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MADRI, 3 Ut)-A rádio de Lisboa anunciou que um navio britânico que navegava em i!�ente de
Inhaca, carregado de prisioneiros alelnães e italianos, foi torpedeado9 Um barco luso conseguiu

recolhel1 200 náufragos, levando,.os para Lourenço �larques (�loçambique).
LWW._..__mss! -� Sabe",se que há urande número de vítimas. .. -- ,,�

Os

Angül'a,3 (R) - Os círculos poli
ticos turcos são de opinião que, com
CI ocupação ele Toulon pelas forças
alemãs, os aliados ficam em condi
ções de podei- ntilizar, sem direito a

reclamações, os navios de guerra
franceses imobilizados em Alexan
dria c Mar-tinica. Na opinião de di
versos políticos turcos, a França
encontra-se, atualmente, na mesma

I
.

situação dos demais países ocupa- XXViii Flotianõpolis - üulnte-Ieha, 3 de Dezembro de 1942 Ielos pelo "eixo", embora o gover-
no franc&s continue funcionando

I
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no território da França.

(HARUT��;ocUEA��A!(�-6MO.FNDE"',_ R ALE ftllU� PRE.�CUpRDR, Desalojados ii faca
:..; .;.,; n n MI1ISJt U ii H :\IOSCOll, 3 (R.) - Recentes despachos da fretne informam que se

Berna. 3 (R.) - Os jornais de Berlim refletem a preocupação da combate violentamente nos baírors suburbanos mais afastados do centro

Alemanha em face da ofensiva russa.
'

de Estalignrado, onde os russos empregam metralhadoras e até punhais
O "Lokal Anzeiger ", por exemplo, mostra-se surpreso por ver que a 'para desalojar os alemães dos edifícios em que se acham entrincheirados.

Rússia ainda dispõe de homens e armas. Essa informação foi mandada, I Alguns despachos informam que os russos cruzaram as ruas em

de Berlim, pelo correspondente do "National Zeitung ", de Basiléa, que chamas, providos de cordas e escadas de mão, escalando as casas forti
acrescenta que os círculos militares alemães guardam estrita reserva

I
ficadas para exterminar os inimigos no interior das mesmas. Foi dessa

sobre a situação "e pretendem. q�e a ofensiv.a .r.ussa foi contida".
. I f?rma que 38 r�d�ltos, fortins e casamatas subterrân�os, .assim CO�110. vá

O mesmo correspondente msmua a possibilidade de outra ofensiva, nas ruas estratégicas, retornaram ao poder dos nacionars, nos distritos

russa - que seria a terceira, já que atualmente progridem as de Estalin-I! norte e noroeste da grande cidade do Volga.
grado e da frente central - ao anunciar que "os reconhecimentos ale- ----------------

mães d.es.cobriram grande quantidade de tropas russas que se aproximam'A última conquista da Alemanhade Ka linin, a noroeste de Moscou".
A zona em questão é descrita como

" mais importante" de toda a Moscou, 3 (H.) - Calcula-se oficialmente que nos primeiros 10 dias

����:��:��;l��� I HOÕ"·ã"""-"""rõ···õ""perdi"Õ"ãÕiiÕ·-ÕÕiiãO"
E_���_��_T�oVm_�R�--,SI Naturalizado brasileiro, vive a injuriar o Brasil, no jornal de Mussolini

Rio, 2 (D. N.) - Tecendo co- gand o a obter ajudas oficiais para I relações do Brasil com as nações do e a condescendência que tivémos
mentários em torno da personalida-' alimentar suas chantagens, foi mon- Eixo, resolveu partir para a Itália, com suas malandragens, cuspindo,
de do aventureiro italiano Ferdi-; tal' um escritório na França, sob o alí se encontrando agora, como co- agora, no prato que ainda há pou
nando Borla, um vespertino diz. título "Monitor Brasileiro", conse- laborador do jornal "Piccolo d'Itá- co matava a sua fome.
que êste indivíduo, depois de gozar,! guindo, tambem, com a invasão da lia", escrevendo as maiores ofen-
entre nós, da mais generosa hospi- i França, da embaixada brasileira! sas contra o Brasil, contra o Povo, Segundo o mesmo jornal, o go�
talidade, embora só vivendo de fal-I alí sediada, 6.000 francos para I Govêrno, Exército e Marinha bra- vêrno brasileiro já está províden
catruas e escroqueries, sob.o capa! l'epa�l'i�r-se, pois era �atllralizado sileiros. � vespertino taxa-o de, cr�- i c!ando J?ara a cas.saç�� do título de
de um falso amor .ao Brasi l, che- brasilei ro, Com o rompimento de pula, pOIS paga assim a tolerância cidadania de tal indivíduo.

Os alemães usam Ianques pesadOS
Os elementos colhidos pela Esta- Londres, 3 (R.) - O rádio de Marrocos informa que nos setores de

tística Militar são absolutarseuf Tunis e Bizerta os alemães estão utilisando "tanks" pesados, mas que
.secretos, e servem sómente a fins não puderam conetr o avanço britânico que já alcançou o litoral da Tu
rnilit�res. Negar-se a ,fornecê-los ou

I
nisia entre Sfax e Gabes. Acrescenta que o "pril11.eiro exército britânico

mentir no mimistr á-Ios constitue ., . . .

crime rigorosamente punido pelas ja atravessou os campos minados, o que parece indicar que entrou em

leis cio País. (D. E. M.). contacto com o nucleo principal da resistêncía alemã.

Reina odesânim.ona Italia

aliados poderão
usar O� navíes

franceses

-"
,

A estrada da morte
Xloscou, 3 (R.) - Segundo (\� úl

timos boletins, irradiados exta ma

drugada, a presa de guerrn dos rus

sos, no "front" de E;;lalingl'al!o,
em um único dia de luta - isto é,
nas últimas 24 horas - elevou-se,
pela contagem preliminar, li 55 ca

nhões, 64 metralhadoras, 8 "tanks"
c 20 paióis de munições e de ali
mento, tendo sido destruidos 49
"tanks" alemães.
Durante o dia de ontem, os ale

mães deixaram no campo de ba
talha cerca de 4.200 mortos, entre
oficiais e soldados.

o bonus do Rio
Grande do Sul

Nova Iorque, 3 (R.) - Anunciou
se que os possuidores de bonus do
Estado do Rio Grande do Sul, com
vencimento em 1968 e com juros de
6 porcento, foram notificados que
se remeteram os fundos necessá
rios para O pagamento dos ttíulos
que venceram em 10 de junho de
1940.

Os bonus se abonarão ú razão de
15.05 por cento de dólar do valor
nominal, ou 4.515, dólares para ca
da título de 30 dólares.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
lURAVILHOSA!

Empréstimos aos
comerciários

Hio, 3 (C. P.) - Segundo infor
mações prestadas ao ministro do
Trabalho pelo Instituto dos Comer
ciários, estão sendo feitos os neces
sários estudos para 0- reinício e am
pliação das operações de emprésti
mos simples dos seus segurados.

Os jugo$lavos sãe
amigos dG Brasil

Rio, 3 (D. N.) - Despachando
pedido da VASP, de demissão de vá
rios empregados, o ministro Mar
condes Filho deferiu o pedido quan
lo aos empregados alemães, não de
ferindo quanto aos jugoslavos, de-

I clarando que êsses não são inimigos

I do Brasil. Ao contrário, empenham
se em guerra contra as potências
que invadiram a Jugoslávia.

o
o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

ALTINO FLORESProprietário e Diretor-gerente
CHARUTOS IHDIOS

Cr$ 0,30 codo um

CASA MENDESH. 8688

frente oriental. da ofensiva de inverno russa os alemães tiveram 100.000 mortos.

Dinamitado
Rio Gamelin e Massigli estão

presos na Alemanha
Nova Iorque, 3 (Reuters) - embaixador em Angora, Massigli

Segundo informações de Berna, o era encarregado da secção da Li
general Gamelin, ex-comandante ga das Nações, no Qui d'Orsay,
em chefe das fôrças aliadas, e o sendo, além disso, delegado per
embaixador Massigli, que foi manente da França em Genébra.
representante ,diplomático da

I
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França, junto ao govêrnlo turco, I Comprai na Cf SA MISCE
de novembro de 1939 a agosto LÁNEA é saber economizar'

de 1940, se encontram atualmen�1 O Ilãs» das «cruzes»
te recolhidos a uma prisão na Ale-,manha. Como se sabe, antes de

I
Moscou, 3 (R.) - Foi feito-

.

d f
� d prisioneiro, ao cair seu aparelhe}

ser envia o para as unçoes e
nas linhas russas, o famoso "ás"
alemão' Hans Mueller, que realizou:
mais de 500 vôos sobre a Grã-Bre
tanha e a África do Norte.

Hans Mueller possue três "cruzes-

um cinema
Grande

no

São Jerônimo, 3 (D. N.) - Nas Minas do Arroio dos Ralos, segundo
distrito dêste município, verificou-se, na, madrugada de 30, um ato de Iviolência contra o Cinema Central, de propriedade do sr. Luiz Francisco
de Oliveira, sub-delegado do referido distrito. Na aparelhagem de pro

jeção foram colocadas, por mãos misteriosas, cargas de dinamite que, ao

detonarem, ocasionaram prejuízos totais, avaliados em mais de .

Cr$ 50.000,00. Ao local compareceu o tenente Lain-indo Machado, delegado
de polícia, que procede investigações em torno do caso.

