pontadas
no!! rlnl'! e inch'içõea.

'.' 1 tAos :rf!CO\.;! O couve. cscon cs
Devem usar o STEI\OLINO,' que faz engordar, Rumentli o

vIgor nos rpú�culos e dos nervos. Fortalece o saUll:ue nal! pes
soas arêmlclls EvIta a tubcrculo81:;, cIcatrIza os pnlmões deentes
com p')fJtad88. tOFIS<', dores no peito e na!! cos1u:J, peruas Irncap,
lín.gu� rmja Para li ntlurasttmla, o tlHâ'lim.) e a GiilpepíSla, a
con'lalescença é rA.plda.

'", ....·l· fi· t'�ltl! IS... BU!Ha ,1:1010

Niio tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami

go; não merece tua estima um

, traidor da Pátria. (L. D. N.).

I s()dêlo pElfa S�:3S vitimas.

Defend3-se contra esses so

frimentos, que são eVlté:veis.

Use t:, SAUDE DA MULHER.

Regu!ador, tônico, anti·dclo-

H<i sofrimentos que

fazem envelhecer. E as

Senhoras, que dêles pa·
decem, o sabem muito bem.

Taes sáo as irregularidades
no funcionamento do deli

cado organismo feminino.
como excessos, faltas, pe
riodos doloíOsos. quelornam
certas fases do mês um pe-

SPIROCHETINA é Ull'lda. nas m()!é�t!as do sangue, �ifil1<jj,
er.zemaf', tUIDarfofl, !larlhroiJ, espin!Júl'i, fbtula.8, purgaçõe8. feri
da�, CflUcroa, e8cróful8.il, reuillatlsmo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifiCA e engorda.
Lkpos!tarta!l: todall as dro�arlail de São Paulo e Rio.

rosa, o poderoso remedic

traz no nome o resumo de

suas Virtudes. Í-), SAUIJE DA

MULHER e uma g2rantia de

saude e bem·estar.

A.S SI�jNIIORAS .O:EVEIVI USAH,
��.IWn ••§�

'.,. ,••••• " bllil€<>1G>

I'U"B g ii
•• ;§18:••.�

Em SUo túilptte intima u):nente (I MEIGYPAN, de
grande poder higieniMo contril mo:éaíia� (H o·..:;gtússa

lluspeii88, !ri'a'lQõe9 corrimeuwfI, r�wlé3
ti<'1� utero-vilginais, metdtes e todo �mte de d.ORJlÇIlS
l.lca' s � grande presenatlyu. Dr(í@ôrif.l PE che-co, Rio.I

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos órgãos de Estatística Mi
litár, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.)_

A. SÁUDE DÁ MUtllER

=-=.W1

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

economiza-se tempo e dinheiro
)�&Â� .�'�C(..,

• •

[ ft.'pE'CLAUDAOt

"

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Terça-feira. 1 de Dezembro de 1942
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I

O b81°t t T I
"CONCURSO DE ROMANCE E

. D,..O I :.) 3D' e' ra a· e' ou o II' o jUlgall1!�����'.;lO "Concurso
-

de Homancc e Teatro" que o Mi-

,:
nistro .l\fm:colllles Filho, ti�ular d�
pasta do Truhalho, fez realizar, fOI
recebido com aplausos, pr.incipal-

d I
o

li �'f
19 � If mente nos meios teatrais e [orna-

narra .0 pe ao.·mlit·'·.. ·I-�«!i.nr�
. � 'IC"1 lístjco;�, POl'qlfle �illll dos pprê�11i?s� f'ã ��U � � D Iii por ele con e rir os, o "renllo

Ag31 nerion Magalhães.", coube a

G b 30 (R) E d _j I d f ' I �� ". N -' 1
�

N d
.

t d .' dois t�atrólog.os ele !'eal mel:ecimen-ene ra, .
- m

pros-Ipren
enuo grossos ro os e u-

.

