
,

nitAncia o r i ilã :'

;1
ESTocoum, 7 (Renters)--O Cardeal Scbuster, arcebispo de Milão,

.. �Il! l1eni!ência, cami�iªI'1Í" boje, ,j
pelas ruas da cidade. descíllco � tr�zendo um lenço n� pescoço, e d!rlglr-S�-a para. � .Cílledral,oond�,'"
)lezará pela salva�ão do povo italiano e pela «pi'otecao celeste para a Itaila»-anuncul-se de noma.

i Prestou ($e��o�mento
I �;"

I fa�so

I Rio, 7 (J.) - Um jornal anuncia
que o ex-suplente ele mini�tro elo

Tribunal ele Contas, sr. Gmlherme

I Andrade, comparecerá à juizo,
acusado de ter prestado exponta

. neamente, falso depoimento contra

I o professor Arnaldo ela Silveira.

CASIMIRAS INGLESAS
Pedrenasem exclusiva

O PARAISO

o qME! ci�l.i: a ráàio de I

Berlim

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

Zurique, 7 (R.) - Declarou a rá
dio ele Berlim, que o Marechal
Rommel tem recebido poderosos
.reforços, particularmente em ar

mas pesadas e "tanks", da Trtpoll
tánía e da Europa. As poderosas
posições agora ocupadas pelo co

mandante nazista, formando um

arco da costa ao deserto, e entre
cortada ele lagos salgados e pânta
.nos, constituem uma ótima linha
-de defesa.
Além elisso, o aparecimento ele

canhões de longo alcance, da mail"
moderna construção, tem dado aos

britânicos desagradaveis surpresas
:nos últimos dias - conclue a refe-
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Já psrderam doze
divisões

Moscou, 7 (Reuters) - Foi, ofi
cialmente, anunciado que os ale
mães já perderam 12 di visões des
de o ínícío da nova ofensiva russa.rida emissora.

--------------- ---_._----�_.------_._ .•._-

Os alemães luta cem� 'ô'P;!i� .

MO,,!�,!)a 0' �m!,eI!Ç,�r���na "ente Icentral, diz a rádio de Moscou. O comando alemão se vê forçado a lan
çar à ação, nos setores de Valid e Luki, unidades formadas às pressas
por elementos dos corpos técnicos de engenharia e as fôrças aéreas são
dirigidas por alunos e professores das escolas militares para oficiais.

...................................*...8•••••••••••••

Linhos irlandeses e inglesas
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores nreçes da praça
na A MODELAR

...........e.�••••••••••e�•••e••••••••••••e••••••••�

Pimenta em olhos alheios
Londres, 7 (R.) - O Ministro do Interior e Segurança Interna, sr,

Herbert Morrisson, referindo-se às cifras fornecidas por Mussolini em
seu discurso sôbre as residências civis atingidas pela R A. F., cifras que
ascendem a 18.000, declarou .que 1.150.000 prédios foram danificados na

.regíão de Londres durante os nove meses da "Blitzkbrieg" aérea na

zista, o que representa uma cifra cem vezes maior do que a assinalada
pelo Duce. Declarou o sr. Morriscn:

"Se Mussolini diz que as Reais Fôrças Aéreas atacam bairros re

sidenciais, que diria sôbre as atividades da Luftwaffe sôbre a Grã-Bre
tanha".

Assegurou que as cifras citadas por Mussolini demonstram que a
R. A. F. teve muito êxito em encontrar os objetivos militares. Em se

guida disse:

"Quando a Inglaterra foi submetida à
queixámos, agora Mussolini se queixa".

Novas «esfregas»
Moscou, 7 (Reuters) - No setor sudoeste de Estalingrado os rus

sos prosseguem sua ofensiva, tendo capturado novas fortificações íní
.migas. Nesse setor foram mortos 1.500 nazistas e capturados 5 tanques,
24 canhões, 10 morteiros e 57 metralhadoras.

dos russos

•••

«Remember Pearl
Harbof»

Faz ho je UD:1 ano que se

COl1SUlTIOU o traiçoeiro ata ..

qU3 nipónico
t01", a n1815

dos Estado']
Pacífico.
Enquanto erriitsé rioe do

governo jepon i«, na Casa

Branca, ern 1'V8shingfon.
ganhavam tempo com o

pretexto de negociar a zrra

nutenção do paz no Pací
fico, ev iões nipôni co s des

pejavam centenas de tom·
bas sobre be lon ave s, hcspi
tais, aerÓdrOD:1CS e obras

estratégicas, que os E.E.
Unidos haviam construido
para afrontar o instante
em que os bárbaros tota

litários, pondo de lado

compromissos solenemen te
assumidos, iniciassem a

m egnlornenieca e iá agora
malograda conquista do
mundo. •

Foi a iniciativa dêese co

varde golpe que tecilitou
ao Japão uma série de vi
tórias sem louros, pois suo

as hordas não combateram
a soldados igualmente e

quipados, znas, sem pie
dade, massacraram guar
nições inermes e deepreve
nidas.
Agora, que os E.E. Uni

dos se rehabiJitam dêsse
inominável atentado à sua

soberania, já os nipônicos
vêem quanto lhes vão cus

tar os 3 mil mortos herói
cos de Pearl Herbor t .

n Alemanha prevê a captura, pelos
aUados� da esquadra italiana

MOSCOU, 7 (Reuters) - A Alemanha ordenou à

esquadra italiana que prepare planos para sua evacuação,
se es tiver ezn perigo de ser capturada pelas forças anglo
erner ice nes, diz in iorrne çiio de Genebra para a Agência
russa "Tass" _ A iaiormeçêo acrescenta que em caso de ne

ceesclede, todos os navios italianos, inclusive submarinos,
d: vem s' r auto eiu ndados, sem esperar a ordem do Alto
Comando Fvaval e o afundamento será levado a cabo sob
direção de "observadores" alemães. Esses observadores
tornnr ão r:assageln nos submarinos, os quais ficarão em

poder do alto comando alemão.

Rua Felipe Schmidt, 21

a I'cal"l·IIar
ve s te base
Ur.ido s, no

I ------
.