Berna, 3 (R.) - O diário "Aluz-/ Izane" anuncia o seguinte: "As pri-] çar as palavras de Churchill em i discurso de Churchill a intenção de
vações de ,toda a espécie, os eleva-I· seu .d�s;:urso de 29, a.dm!tindo a I "um ataque à honr� .e à vontade
dos imposros e as grandes perdas possibilidade "dos mais árduos e

I de resistência da Itál ia ", Simulta
sofridas pelo exército italiano, / mais cruentos anos de guerra", A neamente o correspondente em Ro
além das restrições sofridas por imprensa da Itália disse pouco e ma do "Basles Nachirchten Bu
êsse exército, cleram lugar a certo mesmo quase nada sôbre o discur- reau ", refere-se à comentários dos
desalento na Itália. A derrota de so do estadista londrino. Entretan- "circulos políticos" italianos em

Rommel, o aprisionamento de nu- to, O "Giornale d'Itália" diz que em torno do discurso do chefe do go
morosas divisões italianas, a eva- "seu devido tempo haverá repre- vêrno britânico qualificando-o de
euação da Cirenaica, e principal- salias pelos bombardeios britâni- "insulto". Nos mesmos círculos, se

mente, os bombardeios sobre as cos". Em círculos políticos de Ro- gundo o mesmo informante, dizem
cidades das províncias de Piemon- ma opina-se que Churchil l está que êsse insulto "será respondido
te, Lombardia e Leguría, desperta- pretendendo "intimidar o povo ita- ainda nesta guerra". No meio de
rum enorme deseje de paz". Diz o liano ", ao passo que em meios semi- tudo isso cabe apenas ao povo ita
mesmo jornal que não se deve tira!' oficiais de Berlim, conforme asser- Iiano a tremenda tarefa de evacuar
conclusões muito otimistas dêsst'8 ções airibuídas a altos funcionários na medida do possivel, as cidades
acolJtedmentos, o que vem refol'" dl1 "'Yilhelmstrasse", atribuem ao industriais, alvos prediletos das

DIA DA MARINHA

de ferro".
bombas da aviação britânica. O te

legrafo péde, 'embora tardiamente
que o gov êrno de Roma construa
refúgios antí-aéreos em todas as

cidades, ao passo que "La Stam
pa ", jornal de Turim, anuncia que
a maior parte dos 300.000 habitan-
tes que abandonaram Turim estão Rio, 3 (V. A.) - No próx imo dia
voltando em busca de trabalho n?-� 13, a Marinha comemorará o "Dia
fábricas. Sabe-se que 35.000 habi- do Marinheiro", para o qual será
tantes de Milão evacuaram essa ci-

organizado um progr-ama de soleni
dade, onde as autoridades insistem
para que a população socorra com dades. Entre as celebrações, cons-

roupa, móveis e utensilíos aqueles ta uma homenagem à memória ele:
que fic�ra� sem lar.. Numeroso.s; 'I'arnandaré, em cuja estátua o almi
bancos iatlianos cer�aI am suas pOI -I rante Guilhen depositará palma e
tas, deante da cornda de seus de-
positantes. I flores.

Alfaiate GARiONI, o melhor
Rua Tiradentes, 16.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IN_D_�_C-R-�-A-D_U-�-J-�-_-O-�-�!���:��=Dr. NARIZ, GARGAN ";J;, ,sexta-feira dois postos de socorro, um australiano e outro norte-ameri
,

cano. situados perto das Unhas aliadas em Soputasanano.
Especialista; assistente do Professor Sanscn i Ambos os postos estavam assinalados com cruzes vermelhas, de 4

d R· d J
. I por G metros de tamanho.

O 10 e anelro. I Houve 20 mortos no posto australiano e 5 no americano e muitos

C� I Peja manhã, das 10 às 12 i feridos que estavam sendo socorridos.

On:iU hu: A' tarde, das 3 às 6 I (f' � "jl- -- ---�-·�-1!..--"'--f--t
Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. __ Fone 1447 i «�amelf�:un;.;:�,) @r!:a.�;it� na �!ni:!�a �e ren e

--_ I' �10 vnerh.e Medão
Dr. MADEIRA NEVES -, médico especiali5têl em!

DOENÇAS DOS OLHOS I
Cun10 de Aoerteíçoarnento e Longa Práttoa no llio de Jllnelro I

(onsuha" Pela manhã: às terces. quintas e sebndos. das 10 ás 121
;; horas: à tarde. diariamsnte. das 15 às la horas I

Consultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fo no: 1-167
Residência: Rua Presidente Coutinho, 2:l

o. $355,00
Dlnltino ClJbral, diarista da

Alíândvg a. pede a quem a

chou ti quantia de Cr. $355,00
no trajeto das ruas Cons.
MaIrn à Praça gl'al. Osório.
o obséquio de eutr eg« .la na

Alfândega, que será gratill
carlo,

1728
H vS.- 2,

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",

I por mais que pareça teu ami

go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).
����������������.
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+!. Os mais luxuosos e de absoluta precisão ��J
6 �
�i. ��gios de aço RECORD, AUREA e ASCOT. �:J
�� Artigos para presentes. ...�J
�I· 1I.':;{,"írpRATARIAS-CRISTAIS- PORCELANAS ��J
::: Gr"".:'"

e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. �ij
+!+ Secçõo de ética ccmpleta.-Garcnte.se a exata ��J
�i+ ohservância da receita. ��J.
�:. Acabamos dê receber as últimas novidades, diretamente dos {�
�t'+ Estados Unidos, de pulseiras. colares e chnteluínes ���
�t� de curo, de 10 e 12 quilates. ��
y �.�,.,1 l�1
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� Feris Boabaid e Car- I
§ lota Rosa Boabaid por-

I§ ticipam a seus paren-
8 tes e pessoas amigas

I� o noivado de sua filha

I LOU:DES
com o sr.

I! Jo::Uc:r::aO;;:mo_
I� rim e Maria Berger de

� Amorim participam o
8

S,_, noivado de seu filho �� SAUL com a srta.
H

. j �U����,���:: I
� SAUL e LOURDES �
� apresentam-se noivos �

L���l::�
738 3vs-2

.Alfaiate CARiONI. o melhor!
Rua Tiradentes. 16.

----

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

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

Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.) ,

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a��o �:��Ilde Medicina da Universidade do Brssíll
Ex-foteroo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Realdencls: Rua Visconde de Ouro Preto D_ 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLTS.

Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA DJ�etola?i����S��:1
FlonanopolIs

Residência e 'Consultório: Rua Visconde de Ouro Pretu 51
(próximo ao Teatro).

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

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estasláríe dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, ouveDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às i8 horas

Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256
Residencia: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOL1S_

O exército britânico no Oriente Médio possue seu

operador cinematográfico. destacado pelo "Al'my Public
Relations Directorate". O pessoal escolhido entre as for·
ço s combatentes, é gente que possue vasta experiência
da imprensa, filmagem, fotografia, e que vivem, dormem,
e combatem como parte do grupo ao qual se achem
incorporados - porém, com os aparelhos fotográficos
sempre à mõo. No Cairo, a A. F. P. U. possue seu de
partamen to para revelar, imprimir, editar e distrihuir
as fotografias.

A fotogrllfia representa: um "cameroman" fil
mando um homhardeio numa zona de comhate, prote
gido contra um ataque de surpresa por um carabineiro

"Bren". (Fóto de BRITISH NEWS SERVICE
especial para "0 Estado")

Preso o comandante-chefe dos
paraquedístas alemães

Moscou, 2 (R.) - Segundo as últimas informações recebidas nesta
capital, o comandante-chefe das tropas de paraquedistas alemães, gene
ral Stockhausen, caíu em desagrado, sendo preso.

I1�81'ITUTO DE DIA6NOSTWO

CLINICO I
I EMPRESA �tt R E X "

DOENCAS DA PELE
E IIFILIS

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO Dr. Ojalma Moellmann

Cirurgia e Ortopedia. Formad<OE:!�raUr���:�d8de de

Clínica e Cirurgia do Com prãttea nos bospltaIs europeus
torax. Partos e doenças CHnlca médica em geral, pediatrIa,

de senhoras. doenças do ststeme nervoso, apsre-
Ibo genlto-urlnatlo do homem

CONSULTORIO: e da mulher

Rua Trajano. 33. Assistente Técnico
Diariamente das 15 às Dr. Paulo Tavares

I
H horas. Çurso de Radlologla Clínlca com o

RESIDT;NCIA I
dr. Manoel de Abreu Vampaosrlon: São Paulo). Especializado em HI.

Almirante Alvim, 36 gíene e Saúde Pública, pela Univer-
Telefone n. 751. .Idade do Rio de Janeiro.

, Gabinete de Raio X
---� Electrocardíograíla clínica

Metabolismo basal

O R . - Sondagem Duodenalr. emlglo Oabinete de líatoteraola
Laboratório de microscopia e

análise clin ica
Rua Fernando .Machado, •

/ Telefone 1.195

Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios para:
Bom Retiro, Lages, Painel, Correla'Pinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzviro e vlce- versa.
EM COMBINAÇAo EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garlbaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re+espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de carvalho.ê

Teltlfone 1.677

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. naresíteses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 14 às 1'l horas.
Rua Vítor Meirelles 18-1' andar. .

<'r

CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto=Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 tiaras.

RES!DENCIA'
A v. Hercitlo Luz, 186
- Phone: 1392 -

Athmde a chamados
14

I PlORIANOPOLI"

.:----..._=""-�

I Dr. ARMIHIO TAVARES

i
OUVIDOS· NARIS • GARGAMTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pir-lto. 'l - Fone lJ:t51

1_• .

RESIDÊNCIA:

,

Rua Bocaiuva. lllJ - Fone 1.�56
----�_.�_,_,_�'*a:nc:;:;:: ........,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fundada em '1810 -S-ê-d-e-:-S-A-iA I:i �,:'. LJ :

Secruros Terrestres e Mcrrítlrnoa I'. padrões maravílhésos, finíssimo acabamento ..

i das melhores fábricas do país, são i
• encontradas nos balcões da -
• •

Li S' ROSA;
II : Diariamente recebemos novidades :

Diretores: I! � •
Dr. Pamphi!o d'Utra Freire de Carvatho, SE.:.p,.if1haOIO Jose ! i Rua Feline (1fl�m.. I·dt, �4-Fone 1�14 •de Souza e Dr. Franctsco �1e o

I @
!li l)'OU li ii

----- fiê••• e��@�®��e••�•••8eHI•••••••••••••:
Agências e SlID'élg(\ncias em tod!J o terrtiórto nxclonal. t, ._

Sucursal no Uruguai. Reguladores de avar ias nas prir.- f Icipais cidades da América, Europa e

Africa'lII i��i:l; O.1 RUi! 15 de Noy. n. 533
.