as exp osoes continuavam, avies: çao. a a mais res a o precioso to, alem de jornalistas bri lhantes,
seguimento à descrição da ocupa- mo. Depois ecoaram pela cidade 1 isolados iam sendo destruidos pe- material depositado no arsenal da os nossos confrades Mário Dornin

ç�,) de Toulon pelos alemães, a os motores dos caminhões que
1

los seus tripulantes. .

armada, O prefeito- de Toulon
'

f�l,e�li�'e��.r�o l\LaJi�1}t1�N�l,r�mCe�:
emissora de Vichí informou mais transportavam os prisioneiros. Es- i Simultaneamente, o troar mas- deu, então, ordens, fechando to-. nhccida organização de recorles de

O seguinte: tes mantinham-se calmos e dignos sico dos depósitos de munição e dos O" cinemas teatros e IUlYares' .ion�ais, e mem?r� da cI iretoria da
>'" un u v ., "I Sociedade Bras ilcira de Autores

"A Inspetoria Marítima, o Cor- enquanto os alemães voltavam dos tanques de petróleo, a algu- públicos, às 20 horas e para que Teatrais, e o segundo, diretor do

reio e a Prefeitura caíram em po-I contra êles as baionetas caladas. \ ma distância das docas, faziam nenhum obstáculo fosse imposto
I p.resiigioso ves12�rtino. carioca

,
A • "

COHHEIO DA NOI1E, alem de C011-
der das tropas alemãs, que entra-' Mesmo depois que o dia nasceu coro com a monstruosa destrui- ao transito do povo nas ruas. selh-eiro da SPAHT. O regozijo cau-

ram pelas janelas, tendo subido . ._-- sad o nos ci rculos tea lra is pelo
f+•••+ � � 4+. + •

..+
+ +. lriunfo ela parceria l\Iúrio Dornín-

por escadas encostadas nas pare-
4' � .. • _. • • • • • : gues-Márío Magalhães, traduziu-o

des.] tI . +:_+ a Sociedade Brasileira de Autores

+:+ R I,. I ES-'iIr \
... Teatrais num almoce oferecielo aos

Uma coluna de tanques alemães +.

e O,(� io
-

f e {Hlr [)
l' /� t d ois autores vitoriosos .almoço es-

e carros blindados entrou no arse.•t. u � . • . 1 k
. j- $>:..* se que se realizou no salão de ban-

. .t.:. ._� L�
. �.., .. lI!> j - , � - -L.__ L.

..•�!� quetes do Clube Ginástico Portu-
mil pela porta de Castigneau e

v"" guês, contando com a adesão ele

avançou a toda velocidade pelas .:. +_+. inúmeras figuras de relevo no Tea-

d d M ,. d d .+. Os mais luxuosos e de absoluta precisão ': ira e na Imprensa, além de amigos
ocas .e ilhaud, on e o coura- <i-

+:+ e adm ir-adores elos dois homenageá-
çado "Strasbourg" estava anco- �:�

AUREA e ASCOT. .+. dos. O dr. Marcondes Filho, minis-
J O I

.

d .!. Relógios ele aço RECORD, -

.!. Iro do Trabalho, fez-se representar
rauo. utra co una motoriza a + .... pelo Dr. Milton Trindade, seu of'í-
I ld d d

H ArÜgos para presente c: ..
a emã trouxe so a os arma os t -.

.t c ial ele gabinete, tendo o Dr. Israel

de metralhadoras para a bacia de t-t PRATARIAS-CRISTAIS _ P01�CELANAS ••+ Souto, diretor da Divisão de Tea-

...+ ..!. ira e Cinema elo Departamento ele

Yanban, onde o couraçado "Dun- <$< e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. .... Imprensa e Propaganda, represen-

kel'que" sofria re:-aros e em fren- ••+ I

G +:+ tado o Major Coêlho dos Heis, cli-
.

I
!"

d"
�:9 . Secção de 6tica completa.- arante se a exata .... retor do mesmo Departamento. O

te ao qua os cruza ores Foch", .:'* observância da receita. J. ágape decorreu todo êle num a111-

"AI ." "D "" , � .... biente ela mais franca alegria, ten-.

gene uquesne ,e Jean +:+ Acabamos de receber as últinlos novidades, diretamente dos �•• elo-se feito ouvir-se mais de uma

VinDe" juntamente com vários ••
h 1 ..; elezena de, oradores.