Autorizadas a requisitar materiais
Visada a rêde de Viação Paraná-S.Vatarina

Rio, 7 � o presidente da República assinou decreto autorizando a

Estrada de Ferro Cerrtral do Brasil, a Estrada de Ferro Noroeste do

Brasil, a i-êrle de Viação-Parauá-c-S. Catarina, a admínístracão do pôrto
do Rio de Janeiro, os servíços de navegação da Amazonia e a admtnls

tração do pôrto do Pará e do Lóide Brasileiro a requisitar, enquanto du

rai- a atual emergência, os materiais necessários aos seus serviços me

diante [usta indenização. Segundo dispõe o art. 4° dêsse decreto-lei •
constituem crime contra a economia popular, sujeito às penas do art•.
2° do dec. 869, de 18 de novembro de 1938, a retenção, açambarcamento
ou sonegação de material necessário aos serviços de entidades referidas
acima .

, eceee.G .

BACHARELANDOS E VONTADORANDOS
Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE

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

.......e•••••••••••••o .

Explodiu O Ianque. de
gasolina do ônibus

Recife, 7 (J.) - O onibus n, 8.036, que fazia comumente o tráfego
entro Recife e Rio Branco, sofreu terr-ível explosão 110 tanque de gaso
lina, quando transitava no município de Pesqueira, cerca das treze ho

ras, de 4 do corrente. Todo o oníbus foi imediatamente presa de pavoro
so incêndio, verificando-se então 'um indescritivel pânico entre os passa

geiros que lotavam totalmente o veículo. Vinte passageiros morreram

carbonizados, saindo oito gravemente feridos. Todos os cadáveres fica.
ram Irreconhecíveís.

Váríos médicos foram transportados para o local, a-fim-de presta
rem socorros aos feridos.

Londres, 7 (R.) - Segundo cál-

11}ediçãO das Na<:ões Unidas à Áfri-
culos muito precísos, já foram te os cinco primeiros dias do de- é tão importante como a que está ca do Norte e Ocidental, concen
afundados uns 25 submarinos do sembarque aliado, pois a campa- sendo travada pela posse de Túnis trou uns 400 submersíveis diante
"Eixo" na silenciosa luta para man- nha anti-submal'ina é levada a ca- e Bizerta. Se os destróiers e os da costa setentrional da África e
ter as linhas de abastecimento das bo contra um inimigo tão tenaz aviões de bombardeio e de caça, número muito maior do outro lado
fôrças aliadas, que operam na Afri- que não convém nenhuma mostra que continuam atacando as bases de Gi1Jl'altar_ Essa Irota submarina
ca do Norte, a-fim-de converter I de otimismo. inimigas sôbre o Golfo de Biscaia, inimiga já. sofreu muitas perdas,�únis, de terreno disputado pelas Os que não ocupam cargos ofí-

I puderem manter abertas as rotas, pois, seguramente, muitos submer

a�)lla.�, em ponto. (IC apoio para .a I ci�is pod�m dize�' que as :ôrças na- l �s �ôrças terrestl':s �liada.s �a síveís, Independente dos 25 que fo
oferzsíva, que mais, tarde ou mais "aIS e aereas alíadas estão cum- Afrlca do Norte, nao so d0l111UaraO ram afundados, sofreram avarias.
cedo as Nações Unídas empreende. prmdo magnifica tarefa, transpor- o "Eixo", como terão adquirido su- Assim é que Hitler, que já está
rão contra as posições do bloco to- tando armas, nrunições e homens ficiente poderio para executar a esgotando suas reservas terrestres
talitário 110 Continente europeu. í� para o general Eíseuhower; fazen- ameaça dh-igida velo sr'. \\"inston

. e aéreas, ver-se-á, provavchnente,
pl'ovavd que, do ponto de vista ofí- do os alemães pagarem caro por ChurchilJ, à Itália. lObrigadO a retirai' mais submarinos
cial, se mantenha o número dc t!'e- carla navio afundado_ Depois que a frota submarina do de outras rot.as lluH'Ítimas para le-
ze subnwr;-;ín'ifl destl'lIi!loil tlUl'au· A }laüõJhf! pelns !'otas marítimas I "Eixo" se refez da surpresa da ex. I \'á-Ios à zona de Gibraltar.

'"_ _ � J" ..,

"Blitzkrieg" aérea não nos I Mais uma do D.A.S.P ••

I Rio,7 (E.) - o Dasp, em exposi
ção de motivos, esclarece que os

candidatos que se submetem a con

curso ou prova de determinada
carreira profissional, independente-
mente do ministério ou localidade
de lotação dos cargos, podem ser

nomeados para onde convier à ad
ministração.

CHARUTOS SUERDICK
Maço Cr$ 1,60

CASA MENDES

Luiz E. Taunay
Rio, 7 - A engenharia brasileira

acaba ele perder um elemento de

destaque e grande valor, com o fa
lecimento de Luiz Godofredo de Es

cragnoille Taunay. Era- o único ir
mão sobrevivente do visconde de

Taunay, filho do barão e ela barone
sa de Taunay, já falecidos. Embora
não tivesse óbras publicadas, o ex

tinto era, entretcnto, dotado de

grande cultura literária e se acha
va muito ligado aos círculos ínc=
lectuais ela França. Manteve as me

lhores relações com o sr. Paul Dou

mel', presidente daquele país, as

sassinado no poder e com êle en

treteve corr,espondência.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 12 - Terceira Noite Demoniaca no Clube 12 de Agosto. Banana da Terra, sensacional desfile de
Revelavões Wlusicais. Domiugo, 6, selrée das 9 às 11 horase

IQneIn perdeu l'
I Em nossa Redação acham
" se d e po s i t o dcs , à d is poaiç do

I
dos inte ress o d c s , um bole-

. .

d G 1:' A "S' T n.

I tlm,
·0 r . ...... _. . �OEe

i (p oss.c do a Jorge Cardoso)

I e u::na chave grande. ancon

,trada pelo s r , Durval Boa
; ve n tu r o Li.n h o r e s, inspetor

,
I de trânsito ri" ::8.

o Mucus da
I Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violentos ela .1('

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde c (!�
bilítam o coração. Em 3 minutos, Ma�dttcc,
nora Iórrnula médica, começa a clrculur
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a düículdade em respirar c volta
o sono reparador. Tudo o que se f:lZ ue
cessarío é tomar 2 pastilhas de fliendo�.,
ás refeições e Iicará completamente HH"
da asma ou bronquite. A ação é muito
ruplda mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Menda<D (em tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e Iacil ru

pidamente e completo alivio do sou-imen;o
da asma em poucos dias. Peça Menc!!ico,
hoje mesmo, em qualquer Iarrnácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Meu .... � AA Arnb",oom
U ..... .., a astl7Q.