Agente em Floriemópott 3 fi LIVRAR1A E P}\.PELARIA
í 'Artigos para

oa

Dados relativos ao' ano de 1940
Capital Healizano Hs 9.000:01.)0$000
Reservas, mais df • 54.700:000$000
Responsabilidades aSSL! m idas, :1.929.719:000$000
Receita 28.858'7171>970
Ativo em 31 de dezembro é5964:965$032
Sinistros pagos 7 323:826�800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) 223')4:000$000

FILIAL
FLORIAHOPOLlSSA43

Rua João Pinto, 9 A

escola e escritorio, Livros erri branco, Tintas, Artigos
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

para presentes.
(i'MP('ÇA. �" "-' '''� LOBO IA

SCHIV11!)l

('i,-_f}..l1.C! oostat 1()-·-7fl�/Jhor�1083--End. Te!.• ALLlANÇA,'1I

Sub-Aqente em Lagunas Tubarão, Ituicd. I
Blumenou � Laqes. I DE! I Pí t d S

----------III!
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I Méd�: - Ci:U�i��:�S� d!�Ú� São ��baEti�.��!dO na 'II San' �. u P. n piFaculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente ; � �
etetlvn da. Cadeira de Tacllicii Cirúrgica regida pelo Prní, Edmundo Vas-

---------------------......_--

ccncetos, Ex' assíatente Ui) Pra!. Bsnadite Morlienegfo. Com prática de C O N TEM
'" mais de 1 anos na Clínica Cirúrgica do Prct, Alí!1io Correia Meio. Com

IIiO!(AOOR BANCARiO BRASltE!IiO estágio de especialização no Hosnítal Charité de Berlim (Serviço do Prof. OITO ELEMENTOS TONiCaS:
Ce!'(�ti de r.co o n:!ü'iIl;J� COflJ balauços

' sauernruchl Il �as cl.ínicas d�s.�rofs. K'lnletznY-, de H�mburYo. e schmleüen.
d '" E'to1'1

.
" ...

i' "'s '. B'I de Frankfort CIrurgia da Tirlllde. estômago. íntestínn delgada e grosso. ARSENIATO, VANADA-
? 'j ,.dt' bel.Ute"tüs. iln�IHIOS .rJCl. rasn, fígadO e vias biliares. selos, útsre, cvar.es, rins. nrosteta e bexiga, TO FOSF O�OLita geograflcl:i - r llabetica, Indlcando hérnias. hídrccele. vartcoeele e 'iflrizes.Cirurgia dos ossos e articulações. " S,CAL:CIO

0S bP.nN\S que funcionam em cada lugar. É �i1col!t!ado iliar��men!e das 9 hs, da �anhã ao meio .dia. na�Cilsa de ETC.
End. Tolt'graficos. Lista Diretores dos Siiude .,ao sebasnãe. lei. 1..153 l!as 15 as 18 da tarde. a oRua Fernando

TONICO DO CEREBRO
Ests b Ban eur los no Brasü Machado 6. tel. l.!95. ResHlenclil: Rua Duarte Sehutel n 2. Tel. 1259

TONICO DOS MUSCULOS
Lt-ta EXf)'J! rado res e dos produtos. I A Estatística Militar, destinada II As autoridades responsáveis pela

Informações uteís da Carteira de Exp
,

facilitar a preparação r ápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili

perfeita quanto possivel, do apare- +ares podem exigir, sempre que hOJ1-
e trnp. lhamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de

- Preçt : Cr$ 200,00. Á venda n'lS Livrarias das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in-

In f. t e1. 43 - (623 e C. P. 2475 - Río. brastleiros lhe prestem cooperaçãO'j formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.).

o. Pálidos. D.pauparadol,
ESCJot.do., Anêmicos, Mi ••
que criam Magrol, Criança.
flquíticlI, rec,brtrito a teni-
ficlção g8,.1 do org.nLmo

com o

Sa nuue n 01

5 vs-3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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hídl1>' � ,I' <" ícocele, TI'a1aLllento sem

JI dur e o pe r u�.!O de HelIlorl"oides e varl·

e " a Pa aII O· o e· �)��,,;; :.��I('��;���,,�J)�:;�l�?��r��lf:�ü�: .

l.� Praça Pereira e (11 r , eh-a 10 -

f1·
.. · 1 Fone. l�h)�·

.t !. Horár-to: Das 14 às 16 horas.

dlarla'lS mente.

Por GUmO DELLA HOSA- (CO-,
.

t idár ios íiéis, e as agressões e as ;:......."."""--=-��,,_ -

pyright da Inter-Americana, espe- queira que seja verrladc - que nes- pro na mais comp lc l.i c'bscuridadc.1 doses de óleo de rícino voltaram a Alfaiate CARiON1. o melhor!cial para "O Estado"). sa ocasião Musso l ini tapou os olhos E com rcspci!o ao antigo Sccre- ser II ordem do dia na Itália; em
nU'" T'I·r;'lr�"n.tcs i6.Londres, novembro - O "New horror-izado. 'UH'io de Estado Finzi, o autor des- 192G, Fur-inacci foi também demiti. ti '" .....h,_ '"

York Times", publicou a 13 de maio OS ASSASSINOS DE MATTEOTI'l te artigo lembra-se ele o ter en co.n- do d(· Sccre tário do partido, depois
de 1942 telegrama do seu correspon- Os assassinos já desapareceram há trarlo em 1930 na casa lie campo de de ter defendido os sssassinos ('

dente no Cairo, anunciando que muito tempo; não se tem tido noti- urna fumi lia romana muito rcs- louvado a sua ação nos tribunais.
Amcrigc Duminí ,o homem que foi cias deles, com exceção elo infame pei tavcl, à qual eslava ligaelo pOI' Mas quando um tirano mete as
() verdadeiro autor rio assassínio ele i iurnin i , que (I partido não achou casarncnto ; passava por lavrador mãos no sangue, acha refugio ape
Mattcotti, tinha sido fuzilado pro- Iuc i l eliminar, e que, depois de co- mas era, na realidade, um Joragido nas numa série de assassinatos ca

ximo de Der-na por tropas austra- mcler muitos delitos tanto na Itália ele espir ito complel amen!e destro- da vez ll1ê'';S revoltantes. Desde o

Iianns quando elas foram obrigadas como no csu-angciro, aparecia de çado. que rnn is tarde julgou neccs- assassinio de Matteotti e111 192"1,
�, rr-tirar-sc no fim ele 19-11. vez em quando em público, sem- sário emigrar para o nlt rauuu-. Mussolini tem estrangulado todos

O assassínio do deputado socialis- prc corn os bolsos cheios de díuhci- MUSSOLINI METE AS MÃO ..:; NO os vestígios das liberdades civis na

ta Giacomo Motteotti foi um atenta- 1'0 e rodeado da proteção of icinl do SANGUE Itália: primeiro foi a imprensa re-
do perpetrado C0111 a firme Intenção psrtido. Dois dias depois do desapareci- duzida a impotência, depois o Par-
dl' suprimi: finalmente a liberdade Os homens que Unham recchido mento de Mattcotti, o parlamento lamento sumiu-se no passado. A
lJf'l'l::lIl1entar - c todas as libcrtlu- instruções para organiznren: o «�- Italiuuo gritava e os deputados di- isto, seguiu-se o massacre, a pilha
dcs - da n açúo italiana. Contem- sassino de Mal l cot li foram pronta ] z iam : "porque nüo diz qualquer gcrn, o saque e o incêndio de casas

piada a �Ill.la distância de 18 anos, c publicamente escol'.raça,dos, c1esap,1� I coisa ° (:�lef� elo .Go\'�mo � TEs�ó i P::U',ticllla�·e:>.. '., . ,aquela pagina do reguue de Musso- recendo c!<! ci rculuçào. Ces3"I' lii)��1 mudo? .:')e}';l "cúmplicc ? Havia I Musso l i n i , o Ilrn110 da It ál ia, esta
l ini aparccu hoje mesmo 1113is cs-. foi peTa o estrangeiro, dizcndo-:,c murrnúrios mesmo entre a milícia I pagando tudo quanto fez. Agora
cpr.:: do que l1?s. tempos eru que lni que ap.m:ecêu mais tarde converti- f.��('istél, 1):'" ;' T,túli:1 l1;otlt'J'!l[! nii o I c�tú tnlJ;sformado cm. escravo do
CSClll:1 c a Itália e todo o mundo do em ummgo do seu antigo senhor ; c-fava ncoslumarta a a,0S tao ver-: TIrano (la Europa, e e um escravo
Inaduram cheios de indignação e um <lia foi apanhado na Ironteir.r ! gonhosos na sua pol it.ica. Imo\is miser-ável que todos os escra-
11('\'1'< r, "�'.JlÇd e certamente assassinado, I Para se salvav, Mussolini atirou I vos quc teve sob o seu domínio. l�:
RECUTIDA:NDO CiUMES DO FAS· pois nunca mais se soube na-la i aos 101J05 alguns elos seus melhores

1
escrnvo miser-ável daquele tirano

CISMO i dele. I amigos - Fllippelli, Rossi, Fi11zi e

I Hitler, cujo emi&sário a ROllla el111Vale a ]lena recordar os aspécTüs: Fili�lpelli, (jue, junlamcnte com 0): (,l1tros que o tinham apoiado com novembro ele 1923 ;\Iussolini se 1'C'
. _

mais importGtnles do caso. Em 192� I Ministro do InterÍ<w, Finzi, orgn'lli.11 tOddS as suas forças por (Y'asião rIa

I
cusou a receber, dizendo que

"não,' O (lürrotiSH1'l e o pessimismol\1l1ss01ini res91veu .iusliflcar {\ SLW i 70U lllJl ver30n!:oso !tegóc:io (le ,,('n· lnr.rcha 'ohre ]'Oll1a. Em 17 de .iu· podia rcceher o agente ele um in·
fio fi' '} as ;a ;'(1' inb coluna"l)olilica de terrorismo e l'epl'l'ssi'io der por alto preço condecora·, nho Mlls,;olmi tinha aCD.lJaclo ele 01'· <iivíduo que não e1':1 nada menos

§, ,1 rJ" f. tI, • •

com a declara,ção: "No domínitJ da ções c li!1I10�, lllcrgulllOLl para selll· b[ l1jzar UIll cu,'po especial de p]" qlle 11111 louco furioso". (L. D. N.).
política interna, não há lugar jlal'<l
discussões. Tudo quanto acontece
é fcito em execução direta da minha
.\ unlade, por ordens dadas por mim iI!&_III IGII_=_�EE I_'ili9l!S!5?_"'..*1II1M1ê_RlliaSl'fim r_ rr���..""'i'i'..............., .��..._................_..........,_.,., ....__._.-.".....- ....-"................