.

cru.zadores leves, corvetas e des-I.!. Estados Unidos, 'de pulseiras. colares e c ate aines l+
d• de ç uro, de 10 e 12 quilates. �:.* Alfaiate CARlONI, o malhor!trmers estavam ancora os. I �:_+, �t Rua Tiradentes, IS.

De súbito, vil:llenta explosãol ••� J 11
·

lÜt;nMERALDA""..+.. Oa "'1eI�la "',.. Os elementos colhidos pela Esta-
abalou a atmosfera'. Procedeu do t

. ......l. - u �. _.
'. .

.

� ,.-:.* tísiica Militar são absolutameut
1 '�§t b " .

t' �+.
O N' O

.. � secretos, II servem sómente� a firo
C6uraçaao

.

ras ourg cUJos n- +..� R U A TR A JANO, 4 - F L R IA O P LIS . : militares. Negar-se a fornece-los ou

pulantes faZIam afundar seu pró- :. ,�t mentir no ministrá-los constitue
.

b S' I
� ti+- .... crime rigorosamente punido pelaspno arco. egUiram-se exp osoes ++. +

++. �.�+ � �.+ �� · H�..� � ...:............. • E l\1f), I �

d'
.. • .. • .. ., • • • .. • • • .. • • • • • • • • • i+ • • + • • .. • • leis do País. (D. . L••

apos exp osoes nos emals na- ------- ..:::....::__ _

.

t' b' D Ed d P' t d S ��;:li!;;;;;=:�:;:ã�i:�t=U�;;;S!l==;=fi!!1;·I-;=�i;3i==I!!-IIJI=::;=;�;;;;;UIt-imVI?S DO

f
por o e nas aterblas Cf

os- r.. gar ln o '� e unza iii==:=====:I.eUI======IIB===::::;:il.UB=:=..====i&=ml=ua==:E::::=g�-ii;i
telras rancesas que tam ém 0- .�.. ••••

b t d I Médico - cirurgião da Casi de Saúde São Sebastião. Formada na iH;

TE A J U I ZO
ii=

ram arre en a as pe os seus pro- Faculdade de Medicina da Universida.de de São Paulo. onde foi assistente mm
. .

m=

prios artilheii·os. efetivo da Cadeira da Tecnica Cii'úrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas- ii a!1
E l '" "cancelos. Ex" assistente do Prof. Benedito Moiltenagro. Com prática de ;�� Imm alguns naVIOS, nos quaIs os mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alivia Correia Nato. Com nn .:1:

preparativos para o próprio afun- es�gio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof. iii Iii
damento não haviam sido feitos Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Honietzny. de Hamburgo, e Schmieden. ii TEM S í F I L ISOU REU. ii!
"on:� tempo SUfl'CI'ente, os seus ma-

de Frankfort. Cirurgia da Tiróide, estômago. intestino delgado e grosso. a._,.- .,.=5.=.·.... ,_ figado e vias biliares. seios. úlero. ovários. rins, presiata e bexiga. == .

rinheiros abriram fogo sôbre os hérnias. hidroceIe. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações. ii M ATISMO OA M ESMA en
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de ••�. i:;!

alemães conservando-os a distân- Saude Sãe Sebastião. lei. U53 Das 15 às 13 da tarde. à RlIa Fernando Liii de
tia, até que as explosões destrui- Machado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel na 2. Tel. 1259 ril OR I GEM? USE O PO - li

a... . •.•

ram os seus barcos. ii!! iii!
H ;;0 PULAR PREPARADO =�,
ouve muitas vítimas entre os: =.••••••s............................................. h15

•

!;�idefensores e as tripulações das: fC d dO,.,
.. r. · .