A Prefeitura de Florianó-
polis, por decreto-lei nO 191, São Paulo, 7, do Correspondente Especial-Amorim Parga (via-aérea) - O clichê mostra

adquiriu 500 exemplares do diversos flagrantes fotográficos do catrastrótico desabamento de um edifício situado à rua João
livro "Getúlio Vargas para I Bricola. nesta capital, no qual perderam a vida várias pessoas, ficando feridas numerosas ou

crianças", pelo preço de! tras, algumas das quais gravemente, como jã noticiámos detalhadamente. Da esquerda para a

Cr$ 2.000,00, destinados a f direita, nesta ordem, uma vista da rua João Bricola após o desastre, vendo-se ao fundo, aglo
distribuição, como prêmio, merado, o povo assistindo o trabalho de salvamento, os bombeiros retirando dos escombros os

aos alunos das escolas íso- feridos soterrados; um ferido quando era transportado para a ambulância e, finalmente, no

lados municipais. triângulo, o secretário do Interior do Estado, Sr. Acácio Nogueira, quando no local, em com-
;>f. panhia de outras autoridades, se informava da ocurrência.

o agrônomo sr. Carlos de Sousa Duar-
_

te, vice-presidente da Comissão Nacional
do Gasogênio, apresentou ao sr. ministro
da Agrícultura um relatório sobre os

excelentes resultados obtidos pela Com- Rio, 5 (D. N.) - Devido ao in
parih ia de Carris, Luz e Força do Rio de cid ente entre a ala "acadêrníca'" e
Janeiro, com a adoção de 14 ônibus e. a "modernista", foi adiada a inau-
26 caminhões movidos a gás pobre, e guraçâo da exposição dos alunos
que permitiu a realização de uma eco- dc belas artes, marcada para on
nomia de algumas centenas de contos. tem, e que teria a presença do mi
No período de 9 de julho a 31 de ages- nistro Gustavo Capanerna.
to, os ônibus da referida Companhia,
movidos a gasogênio percorreram ....

51.616 quilômetros na linha 'I'Ijuca
Mauá; transportaram 333.159 passageí
ros e arrecadaram 264:758$000. O con

sumo de carvão, no período em apreço
foi de 146.860 quilos, no valor total de
63 contos. Para percorrer igual percur
so esse mesmo número de ônibus se mo

vidos a gasolina teriam gasto 100.816 ll

tros, no valor de 206:693$000 ou seja
203:693$000 mais.

O conhecimento das médias é ínteres
sante: média de km por dia, 2.834; de
km por carro, 10.830; de km por carro

e por dia, 214; de km por kg de carvão,
1,03; de renda por dia, 4:948$000; de
renda por km, 1$746; de passageiros por
dia, 6.227; de consumo de carvão por dia,
2.744 quilos; de consumo de carvão por
carro, 10.487 quilos; de consumo de caro

vão por carro e por dia, 207 quilos; de
consumo de carvão por km 968 gr.
Até 31 de julho, os 26 caminhões a ga

sogerno da Light percorreram 706.38
quilômetros, consumiram 625.701 quilos
de carvão, média de km por kg de car
vão - 1,13; média kg de carvão por km
- 0,886); transportaram 125.002 tone
ladas de carga. O valor do carvão usado
foi de 160:805$000 ou que representa
uma economia sobre o mesmo número rle

t
Acácio Moreira e

caminhões movidos à gasolina de réis filhos convidam aos
275:545$000, poís estes para o mesmo seus parentes eserviço teriam gasto 311.679 litros de
essência, no valor de 436:350$000. amigOs para assís-

* tirem á missa que
o Paraná é um dos pioneiros da cam- será rezada. no diapanha do gasogênio, pois a indústria 8 do corrente, às 10 hedesses aparelhos para veículos nasceu ras, no altar de Nossana cidade de Ponta Grossa. De acordo

com as informações da Secção de Fo- Senhora de Lurdes, na
mento Agrícola do Ministério da Agrí- Catedral. em sufrágio dacultura, sediada em Curitiba, exIstem alma de sua "uerida eatualmente no Paraná 4 fábricas de ga-

'I

sogênío., todas funcionando regularmen- saudosa espôsa e mãe
te, além de novas fábricas que estão Eponina Moreira (I' ano
sendo instaladas para atender ao cres- do seu falecimento). An-cente número de interessados. t·

.

O estabelecimento "Imbert" já vendeu ecrnam sinceros agra-
197 aparelhos. Com capacidade de pro- decímentes a todos que
duzir 25 aparelhos mensais, essa fábrica comparecerem a êsse
atua:mente está trabalhando para satís- ato de religião e carí-faze! un:a .encomenda de 154. daliA fábr-ica de gasogênio a lenha I e_.

_

"KAA", localizada em Rio Negro, pro- bus. 1 automoveI, 1 trator e em 4 moto.

du.zm,. em 1941, 7 aparelhos e 110S sete res fixos. A sua capacidade de produção
prlmelros meses do corrente ano insta- é de 500 aparelhos.
lou 19. Atualmente essa fábrica pode No município da Lapa. a oficina me.
l)roduzir 40 aparelhos mensais, mas tal cânica de propriedade do sr. Estanislau
produção depende de capital. Szezypior tambem está-se instalando
.A fábrica "Sully" já instalou gasogô- para a indústria de gasogênio, tendo jámo a carvão em 144 caminhões, 2 ôní- construido dois aparelhos.

O fOi d b t S
>

I
M L. b. A. i:H"UUU&lral

NOtí��� catastró leu ,��a..w����_� em
.

ão Pau ol��;�Jg�t:&;��f,�,�l\�fi:�f:�'",:s;
se fornecia aos escolares pobres
durante o curso letivo. A medida
irá beneficiar 9 mil escolnrcs d e.

ambos os sexos. de acôrdo, tam
bém, com as autoridades do ensino,
continuasão funcionando os clubes
agrícolas, instalados nas Escolas da
LBA, a-fim-de que a respectiva
produção seja bem aproveitada du- -

rante o próximo período letivo.