(:ilI pessÔa, e pelas Cjua,is tomo toda, � • �

r<1 n:S}Jol1sabilida,de". - I '1'1 1
II I

�, �::�'�rl�ê�l. �eocl��':��l� n�'�'ldú l��l��:� II
,1 C 'f"-e' t� i to [VI L', t & !i l) f.) rt�d i a I t '�.f,l�' �'" n�C�.· rm� n�.,�.·.�., �m1 �.'

'-

cil'içôespadamentares, e l\[atleotti \.1, II' j�\'�" � U u�1 U UJ U����hU
llSuU a sua voz para prulesta r ('fJl1·1 �

,

I
1 i'a a llw,neira como. elas tin[1.am sido

II � Ifalsificadas. ".É deplo;'ável", disse Proprietários: J Moreira & C �
l\I"tleotli em 30 de maio de 1U24, • Ia. ,I
"que se faça llma te11trtti\'d para

IIapresentar o povo italiano ao mun'l 7 de Novembro '.'
•

dQ C?IIlO incapaz de se go\'erna,r a I
SI proprlO, e como um POy,) ql!'� 1€1111 Foi pago à ;Hf'stamista Maria Severina da Conc'!ição,
de ser governado à força". E IJ!) s('111 HESIDENTE EM FLORIANOPOLIS, � i],11'0 "Cm ano de d011lillac;:.í\, faS'l p08suÍ!jor8 da caderi](:;ta n. 6Sn, o prêmio Ic;sta", l\Iatleotti insurgiu'5c contl'ü
o falo que o Estado se tinI! 1 torna·· que lhe coube em mercadnritlS, no valor de ro.
do escravo de um partido, e contra I C Q!6 €}l5� fifi !
a divisão ela nação itali�.11a enl dllas r. .::f' .- u,UU iclasses: a dos opressores f'. a dos 1 contemplada oe> sorteio de 5 de Novembro de 1942. ioprimidos. !
Mussolini respondeu por meio do' I"Popolo cri tálJa" amcaçan(l() )[at·

'Ii'otti com i1'lH\ morte violc11!.:' 1\:
gI1l1.'i dias (!fIlOis Matleotl i 101 rnJl'
Lido e assa.,�'nado. ,

ImQUINTE DE PERVERSIDADE
A história, ela maneira como se i

l'spalllOll a noticia do desapareci·
ll1ento de ;\.!atteotti, como o corpo
lllUI ilndo uo clesgl'nça(]o foi enCD!l'

1ra,.10 num lugar próximo de HOl1w
Ch<il',;Hln "La Quartarella", e copu

a opini{io pública na Itália, se exd-
teu <]e hd maneira que o I'cgil1l('
fa�cistH V:lrecia estar à 1Jeiril do pr('·
cipici(J, Ó c(Jisa conhecida de toda
a gen!e (;epois ele todos ['stes al�·)s.

O ([U· n:;o é gera1l1lenie sabido ú
qll,� o f-Iss:tssinio foi orga,nizaclo pe·
Jos seguhles individuos: Ce.;arr
Hossi, l'J1liio chefe da Policia: Fiii·
ppelli, tt1itor de UIll jornal Chall1'l·
do "Con';éJ'(' elegli ItalHIJI", e 1"';1-
zi, .l\Iinistro do Interi(Jr; e que f(,i
cometido pelos seguin tes incli \'i·
duos: Volpi, Poverol1l0, Viola e ;lIa·
]acria, chefiados ])!)�' Amel'igo Du·
mini. POi' detrás da ccn:l, a('Íla\'a·
SP o Se'�retário Gerai di) Partido
l,'ascisla, Ho])erto Farinacci, que foi
o jJl'il11eiro a informar Mussolini de
que o ato tinha sido cometido, e

como prova dele colocou em cima
da carteira de MussoLini os testicu·
]os do assassinado. Disse·se e Deus

A INSTt\lADORA DE FLORIAMÓPOU5, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há
de mais moderno.

E' hoje o calçado da mócla, é re.comendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMAN(ARiA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
instaladora.

Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi-
dos do interlor. I

.,.,.. ..... ....... ..,"",_...... �_.I!t__............_ ..._._.-�

4 DE DEZEMBRO
, Ilusões nazistas

I Bel'l1a, 2 (R.) - A agêneia noliciosa germânica. fez o seguinte co-

mentário sôbre o discurso pronunciado por Churchl11:. .'

"Churchill, na Inglaterra, ainda espera que a frcnte �l1:terna L:nll�a
enfraquecerá. O primeiro ministro britânico ameaçou a Itaha com a ma-

• fé dos chefes nazistas que se parece mais com All Capone do que com

estaelista.
, _

Berlim não duvida que a Itália dará a jusla resposta as pre�en�oes
elo chefe britânico. Ninguel1l, ate hoje, atacou a, honra do povo �tHhan?
sem receber justo eastigo. No funelo, o discurso do sr. Churchlll esta

cheio de pess'imisl11o cmbora o primeiro ministro britânico tenha·se es

forçado para defender suas ilusões".

Mais um formidável sorteio ff'aliz8.rá 8 Crédito Mú
tuo Prt>dial, no dia 4 de Dezembro (4 deira),

e(lm prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
vacilp, Adquira já a 8U \ caderneta na séJe
Crédito l,lú!uo Preditl.! à rua Visconde

de Ouro Preto nO 13.

daNão

Para· as grandes festas do

NATAL E ANO NOVO!

Cons. Mafra, 11 Fone. 1.070

gratis !médicaConsulta

Contribuição: apenas Cr $2,00
m.aB am..� ..a __

Com real economia no preço, façam
desde já suas <:ompras na

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávu1as e Discos. - Rua Traja
DO, 12.

.

:!'� �
.

;

Quem sonegar informações à Es·
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

illimigo do Brasil (D. E, M.).
Casa Oscar Lima

SORTIMENTO REHOVADO

Cartazes do
-o-

CINE REX
- FONE 1587 -

A's 5 e 7 1/2 horas

Minha vida
com Carolina

Com Ana Lee e Ronald
Colman

Complemento Nacional (O.F.B.)
Somente um novilho CDes»

Preços: Cr. $2,50 e 1,50
Livre de Censura

dia Fazendas, Armarint1os, Perfumarias, Pi
jarnas, Gravatas, Artigos pa.ra Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados, etc.iOOOUCi ,X)OOOOOtOa�ClDl:lCJlX,l;XJOOOCIClOOD oaoooooo I

-o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -
A's 7 1/2 horas

O príncipe e
o mendigo

Com Errai Flyn e os gemeos
BIlly e Bob Mauch

Complemento Nacional (D.F.B.)
Iguassú

Preços: Cr. $2,00 - 1,50 - 1,00
Livre de Censura

..

-o-

IMPERIAL
- FilHB 1581 -

A's 7 1/2 horas

A marcha sangrenta
Com Bill Elliott e Evelyn Young

Continuação do seriado
Demonios do Circulo Vermelho
Com Herman Brix e Charles

Quighley
Preços Cr. $2,00 e 1,50

Imp. até 10 anos

Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José (;. de Borba «(;aló)
Ex.dentista do Patronato de Anitapo!is

Clínica e Protese dFl boca. - EspeCialista em pontes:
e nentaduras duphs.- Dentaduras anat0micas de Palado!],
sem. nboboda palatina (superior): novo 6istema.- Estrações
de d f r.tfl' e polra dentaria (nervos) com B.uestesia.

Trab31hos modflrnisact01', sob nbsoluta gar{.lotia.
nu:. D"od0:0, lG.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Precau�ão contra
o tifo

àHospital de Homônio
HAMÔNIT\

�

1
I

Alta cirurgia -- OfllH'Pdàlti - Par+o - Ctlnlc s m é

nica de Adultos e de Criaoç>JB, O .enças da Nutrição
R rdiolog!a clluici (�tiios X). Laborator!o completo de

análí ses clinicas. Eletricidade mé dí ce
Curas dietéticas e de repouso em amolente

calmo e c,]liLrtavel

Mé dicos: DR. CE�AR AVILA - Forma do pela Facul
dade de Medicina do Rio de Jan .... iro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Iuíantíl da
Faculdade de Medic na de Porto A'egr e
Ex Cí cur g íâo do Sanatór!o Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre,
DR. AHTUR PERElRA E GL1VE!RA - For
ma do pela Faculdade de Me Iicí na do Rio
de .Ianelro. Ex-médico cft>tivo do Hospltal
de Caridade de Florfenó nul!s e ex-ch-Ie do
La borutórlo Central do De partemento de
Saúde Pública do EstalÍo.