I
: Im UL

belonaves que sacrificaram seus: uurso e a mlssao a serle glnasla I ii ,
li

barcos a-fim-de evitar que êles : '.- ii I :::a • i:.;a I�.-]� 55!!
taissem em poder dos alemães. I F:onbci�n���eç��radnotep;Osf. ���sC��Sd(�:;eb:;e �o j�����, : IP.� _, ., lA' • r; liãii·Todos os comandantes perma- o. Médio do Ginásio Catarinense). : EU: A �lFILl� ATACA TODO O ORGANlSMO r.
neceram nas pontes de comando: MENSALIDADE: er.S 50,00 : II O Figado, o Baço. o Coração, o Estômago, oS .1Iienquanto os navios afundavam.: Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, : 11m Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôreS
A d '12 h • =m nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •m�oria pereceu. O dia nasceu,: as 9 as oras.

•• IIh b I A
.

Ab� t f I d' id "d' t

s?bre esta gr�nde desolação e ter- i· Praca Getúlio Vargas, 8
.
: ��

e o, I����Sivo �� o�r:a;i!;�. n ;�r1l���elr 10 as·

Irlve.l acontecunento, quando os N. D.-- A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. : ii! como um licôr
iinavIos da a d d d. • l1li O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. comorma a a ernavam es- t.................................................... II auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo •

•
:······••••••••••••••• ·••"••••••••••••:'1'.=1 FALAMd�E��8:R�Do�W�:MÉDICAS H1....

·i
Sobre o prep!irado ELIXIR A composlçllo e o sabor a-

�E 1N ISC 1-1 S/A .914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .914. re-

• � •• que o tenho empregado, em comendam-Do como arma de

• os casos de indicação apro- facU manejo para o público

Comércio e Indústria de Madeiras'(em organiza�ão) • ; II prlada (sifiUs em varias de DO combate li SUnifil, quallda- •
• • ,.. sudas mtêaDlfelsdtaçõeS),OrS treSIul- de� qttue freq_!leDbtelmtentie da- II• A

ta os m 8 o sat s a or os, Drove o DO ....m u a or o a

ções ao portador no valor de 500$000 -Capital de 850=000$000 .; 1=1 pois são r.!'ptdos e duraveis. Maternidade de Santa Maria. •

•• a realizar como segue= • : Dr. WashingtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. III
• • •

•• ��� n�e���:a ::��r1�:: •• ,1 1•••••••••••.25% dentro de 3 mêses
• 15% com os próprios lucros da sociedade. .1 Não procures conhecer o que Camisas, Gravatas, Pijame.,

I • 'se pensa nas esferas oficiais; Meias das melhores, pelos menores
Os intereB�ados na compra de ações desta Sociedade, que visa não só

•
I

são segredos dificeis de gnar- preços só na CASA MISCELANEA.
evitsr que sejll retirado desta Capital, como tambem ampliar um dos mais ) R T' f2

• •
,dar. (L. D. N. •

- ua rruano. "

antigos e conceitll8dos estabelecimentos industriais do genero, com capacidade

I• para cerca dA 209 operarias, poderã.) procurar os incorporadores no escri-. Gabinete Electro _ Dentario do Cirurgião Dentista
• torio da fabrica à rua João. Pinto 44, ou nos endereços seguintes: •
• Heitor Bittencourt Rua Felipa SChimidt, 34-Sa18 5. .1 José C. de Borba (éaló)• ••

-

(Edificio Bernhausen) Telefones ns. 1634 e 1 t 59. .1 Ex-dentista do Patronato de Anitapolis
• Sidnei Nocetti-Idem idém • i Clinica e Protese da boca.- Especialista em pontes
• E I! A·I Rua Vit�r Mei'reles n. 22, • e dentaduras dupla�:- Dentad.uras anatú�icas de palad_gD.
• • u. VI H-Telefone n. 1678. " sem abobada palatlDa (sup�rlOr): novo sIstema.- Es�raço·es

•

• •
de d entes e polpa dentana (nervos) com anestesia .

•--••-.�lI.IIl.............. • i Trabalhos mOdernisados, sob absoluta garantia .