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMAelA • «Serviços Aéreos Cruzeiro de
• Rua Cons. Mofra 4 e 5 '- FONE 1.6'*2 • Sul Itda.»
•

E t' domí �J' • Rio, 7 (A. N.) - Os "Ser-
e n rega 8 omlCI 10 fi viços Aéreos Condor Ltda", ho-

\•
• ie "Cruzeiro do Sul", pediram

••••••••••••• ;•••• �� ••••• autorização ao rvrini.stro do Tra- -

r balho para rescindir contratos
de trabalho com 32 emprega-

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

dos, na sua maior ia súditos do
"Eixo".
Em face das razões expostas

e por tratar-se de uma ernpr ê

sa de interêsse para a seguran
ça nacional, o Ministro do Tra
balho deferiu o pedido com ex

cepção dos empregados Heins
'

Otto Hermann, Frederico Koep-
ken , Carlos Paulo Fritzsche,

I Hugo Frederico Burckas, Fritz
Beling e Hans Julius Wilhelm
Ar entz, os quais são brasileiros
e Fritz Dietr ich, que é. cidadão

rEco�-e
____". a I t:ea

o dr, Arí Pereira Oliveira,
juiz de direito da comarca

de Hamônia (la. entr.), foi
promovido para a comarca

de Jarcguá (�a. entr,).
·

A 14 do corrente encerra

se a matrícula ao Curso de
Música e Canto Orfeônico,
que funcionará anexo ao

Instituto de Lducação de
Florianópolis, cuja secreta
ria fornecerá aos interes
sados todas as ihformações.

•

Requereu transferência
para o quadro de advogados
da Secção catarinense da
O. A. B., a bacharel Paulo
Malta Ferraz, dantes ins
eri to na Secção do Rio de
Janeiro.

�

Da Comarca de Concórdja
foi removido para a de Or
leans a dr. juiz de direito
Eugênio Trompowski Taulois
Filho (la. ent.).

•

Brigam os artistas
cariocas

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO'
Rua Felipe Schmidt, 21

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» nO 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando inti.mam
o produtor e o vendedor a mostrar Io que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. KM.).

MISSA
nor te-arner icano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C('!TI 20 p�G"!utos, procura distr+buldo r n- sta cidade.
-Cartas para "L \bcratq'jo" Caixa Postal, 539 -s. Paulo.

nuneíar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um

S
traidor da Pátria. (L. D. N.).

'II Clínica médiCO.Cirúl:;:a do I
� DR. SAULO BAIlIOS J

.' _.,
I Especialista em moléstias de �

Representante em São Paulo de uma importante indústria com

I
� senhoras - Partos. � f d �... d� ALTA CHWIWJA A BUOi\JJNl\L: es- i I Para !lt.S nr�n es .leS.i1aS O

ótimas refer êncí as aceita re present sções de cortume e outros tôl!'ag.o. vesícula,

útCi'.O' OV.
ãrtos, i

I
U lU lU � Ui

,"'.

II
apêndtce, tumores, etc. - CIRURGIA e

..., . , _
' PI,ASTJCA DO PE1UNEO - Hérnias, � .

artigos. Cartas para Caixa Postal, 1.476 - Sao Paulo. hidrocele, va!,jco
..
ceJ.e. Trata!nento sem II N A T A i E A N O N O. V O ,dor e op!lraçnQ d� l{eDlQrrOldes e vart- [ �

.�::;;;;;-...,,;,_.�,,::;;;.;;.,,���_..,,-_. ....,.., .... __

II·"
��é;: :�:C��:I��I:p��eJ�!�rj��(�pê�ll�: � I

0\ 1.1 .'. -

�
l"

I.,•.Praça Pereira e Oli"t\lta, lº - I e I
1\101é ,h � g d O� r i q H é üohH;ão Horãrio: Da/�o:eàB 1��9horas, diarla.,·;· Cõm real ec:�nomia no preço, façam I.
o TONlCARDlUM IÓ.,iCI) dos rIns e d') coraç!io 1 fupa a a

iJ plente.
n

J desde la suas compras na
bexlgr1, DS rll1R, li" nddt'p. m';:>ia8, (Ó�jCf!B rena:f; Immel1ta as I ... ...,.,..

� I

mlnl:1s Tlfa a!l i:ucbllÇ5l:s dOí< pés e r08to, hidropdaf! fAlta de
-- ........-

IM, Daipíte.CiJH, rlôrP-B do coraçílo, !1f!ma, bff'llquite' asmática, Alfaiate CARIOm, o melhorl Casa Oscar LIOmaJl arlerio-e<,c�erv56.
p .

f .�.. 'i. Rua Tiradentes 16,
�_{PH)eüIO tias �eun.Of'a8

I ',AS SENff()ltAS I)EV:Fj�1 USAR Alfaiate CARIONI, omelhori
Em SU,1 toih tte 10tima f()t1ente o fvIEIGYPAN, de Rua Tiradentes, 16,

. '1
grande p;)dor higienicn cootru l1lo1élria� Cf n i'!glo8l'1S

�uspeqF:s, mHllçõ€'s corrimeoto9. molé3 As anedotas e piadas aparen- ,
tt�8 uiero-vBgülais, meLHe5 e t(\d� �o,te de doenças

temente ingênuas 'são g'randes

I11CF.ig e grallde preservativo. Drog.::ri� Pt cbeco, Rio.
armas de desag'l'egação mane

jadas pela "quinta-coluna".

�������������������������������������������(L�.�D�.�N�.�).����������������������������

Rua TtajanG fi (I �6 -- Si·dr [:fÕOnc
-Reglsl"é!d" 00 �!lnj�!('ri() ::Í'I /\i{rit'u!Lul'i. pelo Cl'rtlficudo

fi, t -rn 20 dt-) Set e ru ro de !'J58.
End er o co telegráfico: 8A1",JCREPOLA
C6:.l,ir'H usadas. MASCOTTE la. e 2a. mHç§o

{��rJ()k!/\!J� ��.I(}LJS �

E.V:PREST 3, LSPI':CI A l,;\lENTE A /\CH.iCULTu f'U:�
E: �'�-1r}re��{tn10S [}f;�;c�)rr�os Cobr anc as

e ordens de p3gamerdo
"Tem {�nrrpf.�p'')f1dent�� \!.l1i tn:ti.'", '�B 'i\iun!:'Ípio, dd F8tado
l{f-J.lr�f:,tjnt;I;��P :'ii} (�t�i,·.;a Fe�.no�:;i.Ít·/�). r\.·d�lr1.j' pfiiH fi v�ndH

_! •. � 1 .

• .,,,. , .,j _

�. •

•

fPif1 i\&10!i�'lfl;� {�O l:""lV.�(lO (i(� .�-,prnh:J1r�UC(). c-m �ortelO
i�,�rpl'btlul, em IH lu e Novembro. IPagi tedos O� ccunens das apólice;; Federaís e dos Estados

de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.
Mantem cnrteíra Ç;�p8(�jaJ para uomiuÍstr<1ç.àu de prédios.