Iníorma ções sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser perlldas p r carta à
gerência do mesmo estabetecímento

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n? 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Rotêl"

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

Alta injustificável
Porto Alegre, 2 _ Os fabricantes

da banha, que está sendo vendida no
comércio local a Cr$ 4.50, 'pleiteiam
por intermédio da Associação Co
mercial de Porto Alegre, junto ao

Contrôle do Abas tecimento, novo
aumento para cinco cruzeiros.
Ao que noticiam os jornais, a Co

missão de Abastecimento informou
que não encontra motivos que jus
tifiquem o aumento pleiteado, ven

do-o corpo mais um jogo de elemen
tos altistas.

����i
't

í ]

Muitos pescadores de. ou t:os tem�os estão reali
� aanuo agora UTI"la d as rn n rs perrqosus e Importantes ta
I refas da q u e rro . Ameaçados do ar, da superfície das

I águas e do seio da. rn oss o llquida, os seus pequenos na

vios estão empenhados em varrer dos mares de acesso

aos principais pertos da. Grã - Bretanha, as minas es
I palha das pelo inimigo.

No fotografia vê-se alguns tripulantes de um caça
minas em nti vid c de de patrulho, manejando um canhão
o n t i-c êz-e o . (Fóto de "BRITSH NEWS SERVICE"-especial

'Oara "O ESTADO") Uaspa t LOÇAO MARAVI.

r·
LIIOSA t

��••••••••••••••••••••••• Re'-a-b-e-r-ta-a-'-ro'-n-t-e-ir-a
I ti • Barcelona, 2 (R.) _ Informa-se

I � F III E .. que a fronteira franco-espanhola
� � r e�� � tJfII iiia cpar � ftCa lllia foi reaberta em Portbou. Cerca de
\'jj1 U i i§ IU� li ..... � U i ir w 70 pessoas estavam aguardando per-

� .A. SU A FARM.t!'lCIA
.. • missão para passar para o outro la-

e s."""l. _"lo • do, inclusive numerosos músicos

Rua Cons; Mofrc ti e 5 FONE 1.6lj2 estrangeiros.

! E _.!... ,."",. .. d , ..,. ("
\9 -O-s-ó-rg-ã-o-s-d-a--E<-st-a-tí-st-i-ca-M--l'h-'t-ar

W . � í 7,' � ti >'" jj Om IC 1,1 .J • têm apôio legal, quando intimam

• _I o produtor e o vendedor a mostrar

. ',!!lI o que possuem em seus estabeleci-

e�����$����'*·i®.W•••• �� ••••• mentos. (D. E. M.).

I
I

Novo submarino
Nova Iorque, 2 (R.) _ Foi lan

çado ao mar, num porto da cosla
oriental, mais um submarino, que
veio aumentar a frota submersível
de Tio Sam, que se tem desenvolvi
do apreciavelmente nestes últimos
tempos,

"Ah! si eu tivesse sabido ..;" -Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à mercê
da mais leve variação do tempo ... V. S.

provavelmente sofre de rins debilitados.
Ê extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e tóxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
'Ü notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

:\.::,:m03 muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as passiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.

Frequentemen te cometemos abusos na nos-

I

t
I

CONVENCE tdElHOR

sa alimentação ou no nosso regímen de vida,
Irnpômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama

ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pílulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer 2..S Pílulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos meihores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

Nanhurn argume nto é de m aio r pe"
s uacão do que PREÇOS Bt\RATOS,

como estes »ba.xo :

CLJNGOLEUNS
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

Recehemos BuLSAS finíssimas, fabrica çân
norte americana

FILET á
metro Cr$

mão
31,00

IH\.TERIAS DE ALUMfNIO (G�AND SS)
c-s 380,00

LINHO BELGA, (para lençÓis)
largura 2,20 metro Cr$ 115,00

STORES SUPERIORES
a Cr$ 13,50

TAPETES "CRUZEIRO"
Tapetes de (morto a Cr$ 23,00

1 ,20 x 1,80 c-s 145,00
1,40x2,OO " 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
IRLANDESE S para ternos por preços

de antes da Guerra 1

A MODELAR

ITT
.{. ,ii

o vidro grande de Pi/u/as De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

��
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.
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�

.

t'D
I t1i f./t'· •

ê
i_........ :_. � . 11i<:' <�� ..
Em aviso recentemente ii r�1',I�WfÂÇAISSO' DE PESSOAS TEM

*'
Rua Ireleno 0.° 16 - S(!de próprIa publicado, o ministro Eurico � � 'J (�

'Registrado no Ministério da Agrloultura pelo Ce rtlílcado Gaspar Outra declarou que e J ,_ 'l /'� , �
n. 1 em 20 de Setembro de 1958. o efetivo do Corpo de Alu -I ...,:.:, '::W·".l....,�f.. ·,��.. !US;:. DO COM BOiv1 RE· !Endereço telegráfico: BANCREPOLA nos do Centro de Prepara � r �

I
.",Códira9s usados: MASCOTTE la. e 2a. edição ção de Oficiais da Reserva

Pi. ii,
SULT/�DO O POPU

a.FLORIANOPOLIS do Rio de Janeiro, em 1943, � 'W

E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES terá um tc t o l de 1.530 ho- @; LAR DEPURA TIVu •
Emprestimos - Descontos -- Cobranças mens. � �

.

e ordens de pagamento. Segundo comuniccção do i';;' DO SANe UE 0
Tem corre8pondente. em todos. os �1un!cíplo8 do Fstado

sr, comandante Plínio Ca t�, "'lARCA HEmSTRJHlA •
ttep!"esent�nte da Caixa Eeonornica Federal para a v.euch .

bral digno capitão dos � •das Apólices do �stt\do de .h�rn[1Jmhuco.: com sorteio I Port�s, as inscrições poro � O
P oi

semestral, .tem M'1!OI· e t�F()vdemLJ!o. li E d I
matrícula na Escola Naval � O. agi tDuOS O� ceuncns u.as apo IC�S e erais e os sta os estarão abertos entre 2 e 15 '� A �UfSUS J,lT�(A TODO O ORGJU�USMO 3de Sa� Paulo. �!mas Gerais e. �ernan_llm�o. . de janeiro de 1943. .... u F[g,.d�, u s-c«, "eortiçãü O Estômago, 08 •Mantem cartetra ��p�cI�1 para f:ldml!1�st:açao o e prédios. Informações na Capitania ";? Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôre.sRecebe dínheiro em depósito pelas dos Portos e Delegacias. � nos Ossos, Reumatlsmo, Cegueira, Que da do CIl- �

melhores taxas: I . .

>I<

• .� lu-lo, Auern!a, Abortos e f3Z os índívlílos Idiotas. f.J
C/C à dispoaíção (retirada livre) 2"t i FOl o.ssino do pelo preSl � Inofensivo ao organismo. l\gradáveJ como Iicôr. �.C/C Limitada 5% I dente da República decreto-

� O ELIXm 91.1 está r.pr'pvlldo nelo D. N. S: P. �C/C Aviso Prévio 6lfl lei, o u to r izcndo os Estados
i cuno auxiliar no tratarnento da Sífilis e Reu- 0-'C/C Prazo Fixo 73/0 a cobrar, até o dia 31 de ill31isffil on mesm s origem. _Aceita procuração para receber vencimentos em to- março de 1943, o imposto i VAUOS AS O PI N IOES •

�as as Repartíções Federals. Estaduais e Municipal". de exportação interestadual ® Q ELIXIR «9llt», dada a sua Atesto que apliquei multas �
-------------�----- ,------, '<"'_ I que está sendo ?rese,nte- � base. é ótimo suxílíar do tra- vezes o ELiXIR «�Htt» obtende @
INSPETORES E� AGENT'CS I mente a.rrecadado, o e acordo ,g;., lamento da Sifí!is nrinclnalman- semnre os melhores resultados $� ..L:.. l com o di sposto pelo decreto '?i§' ta nos casos em que a via 00- no tratamants da Sífilis.

11 .

379 � cal é a única possível. $'(Ordenado de 210$ a 500$ alem das (omissões)
rer o z a.

_ ,; (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Ralael Bartoletii �Gr ende Empresa de CUil:,tl UÇÕG::" com e sem sur t e ius , Por decreto lei assinado €3. G
necessí fi p essôas ativas e inteligentes, estabelecidas ou pelo presidente da Repúbli-I ' '""�.. " a,®����$�lJ;a�H!\,§:���� '!J'<��fi,.�.
não, homens ou mulheres. moças ou rapazes, que d esejam ] co foi reduzido para um Itrnbalhar Das suas locali�ades, angariando PEesumhtas e a:r;o e prorrogável por mais I A ôratJi)c�me�to e Mi�saiazendo cobranç s de títulos para conatruçõ es de c isas

,
sers meses o prazo para €S-I Aa U'iJ id !:a s: ...... ;)

a prests çõe . e c' In sorteio. 'I'ra b rlho Iac il , agradaver. tadia em entreposto, t r o p i-
,�,;,

F!ordoaldo SHVd e Geil�ginil E_Silva aQra-
muí:o lucrativo o de gr.mde acettnção O serviço rode ser che ou armazem aliandega, I wf.!? de�em, nenheradcs, ae ,dr HU?l� Ara�a�, ll,,:lG das-
'feito apenas em 2 ou ::l horas por dh, não requer exneri- do de mercadorias em trân-I veio cem, qU� !rat(.!� �� ��" li�ha ,'\�C!ONE� �e�.

d'
. I.