...w ��.. •• ••••••••••• Ru& Deodoro,16.
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Honraram a raça latina
LISBOA, 1 (R.) - O "Diário Popular;', desta ca-l'opital, tratando do o.uto-afundamento da esquadra fran

---...,,"""".....""""...,.............,..."""'!!�!"""""'......-......""""� f#'S :m::!.!i!!lI!'llifl'i2iiiil

cesa em Toulon, disse: "A FraI:\ça solveu-se a si mesma, B Aeu ABEL "NDO{t E CONT IDOS liNDOSe faz honra à :r;aça latina com aquele gesto". li li 11. l} 11 11

-= '�"'I!!!!OI�.� t,;,-\.

O recuo do « cabo Hltler »

Londres, 1 (R.) - Os círculos políticos di.zem nõo
estranhar que na Alemanha a oprruco pública se ache
em efervescência, diante do grande fraca�so militar na

zjsta em Estalingrado, pois todo o mundo sabe que em

30 de setembro Hitler prometeu a prôximo tomada da
quela cidade, assumindo. a direção da luta, para o quê,
começou por destituir o chefe do quartel general e o gra1.
Von Bock, que comandava as tropas. Foi isso que le
vou mister Churchill a dizer em seu discurso que, quem
estava recuando na Russia não era o estado - maior

alemão, mas <o cabo Hitler».

o abandono da Africa
GENEBRA, 1 (R.) - Informa-se que as autorida·

des militares de Roma já admitem a possibilidade de as

forças do "eixo" abandonarem a Tunísia e a Tripoli
tania.

Hitler convoca os cúmplices
ZURIQUE, 1 (R) - Hitler convocou todos os ge

nerais que constituem o alto comando do exército alemão,
para uma reunião em Bechtersgaden. Supõe-se que é
para discutir a situação no norte da Africa.

-

O submarino «Casablanca»
ARGEL, 1 (R.) - O submarino francês "Iris", que

escapára de Toulon e chegára a Barcelona, por não
possuir combustível suficiente, ali teve de ficar, sendo in
ternada sua tripulação. Ontem, porém, outro submarino,
tombem ví ndo de Toulon, chegou a Argel. Tra ta-se do
"Casablanca". Posteriormente se noticiou que eram 3 os

submarinos chegados; mas isso não foi oficialmente con

firrncdo.

Tentam redesembarcar em Attu
WASHINGTON, 1 (R.) - Por estarem sendo cons

tantemente bombardeados na ilha Kiska, do cr-quape
lago das Aleutas, os japoneses estão tentando desem
barcar de novo na ilha Attu, do mesmo arquipélago,
donde há tempos foram expulsos.

Mais 8 Jornalistas brasileiros
.

Nova Iorque, 1 (R.) - De regresso da Inglaterra, onde
estiveram por convite oficial, chegaram a esta cidade 8 jorna
listas brasileiros.

10 mil baixas diárias
Moscou, 1 (R.) - o jornal «Pravda» calcula em lO mil

o número de baixas alemãs, presentemente, na frente russa.

o vento revolve a neve
Moscou, I (R.)' - o céu está de grande limpidez em Es.

talingrado, mas o frio é intensíssimo. O vento revolve a neve,
diticultando a visibilidade do horizonte baixo e impedindo a
boa pontaria da artilharia.

Chuva de impressos
Moscou, 1 (R.) - Aviões russos estão lançando sobre as

linhas nazistas milhares e milhares de boletins redigidos em ale
mão, dizendo qual a verdadeira situação da Alemanha na freno
te russa e na frente africana. Prisioneiros alemães revelaram
que muitos camaradas seus, ao lerem aqueles folhetos, suici
dam-se.

Ouererá Rommel resistir?
Cairo, 1 (R.) - O graI. Rommel, que recebeu novos'ltan

ques italianos, está-se fortificando em El-Agueila , para oferecer
re�is!ência ao 8°, Exército Britânico, que marcha em sua perse
guiçao,

o novo ataque a Turim
Genebra, 1 (R.) - O ataque de domingo para 2a .. feira

pela RAF, à Italia. foi novamente contra Turim, onde ainda
flamejavam os incêndios de sábado. tsse foi o 12° bombardeio
con_tra � .