..... ..

di
-

. ., . � 1J.i,eeebe ínhetro em depósíto peros
melhores taxas:

c/c fi dj8p0I!11:,�!H� (retirada llvre) 21t
C/C Límítsda 5 li,
CIC p, wieo Prévio 6 "tJ
CíC PftH':O Fixo 7%

A ceita procuracão pMa receber vencimentos em to
'{\as as He;nn'tiçGeM Federals. Esraduats e Muníclpals.

---�I··········m•••••••• IHtIH,e.

SanguBnol : !
'e O N TEM • •

OITO ELEMENTOS TONICO!S: : O E PESSOAS TEM :
ARSENIATO, V"'NADA- • ta
TO, F05FO�O).CALClO :. USADO COM BOM RE...ETC.

TONICO DO CEREBRO : SULTADO O POPU· :
TONICO DOS MUSCULOS • LAR DEPURATlVo •
o. Pálido. DcpauPlfldot, • •
Esqohdo$, Anêmico., Mã�J • DO SANGU E fi
que cri5m M"glO!, Cdançal �. •requÍ!iclII, rcc.b�riío a tcni- ..

ficoçeo g(UI.�1 do org"ni mo � �
a �

cem o V �

� � n n fJ ti n fi I : A SIFmL!S ATACA TODO O ORGANISMO :� t1 el y �"l b �i Ü � U Fígsd«, O Bl'tço, O coração o Estômago, os �Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõrea
O nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Oa- e
� helo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
� lnuíeuslvo ao organismo. l\gradável corno ltcôr. 8
e ° ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N. S. P. �
e como auxlllar no tratamento da Sífilis e Reu- •
•

matísmo daJALíDôsrÁ�SmOPINIÕES $
í} O ELIXiR «91ft», dada a sua ãteste que apliquei muitas •
(& base, é étíme auxiliar do tra- vezes o ELiXm «91ft» ehtendc �
� lamento da Sífilis nrtnclnalmen- sempre os melhores rssultadus ,,�
�-11 ta nos casos em que il via bo- no tratamenta da Sífilis. !f1l'

i cal é ii única nassível, •
� {a} Dr. Benedito Talosa. (a) Dr, Rafael Bartolelii �
o o

�••••••••••••••••••••••8
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PAULO

UC. D.N.S.P. n' 199, da lfl21

I
s

fi
ti.
e'

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, urna pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inf lexivel,
(D. E. M.).

RE PRESENTAMT E

E' O tôu!oo ú\erO-OVt\rlo SEDANTOL que restitue a BHude
perdida pI: la a!wrnL\I, pa!íJez, magreza, fastio, fiÔres bwncas,
regulador d'-lPo vi[ljt.�s, dai:l doenças do útero, o'lá.rkts, evita
!lã bemorraglw3, 3D.te!l e depois do p:nta; coutra todas !l8 f'nfer
ruíuo.deli! dai] lleDhof8s de qua.lquer idade.

L('f,t�"'�l'.:lIiõ\ (ln (;"J-r'QO�lO PI �fS·�ll·1. '" .... , ..._�o',...... li..,A!,_... _.i\ ir/- tl!.y�.-.: ii;.Á\ ti. :(8J

Us€; 11 CA CTUSGENOL e!.'pedllco
c(lntra hldropsla;" péil Inchl\dÚR, fl:lira de ar, pnlpítacões, abati

rnrm:o clafJ veiag (, lirtÍ'risl'l, b,'onqu1te i1Hil!ítlciJ,
ler ões, cansa.çe, udn11S ü'lCil."ilaR e dÔi'es no COrl'ç8.o, pontadas

nos rl!l� e 1 ,chn..cões.
\ {' , -

b. O)'; I, n{Oo",,' p CUU Vah�Hcente8
Devem H?9X (j STENOUNO, Que faz engordar, aumenta o

vigor Gfl!l ,q\sculoR e do� nervos. Fortalece (I sangue nas pes-
801).8 Ilnêmieas Evita R tubsrcuJonl'l, cicatriza 08 pnlmões doentes
com por:tada8, tO�8r, dores BO oeito u n8� ('OSlU'3, \Jcruas tracul',
líugUI1 sula fa 'a, li nf!umiltenb, ·0 dt'l'âalmv e!l' di3pep!!la, fi
cOln'aie'�ce!jça é PRp!da.

Rífilis - llfHullati8ffio
S PIRO,UETINA é u2sda n38 m;.Jé .tlas do sangue, !llfill!l,

e('Z(lID!li', tumürea, rlsr:hwt!, csplnhilB, fí ótulas, purgações. leri
das, {"'nc!'(�tl, e.,crÓfij!tHl, reumatismo.

Único rieputi\.tivlJ Que limpa o corpo, ton!flea e engorda.
Depositarias: todH1:! !i8 rlrogar!all de sao Paulo e Rio.

Sedus Estampadas e lisas.
Perfumarias. o r-rn o r-rn rios e

modas. Linhos inglp.ses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Não tenhas dúvida em de-

Camisas. Gravatas, Piíames,
Meias das melhores, pelos menores

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

Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oficiais;
são segredos dificeis de guar
dar. (L. D. N.).

RENOVADOSORTIMENTO
Cr. $355,00

Dialtino Cebral, .diari8ta da IAlfândega, pede a quem a

,chou a qUllntill de Or. $355,00 'I
no trajeto das ruas Cons i
Mafra à Praça gral. O"ório, I (ons. Mafra, 11 F 1070 Io 0bséquiG de entrag':l.la na I one. .

Alfândega, que será gralHi· "
.._�����������������������cado. -

728 li vs. _ 3 Só às autoridades interessa- I Prestigia o Govêrno e as

rá, de-fato, o que sabes a res- i classes armadas, - ou serás
peito da "quinta-coluna". (L" um "quinta - colunista". (L.
D. N.). j D. N.).

F�zendasJ ArmarinhOS, Perfumar.ias, Pi�
Jamas, Gravatas, futlgOS para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados. etc.

CHARUTOS iHDJOS
Cr$ 0,30 cnda um

per��;�_;:NDES I
U'a máquina de costura

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

gente. Tratar à rU.a VidaI
Ramos, 65.
737

�� R E X"
Transporte de Cargas

DOMICILtO � DOMICILIO
Viagens diretas em caminhões proprioB para:

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

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es·
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro) .

Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Teltlfone 1.677

EMPRESA

6 vs 4

Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissima

SA
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que nulis barato vende)
dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GILLWE É UMA BÔfl FADA:
FAZ UMA BARBA "rJRAN-F/NA"
E AINDA POUPA UNA "BOUIDA"

Aqueles que não se barbeiam em casa, cedo ou tarde
se surpreendem com o exagêro da despesa: barbear-se
com Gillette é, no mínimo, cinco vezes mais econômico!
E, além de economia, Gillette oferece maior comodida
de, rapidez, confôrto, e sobretudo higiene, porque evita
o perigo de infecções da pele, transmitidas por navalhas
que passam de rosto em rosto. Adquira um aparelho
Giilette Tech e passe a

usá-lo diariamente com

as legítimas e insuperá
veis lâminas Gillette Azul.

Gillette
C. Posta! 1797 - Rio de Janeiro

IA-G-1M

Não serão suspensas as i
ücules llftf:�jpj� �� u� Feridos alemães enviados para os Balcãs

.. _

.

Fr-unísco. Quem o encontrou II A A - - -

C
-

ns.,gnaço
..-

S a f' . à T' Moscou, 5 (Reuters) - De acordo com despacho da agencia noticio-

U A 't:: -; lvor. eD!.rt'g8r rua e-: sa russa, Hitler ordenou que todos os feridos germânicos fossem envia-
eente SIlveira, 37, qUI;> -erá : dos para os países balcânicos Todos os contactos entre a população e

Rio, 4 _ (Bureau Interestadual de imprevidência e a não perrn
í

tir o tr-iste nruuí.cado, 3 vs-i.l· os soldados alemães atualmente em tratamento nos hospitais dos Bal-

Imprensa, para O ESTADO _ Sobre a espetáculo de muitos que compareciam I cãs foram completamente proibidos Os funcionários dos hospitais po-

suspensão das consignações em folha, o aos "guíchets" do Tesouro para recebe- lJlllNO Procura-se um,! der
ã

o ser condenados a penas pesadas caso infrinjam as referidas

Boletim do D, A. S, P. publicou o se- rom pequenas migalhas de ordenados. t lt. para alugar, e que; o_l_·d_t'_n_s _

guinte: insignificantes sobras elo quo haviam dei, ,;stej a em bom estado de'
O I..·..

-

IS d"Ao se aproximarem as festas de xa- xado nas mãos do Estaelo, transformado r - pavor ii ent�O a ll11uaSan � la atal começam a surgir pedidos no senti- no caso. em cobrador ele agiotas, Limi- i conservaçao. ti u a III U U
do de se suspenelerem as consignações tando as consignações de modo a que os Ofertas por cartas á Coi- Londres, 5 (R ) - Anunciou-se em fonte belga que os alemães for-

em folha dos servidores elo Estado. Re-' servidores recebam vencimentos e salá-' xa Postal n' 113. Svs.-5 ; tif'ica ram Ostende com muralhas e ninhos de metralhadoras instalados,

querírnentos tambem são recebidos, nos rios capazes de permitir um mínimo em

l-a
as das quais foram retirados os moradores. Tambem levantaram

órgãos competentes, pleiteando a mesma de vida e restringindo as operações a TROPICAIS INGLESES rede de arame' farpado nas estradas estratégicas que conduzem a Os-

medida, julgada de grande alcance lm-, instituições e, neste particular, defeneleu O ais v
.

d b I t€11; e.
. ' -

mano, pOrISSO que VIrIa aparentemente com vigor a economia elos servldores pú-
m arla O e e o As casas de Ostende SItuadas perto da zona mar itima apresentam

facultar maior desafogo e proporcionar I
blicos. Desde que as consignações não stock da praça sempre o mesmo aspecto, com suas cortinas e janelas, porém a estru-

alegria aos lares cristãos, Nada, porém, absorvem, como outrora, a quase teta- O P A R A I S O tu sa das mesmas foram reforçadas com contrafortes.
mais errôneo e injusto, do ponto de lidade dos ordenados. não há razão para �UQ Felipe Schmidt, 21 --=--I..-'_-__L
vista humano e cristão, O Govêrno con- i suspende-las, seguindo a velha praxe, O

corre, sem dúvida, para os festejos do outro aspecto da- questão é o que diz res- R
.

t d "St d d
Natal, de ter-m inando o pagamento ante-

I
peito às perturbações e à injust.ica pro. equenmen O a an ar

cípado dos servidores públicos. É um re- vocadas pela suspensão das consignações. Oil"
curso que depende apenas da iniciativa Todas as operações dos Institutos de pre- Rio, 7 (A. N.) - O Minis-
dos dirigentes e ela boa vontade das re- vidência social se fazem elentro de pla-
partições pagadoras, que intensificam o nos e cálculos atuais ela máxima delica- tro da Viação baixou por
trabalho visando o preparo antecipado deza. Esses Institutos satisfazem suas taria aprovando o orça
das foihas, sem prejuízos ou contra-in- obi-Igações na base das suas ar-recadações menta de Cr. $207,39 para C1
d icações de qualquer espécie, Ir, entre- e. entre estes está. como se sabe, o pa- perfuracão do DOÇO loC"aliza.
tanto, mais além, e eleterminar a s'us- gamento de pensões à víuvas e herdei- a 4

pensão dos descontos, seria não só con- ros desamparados, bem como as possibi- do em, Parnamerim, muru

trarrar saelia politica do govêrno em lidades de satisfazer novos empréstimo;:; eipio de Natal, no Rio Gra n

matérias de consignações, bem como tu- para socorrer àqueles que necessltam, de do Nórte, requerida pela
multuar a viela elos Institutos e

Obl'igã·ll.ealmente,
nas horas' ma is graves, As· "Standcrl Oil of Braz.il.los a cometer injustiças muito pouco sim, entre g-Lispencler as cons ignações, já

c�ncliz�nt�s com os. sentil;1entos. c�·istãos. l'eclllZiC1as a seu justo termo, e deixar ele
No pr rmetro caso, o Governo Iimitou as ],lagnr aos pensionistas, o Govêr-no pre- Compra se
consi.gnações em. f?l�a. a um t�rço flós I fere man ter os descon tos. Será, mais

-

vencnnentos e saláríos, e!�, ��lúcto a ga- pruelente e humano".
ranth- os �e_l;),oidm'es contra a sua própria Comprci-se uma máquina
----.;-

de costura "Singer" usada, Iem perfeito estado. 'Tratar

Hospital de Hamônia �::r��S�s�'i:2, do Largo c-.