I
C como as rrmas de Cal'h,ilu,<1, pe.!! carinhn manJe;,-enCHi e os caD !diitos podem conservar os empl egos Ou i sIto. talo dU!'iWi0 ii IGngil enfermidade na saudosa ex-

negocios que tenhem. Orden8do fixo que será estipulado 1-- O' . n- >; tinta e, como tambem. a !üdps que, alló� o tlEl.ieiliace, enviaram flores,
de 210$ e 500$, conforme fi especialidade que cad·� can·IAluna.se .

lm'i n",a.��, cgroas e_�le9!'a!�as. A?r,�V�l;i'H� o_ens,�lo que �� ��2S oferece .p�_ra _con:
didato ven1:a a revelar, alem das cornissõps _ E�crever I '9 c. I? 5 yU.I I vli:lar seu., ��r.en,es � rLl1"gliS .Pilr�;<1 líll.SSa., de t ",la, qU� ��n mlt:'II;:ao ii

d d d t J' '" b 'b'I'd d 'C,·' p·t 1 3512
i tOB, 8e,h p'l rI'! Vlqt.as, s8l3 alma da eX.mla [?lr"o rezar 2a.•e.ril, as r horas, !la Cnlh.,a do Senhor�n ° e 8 08 .... 80 re pOSSl I 1 8 es, pclr8 lilxa o" 8., .:. I·,· t I t b lo, i dos PassosBAO PAULO j(l8 J ln ar, exce .en e an le,· 'l,'l

'

I ro, COpA. e COZ1Dh'l. POS\oUr, ':I
. _

.----------! (;ut�oss.im, nmplo terr�no e Lili GoularteI! prhHl. oe b mll0. V"o 18m &e, ri

i I lambem. mÓVflÍ·, em bom es

I! isd0. 'l'ratnr à rua Bocaiuva,
I : ! J 7.

II, 738 5 vs-2

(IGARRllHOS TAlVIS
I! Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36.00
,! CASA MENDES
� ;

I:p·"I ia '"O um, para alt�.fi i g Ir. - Iof 01-

I! m�çõe'l e prrq10stas 80 iate

I! r�s8f1do, D.I) C�nsul11do A ��e! flonnn. SIto a rua Fellpe
! Scbrnidt.
i ----

I Declaração
I Ana Curcio, residente à rua

i Felipe Schmidt, declara, para

; fins legais, que perdeu sua ca-I! derneta da Caixa EconôrnÍ:€a.
,736 15vs2
!------------------
I Permuta-sp.
I U'a máquina de �ostura
'«Singer», com motor, por
um brilhante. Negócio ur

gente. Tratar à rua Vidal
Ramos, 65.
737
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Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Ban(o de (rédito Popular e Ag' kole
de Santa Catarina

i
............... · ....AiO""'�\

J)l(ih� ·titlB dos rIns n COl'?H�âo
o 'fONrCAllmUM tônico dos rl�!I e do coraçAo' J mpa a

bexIga, o!, rlrw, aH nefrite"'. arei""" ('ó �iC1!8 renal.s, aumenta !tI!
urinas Tira 88 IDcbaçõ�1! doI' péi'l e rosto, hidrop�l8,s, falta de
ar. Plllplt8.CÕeB, dôrelil do coração, 81'm.a, btcnqulte fu;máOca,
8.rie�!o-e'lc!ero;""

l( fl.Hlédio

...-rW Fl!ftI Z

E' fl tônlc'] ú(€ro-OV81'Io SED.\NTOL que r'8�tltml li Hill!e
perdida f.'\ la anemia. ps.tidez, lIiagrezD, fa!'ltio, f!Ôres branaD.s.
regulador d·8 vi,�itc\�. nas dO<1nç!l.'l Llo útero, ovárL18, cvltu
M hemorraglaa, ante,; e depois rio pn.do; contra tGdall 8.R enfer
midades das l'!er.oQras de qualquer ldao0.

r�!,�r,e3 do eOraçHO H aStHa
Use li CACTUSGE"'íOL eBpe: [("'il

cnntrN h!dropslB8, pés inchudüil, fuHil de. ar, jJlilp:tuçõe!J, ab;�ti
ffiilU'O Gil!! veias e art('rlal", bl·nnqtI"te. a"mÍl!!.:;:>.,

!tl:;õt:s, caulSaço, minas esea""as f> dikes no c{)�aç!lü, ponta.das
no .. rios e lfichuções.

A OH fraC"Ot.-.l O C(ln valegeeuh�8
DeVf'ID mar (I STEhOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos ",tis,uloll I} dos nervos. Fortalec6! o sangue na;; pes
SOMI anêmicas Evita li tube)'culol>e, clcatrlza 08 pulmões (jf\entes
com pontadas; tOBB:f<, dores (;0 peito tO' naiJ roatau, perulls {WCfIl',
liugUil ",ul� Fa"a a n�uru!!teIJ13, o defâ'1im>J e li dlsvepElia, a
cUll'vaiescença é fl!.plda.

1 'f'" I�
. >

�.,l 1 t l� - vJnUHtt Lcl HIO
SPfnOCHET.íNA é usada nilS m('lé-;tlas do sangue Fifilii!,

eczema?, tumors!;, rlartbros, e8il1nhas, fí;tulIi8, purgaçõe8. leri
das, Cp.licr08, e8cróflj!as, �eumlil!smo_

Único depurat1vo que limpa o c<':'rpo. tonrfina e !>ngorda.
Ul'!pos!tarlaã: ,,-.;da@ 8.8 drogarias de Sllo i:'tlulo e t{lo.

AS S l�NlfORA_S DEVEl\:J USA iI
Em SUá ti1ll.f Ue íntima EO !lente o t.1E.IGYPAN, de

grande poder higi�nlco. contr� inolês iaa c' n "glosas
suspeilHB, !rr1tllçõt'8 cOl'rimento�, molé.�

Hf,& utero·vi'lginals, metllte" e todn 8iyte di) dOp.nç!lB
1 iCtl,:S e- grtllle preservôtl'o. Drog-i:lrii:l p� cn!l'CÜ, Río.I

ti Cnw:r=iMiT5' #4Ra

3 vs-l

Orília

PreCi6!l- e de

( H: Iv8 OIÍ'Ítl. Ped!'() Goulnrte e ftmilia convidam
a06 parentes e !lIl.:igos pura H8sist!rem à missll
que, em intençá"l à alma de SU-l iopsqul:'civel
LILI, mandam rezar, àia 5, às 7 horas, na Cate·
drul, DO altar dl3 N. Senhora d'is Dôr,'s, peh pas
ssgem do l° aniversári:) de seu falecimento.

Antecipadamente. agradecnn,
740

t
R vs.-l

Só às autoridades interessa
rá, de-fato, o que sabes a res

peito da "quinta-coluna". (1...
D. N.).

Prestigia o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quint.a - colunista". (L•.

D. N.).

tornar o

''oue poro '01'1'Con1f\ elim'l'l• I dada. ' .... S
I o'ie u <plI'lIlO •

pe e e e,
.

manchaS le irrtto'
do o pe <:0sUO'ii20ndo SÃO RU5v

Use SA
do, líquidO,
sólido OU

Impo'rtadora Ave - Rádios
6 vs 3. !

I 8. PAULO-RUA PRATES, 43·CX. 4063

II I Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa

II
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça

IÃBORATORIÕ 'DEO 4S.'é'p�iiõ
I COIIt 20 proriuto�, procura distribuidor nesta cidade.
I CartR.s para "L'1boratnrio" Caixa Postal, 5�39 -8. Paulo.

I ADVOG4DO
I Dr. Aldo Ávila da Luz
I Horário: 9 às 11 e 17 às 18

I Edificio Amelia Neto,
sala 2.

I Florianópolis.

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEI_.j INDU8'I'RIAL-JOINVILLE(Marca regist.)

.'

eCOnOflliza-se t.empo e dinheiro
<. ��o v'�C(;) • " Ar

• •

[� PCCl.AUDAO(

./

(
�
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ODEL
"

I.. • .... II � .���a�f:�ral I O fim da guerra está próximoUl.er'imos e8'1.10s de finos I "as�IIlg�O!l, 2" (R.). t: Num do;; São Paulo 2 (A.N.) - ° Embaixador da Inglater ralJl..1

"I
seus ed itoria is o 'Vasnmgton Post ,

.

I declara que o gcneral De Gaulle junto ao Gov êrno Brasileiro, Noel Char les, que se encontrava

�A' n ILI 105' soube aprovcitar a oportunidade aquí, falando à imprensa disse acreditar que depois da arra.n-�� DI,' que Ihc deram os acontecimentos de cada anglo-americana e dos insucessos totalitários na Russia,'íIí . � Toulon para dem onstrar uma das , ,. .

dE"-

h d b maiores qualidades de sua grandeza esta próximo o fim a guerra. sta, na, s.ua oplm�o, se pro-

aca�a: e rece er de alma.
..

I �ongaráatéofimdo,anode 194b3,nodma:�{Imo. Sahentoutam-
"De Gaulle, diz o jornar, pensa bém que o nosso pais vem cola oran o Intensamente com as

I
apenas e antes_ de tudo. �a. França I Nações Unidas e que tem observado com agrado e entusiasmo
e na restauração. Ao d irigi r a pa-! 1 -

il
.

h d s �últimas
I lavra aos seus c0l!lpati'iotas, êle não

!
q�l� .

a P?pUlsçao brasi erra tem acornpan a o a
,�% '

'

I teve sequer uma única palavra para vitorras alIadas. � �
os que o despojaram da sua cida- ----_..�

dania, condenando-o depois à 1l10r-

\ S
c; •

te. Ao contrário, De Gaulle salien- �rJ� �U� ������ �
to u apenas a necessidade da união �Jt""" _�u rY,iíI V'ríii I�nacional na França de hoje". j

'\., E!��-�e�.P4I1!!l!lR p

Milto-n-CarVêliio�- sr[Jhon;, \ � ����C;;;í1'f,'eJ�1�1B/,;i�trlet i ru n dn-s e de'oh ca pita l, [l. __

pres ente rn � u a s despedidas � r .� 'I
, ( 114 ;.:, I! S a rn i g (\S e p I-) r e n t e 8 /'
ii que d iX1PID cip r,zer

P�S'I � /'

"Ohl!tl,l'Ole p r cn rênc ia de ;:::::::--
t-rn po.
731 .� v'.-3

(el. Renato Pinto Aleixo
Salvador, 2 (A. N,) - An

tes de empossar se no cargo
de Interventor Federal nes
te Estado, o coronel Renato
Pinto Aleixo reassumiu o

comando da Sexta Região
IlVHHtar, que .exercerá cumu

I·..••••••..··e•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••�! Io t ívc rnerrta. , e .

i O inútil de boje será o útil de amanhã i
�--...;;;;;;����

i Curso de admissão à série ginasial i: Assim será se V. S. mandar seu terno à : Machado & (ia. I': :
••
a

"TfNTURARIA GUARANI
....
" I 1= Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, :

•
.