Italia, a. contar de 22 de outubro. Quase toda a popu
laç�� CIVil de Turim a abandonou. As estradas estão negras de
fugitivos, levando apenas o estrictamente necessário.

o mais poderoso explosivo
Ottawa, 1 (R.) - Os cientistas canadenses acabam de

aperfeiçoar O'- mais poderoso explosivo da guerra. Os aliados
meçarão, em breve, a usá-lo nas suas operações.

co-

DesalOjados e perseguidos
Moscou, 1 (R.) - Os alemães acabam de

de outra importante posição nas ribas do Don,
tenazmente perseguidos.

ser desalojados
e estão sendo

•

Aderiu a Ilha da Reunião
Argel, 1 (R.)-A Ilha da Reunião situada no Oceano Yn-

Sopas, pudins e demais

pratos ficam mais nutri

tivos e saborosas si pre

parados com MAIZENA

DURYEA. Peço, gratis, um

,;;.��""'
exemp!or do "Meu livro
de Receitas" e prepare
pratos deliciosos.

Ecos e Notícias.

•À. MA/lENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, f-S. PAULO

32
4 o

o centro brasileiro da Asso
ciação Universal de Escritores
P. E. N. Clube do Bi asil , rea

lizará hoje, no Rio, uma ses

são pública, no salão nobre da
Academia Brasileira em come

moração ao aniversário de Chur
chill , que representa a vitória
do Direito e da Cultura.

Ocupará a tribuna o acadê
mico Oswaldo Orico , O Dr •

Abguar Renaul t dirá alguns
poemas de sua autoria sobre a

guerra. A sessão será presidida
pelo Embaixador da Inglaterra.

..

Peço envior-me, gratis, o "Meu Livro de Receitas"

Nome _ __ ._
.

Ruo _ .

.............. Estado ....

Os olemôes fortificam a

Franca meridionol
..

Zurique, 1 (Reuters) - A rádio de. Berlim anunciou que está-se re-

gistando febril atividade, nos trabalhos de defesa que estão sendo efe

tuados na França meridional. Ao longo de toda a costa, recentemente

ocupada pelos alemães, as unidades especializadas estão atarefadas, er

guendo fortificações, embasamentos de canhões e armadilhas anti-tan

ques. Em parte alguma o trabalho é facil. O sólo francês é rochoso, mas

os soldados alemães sabem o que está em iôgo e estão desenvolvendo

máximo dos seus esforços.

Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE
o REGISTRO do vosso DIPLOMA, no Rio, que lará

no menor tempo e preço-

Sr. Adauto Araujo
Dourado

Seguindo para S. Paulo, em

viagem de férias, o revmo.

Pastor J. Alcântara dos Santos
da Igreja Presbiteriana Inde

pendente, assumiu o posto de

pastor da referida Igreja o se

minarista Adauto Araujo Dou
rado, que é um doutrinador
fluente e um espírito de es

cól.

VIDA SOCIAL
Fazem anos lIoJe I
O jovem Newton Cidade;
o sr. Alfeu Tolentino de Sou

sa, funcionário da Casa «Hoep
cke»;

o sr. Oscar Cardoso, do alto
comércio desta praça;

o sr, Abelardo Elói Garcia
estimado funcionário da conhe
cida casa «A Modelar».

O Sr. Coordenador da Mobi

lização Econômica, designou o

engenheiro Luiz Anhaia Mello;
Secretário da Viação de São
Paulo, para, como seu Delega
do, coordenar os transportes ter
roviár ios e rodoviários em todo
o terr itorio dêsse Estado.

O governo do· Estado reco

nheceu o sr. Rodolfo Jorge Mo
nes Cazón na Qualidade de côn
sul da República Argentina em

S. Francisco. com atribuições em

Joinville, ParalÍ e Itaj aí.