HAMÔNIA.
Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clíuic s mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radlologla elíuío a (raios X). Lab orator+o completo de

análises clinicas. Etetrtctdade médí ca
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e contortavel

Médicos: DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Janetro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto A'egre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLlVEIRA For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo no 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 pir carta à
gerência do mesmo estabelecimento

5 vs-4

Importadora Ava - 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,

Crédito Mútuo Predial
l

J. Moreira & (ia.ProprietáriOS:
7 de Novembro

Foi pago à ;:H(>sramis!a Ma' iIi Sever irra da Conceição,
RESIDENTE EM FLORlANOPOLIS.

possuidora da caderneta n. 65;12, o prêmio
que lhe coube em m ercador ias, no valor de rs,

Cr, $6..250,00
contemplada no sorteio de 5 dtl Novembto de 1942.

Mais
18 DE DEZEMBRO

um turtnluúvel surte i o r e a lízará a Crédito Mú·
tua Predial, DO dili 4 de nezembro (4::1.feira),

com prêmios no valor de

Cr.. $6.250,00
vacile, Adquira já a SU'l caderneta na séde da

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

Vende-se
U'1i moenda de cana, de 3
cilindros, acompanhuda de
um carrinho de 4 rortas, com

tolda. Tratar A rua. Vitor Mei
reles, 11.

,

735

Não

Declaração
Ana Curcio, residente à rua

Felipe Schmidt, declara, para
fins legais, que perdeu sua ca

derneta da Caixa Econômica.
736 15vs-5

Estão sobrando
Rio, 5 (A. N.) - A Delegacia de

Estrangeiros está processando vá
rios indivíduos, que serão expul
sos do território nacional, devido
iJ sua permanência irregular no

pais.
São êles 24 alemães, 2 italianos, 2

holandeses, um polonês, um portu
guês c uma mulher de nacionalida
de húngara.

médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
-

: ...............,. _.-------------------_..Llt�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fi mocidad.e militar açao
:-------------------------�IMAIS UM TRANSATLÂNfICO PA

RA AS LINHAS DA A�IÉRICA
LATINA

A NATALIDADE NA SUECIA
Hio, Novembro - (Bureau Inter-

'esta�;Jal ele Impret�sa para "O �s- � M � _

tado ) - A natalidade, na Suécia, __.... _ - - _. or_ -'" ••nr_", - ........_ - _"'.'" - _ or•• .,.'" __ - __ - _. - - - - - ••• _.

se mantem ascendente nos últimos I �8n05. Ainda no segundo u-írucstrc i ALfAIATADIA «O UNICO»)do ano em curso, o 1111llleJ'O de nas-j K
•

�,�X���ifJ:!Il���i�t�f�;I��1, (�I���1�i\��e.2� Florl·sbelo ·81·lv8 IIsto e, em 20 anos. Sobrepujou os _

trimestres correspondentes de 1941, Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras.e 19-J.�, cm, respectivamente, 3.1)031ie 4.69,. Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.
Estas constatações representam Inão só um índice seguro da saúde Servico garantido-Prontidão )

fisica e moral do povo sueco, mas! �
ainda a sua, confiança em que a I O alIai-ate elegante da ".·dade. �
Justiça e o Direi!o persistirão ncste t U

Imundo convulsionado, assegllrandu!a sobrevivência dos povos amantes Rua Joa-o PI"nto, 21da Democracia.
(

eu)

ii
,i

'li
II
i:
li
I'

ii

iiii
I
{'

_
r

RIO, 7 - Do Correspondente Especial - Amorim Parga I
- (via-aér'm - As autoridades militares acabam de red i
lizar, na Quinta da Bôa Vista, importantes exercícios de

I

i
Saúde de Componho . São dêsses axe rc ic io s , que reuniram I
naquele tradicional logradouro público carioca cerca de i
_00 rn

ê d.ico s , que Eoaern presentemente aqui o curso ce �

medicina rn iIitcr de emergência. Os aspectos Íotográfi- �
cos ocim c , colhidos quando maior era alí a m.ovimen- li
taçõo, no transporte de "feridos", de medicamentos etc. II
...-.,..,'" \ -

'II,CASA �1JSCEl.ANEA, distribui- Quem sonegar informações à Es-

dora dos Rádios R. C. A. Victor,' tat ísti ca Militar, trabalha em pró] ii
Vávul:ls e Discos. _ Rua Traja- i ue )laí� Illl�mgo.. �, nesse caso,

'1:/'.I sera ju lgad o, m ili tarmente, como

IDO, 12. ln im igo do Brasil (D. E. M.). li
Gabinete Hectro - Dentilrlo do Cirurgião Dentista li

ii

José Co de Borba (Caló) li

II:1
'III
li
'I

I!
li
i,

i
i

Ex-df\rtista <1(, Pe tronato cip An!llipllli!'l
Cnnícs e Prote)l(-' Ih b:)C8.- E>peei<tli"ta em pontes

1') dent!-ldll!"iI.!'l du pl rs.. Dentaduras an uomic-is de PctladolJ,
sem a boboda pHlrl\Íon (,uperinr): novo !<i�temfl,.- Estrações
d e d f J ti f: e po lnu dPOUHi1 (n ervos] cim aneste s!a.

Trlib .thos moderntsartos, sub e bsoluta gare ntia.
RUI\ Deodnro , 1R,

OS ALEMÃES ESPOLIAM
POLONESES

OS

Londres, novembro -- vi.i <!"I'eil -

(B, N. S_ - para o "O Estado")
'--- O "Times" descreve os métodos
que estão sendo empregados pelos
alemães, na Polônia, para r-cdnz.ir
.as classes mais influentes daquele
jiaís ao ni vel do proletariado.
Em determinado tr-echo ele seu

editorial, o "Times" diz textual
mente: "A expropriação total de
lodos os latifundios já foi ordena
da pelos alemães. Além disso, por
meio de um decreto especial, de
lega-se ao governarlor do territó
rio, o general Buehlcr, plenos po
deres para transferir para o patri
mônio do Estado todas as proprie
dades privadas que tenham sido
confiscadas Oll que estejam sendo
administradas pelos chamados se
nhores de "trusts".
Como consequência imediata des

sa medida, as maiores e mais im
portantes propriedades polonesas
passarão para as mãos do Reich
alemão" .

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutarseur
secretos, e servem sómente a firu
militares. Negar-se a fornecê-los ou Imentir no -nrinistrá-Ios constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

(rédito especial para o Rio
Grande do Sul

Rio, 7 (A. N.) - O Presi
dente da República assinou
decreto lei abrindo no Mi
nistério da Fazenda o cré
dito especial de . . . . .