; A;'· !: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :
: lavagens químicas-Perfeição.Rapidez :

genCIQS e
.• Médio do Ginásio Catarinense). •

: A MAIS ANTIGA DA CIDADE :
Representações I MENSALIDADE: (r.1 50,00 Ie

.... . • Calxl poltll - 37 • Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, •
•
e J:.,::onomlze seu dinheiro, preferindo a 8. •• das 9 a's 12 horas. :RUI Joio Pinto - 5: TINTURARIA CiUARAHí-RUA JOÃO PINTO, 17-FONE 1428 : : Praca Getúlio Vargas, 8 :e • FLORIANÓPOLIS • •
••••••••••••••0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••' : N. B _ A primeira mensaiidade serà cobrada no ato da matricula. :Sub-.Slntes nOI �rinclpah •

.

•
rÓ» d Etd ..,...... _ -- -- �_ _ _... munc:Jplo. o i a o·

;. � t7P.

� ALfAIATARIA «O UNICO» � --B,_,.e�-�-!�-zon-�e�-r-��-ó:-,�o-Te_- Desabou o assoalho do «Campo Verde»
Florl·sbelo 81°lva ) rão início, em breve, as obras de SÃO PAULO, 2 (A. N.)-Foram consideradas fóra de

� construção do Sanatório da Fazen-
perigo as vítimas do grande desastre ve,rificado no Clube

� da Baleia, as quais foram postas em
I.. concorrência pelo Ministério da "Campo Verde", cujo assoalho desabou quando o sa ão

� Educação e Saúde Pública. se achava repleto. Vários feridos já deixaram o Hospital
O referido sanatório distará qua- da Santa Casa. A mulher que foi encontrada morta em

tro quilômetros desta cal?ital e terá A •

dê d astre foi identificada como sendo� capacidade para 600 leitos, tendo conse�uencla �sse es
.� sido orçado em Cr$ 8,075 934,00. BenedIta AraUJO, com 28 anos de Idade.

� •.�......•..•...........�............•� Rua João Pinto, 21 � •
•

���·J....••••• ••••...,••�.·.·.w����� : E.N I C 1-1 SIA :• Comércio e Indústria de Madeiras (em organiza�ão) •: Ações ao portador no valor de 500$000 - Capital de 850:000$000 .fi., a reaUzar como segue:
•

I !
20% no ato da subscrição •'§1 ·ltO% dentro de 30 dias

• 25% dentro de 3 mêses e
.. 15% com os próprios lucros da sociedade. •

"
•
"
•
I)
•

e 1159. •
"
�
f)
®

Vendas à vista e a prazo

Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras.
Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

Servico garantido-Prontidão

o alfaiate elegante da cidade

Alíaiate CARtONI, o melhor!
Rua Tiradentes. 16.

Mas�acrando
os sérvios

Londres, 2 (U. P.) - Um porta
voz do govêrno jugoeslavo anunciou
que os búlgaros estão massacrando
os sérvios, nas zonas onde exercem

I funções policiais às ordens dos ale
mães. Seiscentos sérvios, inclusive
mulheres e crianças, foram mortos
em Krivareka, até fins de outubro.
Outros foram mortos em Stani

sinci no dia dez do mesmo mês e
50 em Esnsíka no dia 11, Acres
centou que no dia 12 de novembro
aviões búlgaros lançaram volantes
sobre Jagodina, c quando os habi
tantes iam recolhe-los, foram me

tralhados, ficando mais de 200 mor
tos e feridos.

inferessa li 8 clllre 10 !lí!iHwl'cs;

I Farmácia «Esperança)
do

farmacêutico NILO 'LAUS

Na edolescende, na

idade adulta, na "idade
critke", as irregularida·
des no fundonsmento do
organismo ecerrétsm para
a mulher uma infinidade
de deres e contretem

pos. Hã, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUOE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
antl-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma serenrte de nor

malidade para a seude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Hoje e amanhã serê a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Hameopatias.

Perfumarias.--Artigos de bOrrilChei.
Garante se a exata observância �o receituário médico

PREÇOS
R. Conselheiro Mafra: 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

Â S_J\UDE DÁ �ruLHER

Os interpSf'adOs na compra de ações desta Sociedade, .que visa não 8.Ó
evita.r que seja retirado de�ta Capital, como tambem am plIar um dos. ID!HS
antigos e concehnados e�tabeleeimentos industriais do genero, com capl1cldad.e
para cerca dA 200 op?fluios, poderão procurar 08 incorporadores no eSCflM

torio (la fabrica à rua João Pinto 44, ou nos e,ndereços seguintes:
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IVida Social Processo dos traidores
. Plauto e outros...

Pânico e desordem
Londres, 3 (R.) - Um por

ta-voz da RAF declarou que,
em consequencia dos bornbar
deios aéreos do norte da Itália,
o pânico e a desordem imperam
naquela região.

�

Poderoso exército
Melburne, 3 (R.) - Na No-

AI dva Zelândia acaba de desem- uga-se OU veu e-se
barcar poderoso exército expe- Otima residencia, com gran-dicionario nor te-arner icano, com de pomar, ao lado da EstaçãoCaspa 1 LOÇll0 MARAVI. o mais completo e moderno Azronôrnica Tratar à Rua Tra-

_______________
.

LHOSA. I e�uipamento, ten?? sido rece- ja�o 7_
•

Os chineses atacam i

E
. bido com grande Jubilo. ,I ------------,,- I C N tí II, * 'rROPICAIS INGLESES

nos subur�los OS e o leIas I Só a (anhão I O mais variado 9 belo
�e Canta0· •

I Genebra, 3 (R.) - Sabe-se 1 stock da praça
Chunquim, 3 �R.) - o .alto-falan- o chefe de Polícia d.o DiS-1 que

na cidade francesa de I O P A R A I S Ote chinês expediu comunicado para t
.

t F d I M tIl' 1
�

t' . .

informar que, no último dia 26, tro-
1'1 o e er�, tenente-co- on pe ler os a emae� 1-

I
Rua FelIpe Schmldt, 21

pas chinesas atacaram o subúrbios ronel A 1 c I de s Etche- veram de empregar artilha-I ft ,_
nordeste de Cantão, onde incenrlia- goyen, determinou às auto- ria contra um quartel, cuja Smmo@lo da Liberdade
ra111 um depósito e quartéis ,iaPC!-/ ridades policiais e à direto- guarnição recusara obedecer I Ri;>, 3 (D. N.) - O Instituto dos
n�ses e destrt�lra!1l 4 caminhões nu- ria Ge"'al de Comunicações à ordem nazista de desmo.1 Advogados enviou urna carta 30 co-
J11Jgos. Tambem causaram enormes

" •• .

d l A I P' t 1baixas às tropas japonesas, Final- e Estahsticas seja apreen- bilização, havendo numero-j n�an an � ,.111ara eIXO o, ap au-

mente, diz o comunicado que, a 27 dido todo e qualquer opa-I sas vítimas. I dlll.do a IdeIa. de se dar a uma l�-d� c�l'l'ente, �lll:an�e a ha�a,lh� de relho pertencente aos súditos I ..! calidade �lunllnen�e _o n0111e de f-l-\\u:) I, na pIOVIl1CIa �e Gl.f'kwng, d "! " -'
c= ._

_ (antra-ataaue re�ehdo I dice, aldeIa da Boelllla arrazada pe-as to.�·ças chmesas OCaSlOl1ar:\lll aos
o eiXO CUJo po__ e preJ II , 1 I'

. ,

I nip;micos 300 baixas. I dique a segurança nacional. i Cairo, 3 (R.) - As forças los naZIstas.

J:t'aZflm anos lloJe I
O prof. srita. Ema Mancelos,
o jovem Fernando-José, filho

do sr. dr. José Ferreira Bastos,
ilustre consultor jurídico da S.
V. O. P.;

a gentil senhorita Maria de
Lurdes Lopes, filha do sr. Lu
pércio Lopes;

o sr. Agenor Cardoso, chefe
dos guardas da Penitenciária do
Estado;

a exma. sra. d. Carmen Fi
gueiredo Fontoura, esposa do
sr. Nêrcio Sabino Fontoura, Iun
cionário da 5a R. M.;

a sra. Lídia de Lurdes Cláu
dio;

o jovem Dultávio Coelho Jú
nior;

o estimado jovem Francisco
Régis; funcionário desta Reda
ção.

Noivados:
Com a prendada senhorita I

vone d'Aquino, dileta filha do
sr, dr. Ivo d'Aquino, digno se

cretário da Educação e Saúde,
ajustou núpcias o sr. dr. Gil
berto Guerreiro da Fonseca.

Com a gentilíssima senhorita
Maria de Lurdes Boabaid, filha
do sr. Feris Boabaid, do alto
comércio desta praça, contratou
casamento o sr , Saul Amorim.

Agradecimentos:
Do sr. Floresnal Amaral, se

cretario do consulado uruguaio,
recebemos atencioso cartão de
agradecimento pela nota de
seu natalício.

Viajante,,:
Chegou a esta capital, pro

cedente de Blumenau, o nosso

jovem conterrâneo prot, Orlan
do Melo.

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos.
'I'robo lhos de crivo.