Declaração
Ana Curcio, residente à rua

Felipe Schrn id t, declara, para
fins legais, que perdeu sua ca

derneta da Caixa Econôrniea.
736 15vs-l

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Creasstads
"SILVEIRA"

Viajantes:
Para São Paulo seguiu hoje

o rev" pastor J. Alcântara dos
Santos, figura mui estimada en

tre nós por seus dotes de cora

ção e de espírito.

G"nd. Tónico

Caspa' LOÇÃO MARAVI,
LHOSA!

Permuta-se
U'a máquina de costura

«Singer», com motor, por
um brilhante. Negócio ur

gente4 Tratar à ru_a Vidal
Ramos, 65.
737 6 vs 1

Casa Porto

Cr, $355,00
Díaltíno Cabral, diarista da. r-:

Alíândr ga, pede a quem 3-

chcu a quantia de Cr. $355,Ctl>
no trajeto das ruas Cons.
Mafra à Praça zral. Osório •.

o ob séqulo de entrega.la na

Alfândega, que será gratifi
cado.
728 H VS.- 1

Sortimento novo de luvas
de camurça, pelica e jersey.
Bolsos e cintos.
'l'rabalhos de crivo.

.,.....•.....• ................__••...•.............w."Y

Cabelos brancos Y LOÇÃO
MARAVILHOSA 1

I Asilo de Mendicidade "IrmãG�
Joaquim"

Se algum idealista se aven

turasse a parar numa esquina
e a abordar o transeunte rico pa
ra dizer- lhe, terrível como um,

profeta bíblico: «Morrerás po
bre. Nada terás no fim de tua

vida. Amigos, posiçâo , felicida
de, tudo se desvanecerá comi

o último niquel"-aventava Hum
berto de Campos-êsse homem
seria taxado de louco e corrido
imediatamente, a pontapés. No>
entanto, nababos prenhes de or-

'gulho e felicidade. príncipes in
dolentes e arrogantes tiveram
as últimas horas de sua vida

y
contadas pelo relógio de UITh

asilo de mendicidade.
E é dessa instituição que va

mos falar. O Asilo de Mendi
cidade "Irmão Joaquim" entra,

hoje no seu 33' ano de funda

ção. Organização modelar, COm!
fins estrictamente cristãos, in
contaveis benefícios tem presta
do à nossa capital. E' um dia.
pois, jubiloso para os espíritos,
cristãos e para aqueles que en

contraram naquela casa pão e

abrigo quando a vida lhes:
era adversa ...
O "Estado" envia à digna dire-·
toria do Asilo de Mendicidade'
"Irmão Joaquim" votos de:

prosperidades.

Quem perdeu r
Foi depositado nesta redação,

um carimbo (comercial), encon

trado à rua Anita Garibaldi, e.:

que será entregue ao seu legi...
timo dono.

-

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

HEMORROIDAS
Cura radical sem operação, sem dor e sem repouso.
Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

INTESTINOS e ANO-RETAES.

D R. BIS C A R D I
Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jan°., de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

Meirelles nO 28, dos 9 às 11 e das 2 às 5 horas.
MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

.. .

dica, aderiu hoje aos Franceses Livres. após leve resistência,
em que não houve baixas.

Chegou o gral. Sikorski
Washington, 1 (R.) Chegou ontem aos Estados Unidos o

gral. Sikorski, chefe militar dos poloneses. Veio a convite do
preso Roosevelt, afim de discu tir problemas políticos e bélicos

.

com os quais se defrontam as aações Unidas.

Luminar da ciência inglêsa
Londres, 1 (R.) - Passou ontem o 3' centenário do nas

cimento de Isaac Newton, o .grande matemático, físico, astronô
mo e' filósofo inglês, descobridor da lei de gravidade. A iiRoyal
Society") a que êle pertencêra , prestou-lhe homenagem. Foi
também feita uma exposição dos seus aparelhos científicos.

•

Sensacional revera�ão
Londres, 1 (R.) - Um dos tópicos do discurso do sr.

Churchill que mais sensação causaram foi o em que êle revelou
acharem-se já, como prisioneiros, em mãos dos inglêses, mais de
100 generais e mais de 300 mil soldados italianos.
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