Vai receber a
-Cruz de Ferro»

Nova Iorque, 3 (R.) - A rádio
emissora de Berlim. revelou que um
dos principais lugares-tenentes de
Rommel, Q major-general Bernard
Ramcke, chefe de uma brigada de
paraquedistas, e que ficára detido
no deserto por falta de combustí
vel, chegou ao Q. G. do "Fuehrer ",
juntamente com o capitão Heinrich
Schwelkhardt, chefe do grupo de
uma das esquadrilhas de caça da
Luftwaffe, para receber as palmas
do carvalho da Cruz dos Cavaleiros
da Cruz dê Ferro. A rádio de Ber
lim diz que Ramcke e alguns de
seus homens ficaram sem gasolina
na batalha de El- Alamein mas
apoderaram-se de alguns caminhões
britânicos e conseguiram reunir-se
ao grosso das forças de Homme!.

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Reunião dos
Estudantes

Sábado último, dia 28 de no
vembro, realizou se mais uma
sessão da Federação Floriano
politana dos Estudantes, como,
aliás, vem sendo feito mensal.
mente, no último sábado de
cada mês.
Em breve, proceder- se-á à

reforma dos membros do Con
selho Deliberativo que repre
sentam o Instituto de Educa
ção, visto que, em se formando,
vários dêles deixar-ão vagas
que devem ser preenchidas com
novos elementos selecionados
ara êsse fim.

o perolelre., anglo - americanas aperta-
GENE.BRA, 3 (R.) Pe- ram ainda mais a pressão

rante a Câmara dos Fasci.os sobre a o rea de Bizerta, re-

e Corporações, Mussolini pelindo o maior 'contra -

discursou. Como aarn p re , ataque do "eixo" na com

bravateou, mas não poude I ponha tunesina. Os aviões
àeixar de confessar que "a I�' 38 .americanos : os Spí t
gu.erra será longa" e que fire s Ingleses estao rne tra

só na cidade de Gênova as Ilhando.. fu:lo3amente as li-
i bombcs da RAF nrrazaram nhas i n rm rq'os.I

11.833 edifícios. Aconselhou
«>

que as mulheres e crianças Esses 2 soldados...
abandonassem as cidades Washington, 3 (R.) - Por
ita!ianas. para as quais o motivos bem originais, dois
govêrno ia mandar mais conscritos do exército acabam
canhões c.nt·-aéreos_ de ser dispensados do serviço

-r- militar: um deles, por sofrer de
O papa não protestou uma doença que o impede de

Londres, 3 (R.)-Porta-vozes usar roupa (ou fardamento) de
oficiais desmentiram que o lã; e outro, por ter urna costela

papa houvesse protestado a mais,

contra o bombardeio das
cidades de Gênova, Milão e

Washington, 3 (R.) - Comu.nica-I neladas avariado. Essas ações não Turim, pela RAF. Acrescen-do do Departamento da Marinha:

I
foram anunciadas em nenhum co-

t "N h t t"Pacífico e Extremo Oriente - muni cado anterior do Departamen-,
ou -s e : en um pro es o

Submarinos norte-americanos

infor-I
to da Marinha. se recebeu, nem provavel

maram sôbre os seguintes resulta- Pacífico Meridional - As ativi- I men te se receberá". E os
dos das operações contra o ínimí- dades normais de patrulha na ilha jornais londrinos adiantam
go em águas dessas zonas' um des- de Guadalcanal foram apoiadas pe- d h•

I I f d tilhar i I
.- que, quan o c egar o mo-tróier afundado, um navio tanque

I
o ogo e ar I arra e pe os avrees

b i '1'de 9.000 toneladas afundado, um de combate A tonelagem ,de navios menta, os o Jehv�s rn il i tci
navio de carga de 8.000 toneladas I afundados ou ava�'lados e �e .. .. res da Roma faSCIsta rece

afundado, um navio de carga de H.3()0. Com essa mforn,taç�o. el�va .. berão a visita da "RAF".
6.300 toneladas afundado, um navio se a 128 o total dos. navios rrumrgos •

de carga de 1.200 toneladas avaria- afun.dados ou. avanados, pel,o� sub

do, e, segundo se acredita, afunda- marmos amencanos, no PaCIfiCO

do, um navio de carga de 6.000 to-

Rio, 3 (V. A.) - O processo contra Pláuto Carneiro, Caubi Araujo
e outros, acusados de crime contra a segurança nacional, que se achava
dependente de uma perícia, readquiriu aspecto movimentado. O advoga
do do acusado, Ernesto Ho lck, requereu revogação da prisão preventi
va do mesmo, à semelhança da medida concedida a Caubi Araujo. O
Conselho de Justiça indeferiu o pedido, por julgá-lo prejudicial aos in
terêsse da justiça. Os peritos esperam entregar seu trabalho na segun
da-feira, devendo realizar-se o interrogatório na próxima quarta-feira.

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

INTESTINOS e fl�NO·RETAES.
O R. BIS C A R n I

Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jon'"., de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

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

A heróica marinha
norte-americana •

Estavam sondando
Alger, 3 (R.) - Entre os

membros da comissão italo-ale
mã de armisticio, que se acha
va no Norte de Africa e caíu
em poder dos aliados, figura
vam algum"! personalidades ita
lianas influentes, que alí andavam
sondando a possibilidade de a

ltalia fazer a paz em separado.
•

BACHARELANDOS E VONTADORANDOS
Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE

o REGISTRO do vosso DIPLOMA, no Rio, que tará
no menor tempo e preço-

!!L!!!!!1!!

Em Guadalcanal Sabotagem em Gênova
Berna,3 (R.) - Multiplicam

se em Gênova os atos de sa

botagem, atribuidos ao Partido
Socialista Italiano, velho adver
sário do Fascismo.

Dia Reservista Vida Esportiva
o CANTO DO RIO VIRÁ AO NOSSO

ESTADO
A C. B. D. comunicou à F. 1\1. F.

que concedeu autorização ao Can
to do Rio para realização de jogos
amistosos, nos Estados do Rio Gran
de do Sul, Santa Catarina, Paraná
e São Paulo, ressalvando que na

cidade de São Paulo só poderão ser
levadas a efeito após o Campeona
to Brasileiro de Futebol.

Melburne, 3 (R.� -- Aper
tando o cerco dos japoneses em

Guadalcanal (Salomão), os nor

te-americanos matararn-Ihes 51
soldados e tomaram-' hes 3 ca

nhões e 6 metralhadoras.

do

Trapani bombardeada
Cairo, 3 (R.) - A RAF lan

çou poderosas bombas sobre
Trapani (Sicília).

•

Quem perdeu?
o sr. Hercílio Santos Sou

sa depositou nesta redação •

uma chave grande, por êle-,
encontrada no jardim' Oli
veira Belo.

A "Associação Comercial de

Florianópolis" pediu-nos a di
vulgação da seguinte nota;
"Atim de atender à patriótica
solicitação que lhe dirigiu o sr.

Capitão David Taulois, chete
da 16a C. R., a "Associação
Comercial de Florianópolis" ape
Ia para o civismo dos srs. co

merciantes locais, no sentido de
ser facilitado, no próximo di-
16 de dezembro, o comparecia
mento dos seus empregados à

grande parada de reservistas
que se realizará naquela data e

a qual pretende a referida au

toridade dar, este aao, um brio
lho excepcional.
Solicita- se, ainda, de cada es- Artigos para senhoras!

tabelecimento comercial, que

01
SEDAS ESTAMPADAS

seu contingente de empregados Os mais lindos padrões
se apresente conduzindo o Pa- O P A R A I S O
vMhão Nacional. afim de que Rua Felipe Schmidt, 21
haja o maior número passivei, 234

- - _

de exemplares do sagrado sim-I aVloes nazistas
bolo". destruidos ém 7 dias

Moscou, 3 (R.) - A Rádio-Emis
sora local transmitiu o seguinte co
municado russo:

"De 22 a 29 de novembro, em
combates aéreos efetuados sôbre ae
ródromos e mediante o fogo das ba
terias anti-aéreas foram destruidos
23,1 aviões alemães, dos quais 72

. eram trimotores de transporte.Nos
sas perdas durante o mesmo perío
do foram de 37 aparelhos".

O LIBERTAD VENCEU
Curitiba, 3 (A. N.) - Estreiando

no sábado à noite, nesta capital,
no Estádio "Belfort Duarte", que
se achava repleto, a equipe do "Li
bertad", do Paraguai, abateu o Bri
tânia E. C., de Curitiba, pela conta
gem de 3 x O, revelando bons predi
cados técnicos e eficiente conheci
mento futebólístico.

Ainda há distúrbios
Genebra. 3 (R.) - Continuam

a reproduzir-se distúrbios entre
os operários de Toulon, que se

recusam a voltar ao trabalho
sob as ordens dos alemães.

Gigantesca batalha
de tanques

Londres, 3 (R.) - A rádio de
Berlim anuncia que está sendo tra
vada uma gigantesca batalha de
tanques na frente' central, princi
palmente no setor de Rzhev e em

Veliki-Luki.

•

A ação de Darlan
La Linea, 3 (R.) - O almi

rante Darlan assumiu as fun
ções de chefe-de- estadoda Afri
ca, Francesa, cumprindo o mano

dato do marechal Pétain, o

qual. segundo disse, é "pr iaio
neiro dos alemães". Organizou
um Conselho Imperial, com

posto dos grais, Nogués, Boisson
e Ives Chatel, para governar
aquele territorio e defender os

interesses do Império Francês
até à libertação da França.

•

MORADIA NO (ENTRO
ALUGA-SE urna ótima casa

de moradia, à rua Tiradentes
n: 7.
SALAS - ALUGAM-SE di

versas salas r/médico," ou

escritório, à rua Tiradentes
n' 14 (sob.) Tratar à rUI1 Fe
lipe Scbmidt, 19 (CASA DAU
RA).

15 Vs t

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nho CrelSltada
"SILVEIRA"

'I'
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