Cr. $29 635.678,30, para li
quidação do encontro de
contas com o Estado do
Rio Grande do Sul.

AUa.iate CARIONI, O melhor!
Rua Tiradentes. 16.

Tamancaria Moderna
A mSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

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

E' hoje o (alçado da móda, é recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Hão compre seu (alçado sem primeiro visitar a
TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

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

I
I

I

Ultimes estilos de 'finos
-BILl RI S

acaba de receber

Rio, Novembro - (Bureau Inter
estadual de Imprensa para "O Es
Estado") - Os estaleiros SUl'CUS

de Gôtaverken lançaram ao mar,
há pouco, mais um truusut lânt ico
de carga e passageiros, de 7.r100 ·10-
neladas, destinado às cavrc irus que
a "Línea Johnson Sueca" mantem
entre a Suécia e ;: Amórica Latina.
Será movido por .lois motores Di e-

'seI de dois tempos e 6 cilindros,
I construidos cm Güf .iverkcn, dcsrn

II volvendo 8.600 !-IP.. espcrundo-se
que o navio desenvol \'H unia veloci
dade de 17 nós, car reuado. O "Ar

,

gentina", como foi hatizudo, é qua
I se do mesmo tipo elos nove navios
gcmcos construidos em Gotavcrken

;

para a "Linea Johnson" nos anos

de 1935/1940, embora um pouco
maior e mais rápido. A cerimônia,
presidia pelo Ministro de Relações
Exteriores da Suécia, sr. Ch1'. Gün
lhe r, que durante vários anos este
ve na Argentina C01110 ministro de
seu país, compareceram destaca
das personalidades, sendo o navio
batizado pela esposa do Ministro do
Lxtcrior.
Coincidentemente, dias antes, o AL
mirantado britàico informára que a

motonave "Sueca" fora torpedeada.

I
E,ra um dos navios ela murintin mrr

cante suéca mais �onhecitlos, Com
part ilhava com o navio "Sclandia",
ela fama de ser o transatlântlco a

n-otor mais antigo do mundo. Con>
truido em Copenhague, em 1912,
contava 30 anos de serviço ao ser

afundado. .Comentanclo sua perda,
um per iódi co sueco assim se ex

pressou: "E' uma prova no lavel da
excel encia do motor marítimo o

fato de ser um dos primeiros exem

plares construidos. terminado sua

'ex is tô ncia não por se haver debili
tado com o uso, mas apenas por ter
sido torpedeado".

" ODELA
"

Machado & Cia.
Agências e

Representações
-

Cllxl -poitel - 37
RUI João Pinto - ,

FLORIANÓPOLIS. .
• •

i Curso de admissão à série ginasial i• •

I Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, :
: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :• Médio do Ginásio Catarinense). •

I MENSALIDADE: (r.1 50,00 I• Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, •• •
: das 9 às 12 horas.

:
: Praca Get.úlio Vargas, 8 :
I N. B.- A primeira mensalidade será cobrada no alo da matricula. :

•
=. .

..........,.,_."'""'""'""'w�--.............. ·_· ·_...__-.·_·_·.·.·.-_......•••••...-.-.-_-_-....-.-.-.-.-._

Farmácia ((Esperança)
do

Farmacêutico NILO LAUS

Sub-Isente. nOI principII,
muncípio. do Eatldo.

___1_7_� •

COMO A SUECIA PRESERVA S{]A
LIBERDADE

Rio, Novembro - (Buerau Intel-
estadual de Imprensa para "O Es
tado ") - A Suécia trabalha incan
savelmente pelo revigoramenlo de
sua defesa, embora já tenha alcan

çado uma mobilização de energias,
num gráu sem equivaJencia em sua

história. Todos os recursos são uti
lizados. Ainda recentemente con

cluiu-se um novo exame de todos
os recrutas que haviam sido isen
tos do serviço militar LJ'" defeitos
físicos ou cnferrnidade.i. Deste re

exame resultou que dentre cerca

de 70.000 homens ao mesmo submc
tidos, nas idades de 25 a :16 anos,
de 35.000 foram julgados aptos para
o serviço ativo, enquanto 2U.000 fo
ram aproveitados nas oficinas ou

serviço mecânico. Este resultado

sobrepujou as estimativas mais

optimistas.
A ínstrução dos selecionados pa

ra o serviço ativo, começou em ou

tubro e se prolongará p01" seis me- .

ses, quando serão incorporados As
fôrças regulares. Os recrutas já
alistados na Milícia Territorial nela
permanecerão, finelo o período de'
instrução referido, o que ainda
mais elevará a eficiência militar
desta corporaçâo de voluntúrios

do

Aluga-se Otima caS8,
com 5 quar-

tos, 881a pa ra vhdtllS, 58 la
dê jantar. excelente banbei
ro, copa e cozinha. Possue,
outrossim, amplo terreno e

oraia de banho. Venrtem-se,
tambem. móvei�, em bom es

tado. Tratar à fila Bocaiuva,
117.
738

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

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

PREÇOS MODICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificio

Mercado,
FONE 1.642

.... � -

.......'••.• iii ...

• ,::���!: .'�"
•

-

-' -�,,:" ::

.

_. '.
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6 o ESTAf)O-SCógund�·feira
7?'fT7"JiiF"''í'if''''''ilMFR' w

7 de Dezembro de 1942
-

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

Faculdade da Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente,

I
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas·

t. DVOG /I. DO '
concelos. Ex -

aSSiS\eCn�� do c�r�!. �en3dditQp MfonAlel!l�gr�, Co!" PNráticac de
" '"" mais de 'I anos na Imica irursice o rnr, .1PIO "arreia eto. ou)(

As autoridades responsáveis pela Dr. Aldo Ávila da luz f estágio de especialização no H(lsllital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
fiel execução das Estatísticas Mili·

H 18 fi seuereruchl 6 nas clínicas dos Profs. Konietzm'!. de Hamhurue. e Schmieden.
+ares podem exigir, sempre que hnn- orêrlc: <} às 1'2 e 17 às f de Prankíert, Cirurgia da Tiróide. estêmasn, íntestina dai!Jada e gol·OSSO.
ver dúvida quanto à veracidade de Ed ifíc ío Amelia Neto, f fígado e vias biliares, selas, úlerü. ovár os. riu,:;. prasla!a e bexiga.
qualquer informação, que cada in- sala 2. i)érnías. hídroc�le .. varicocele e viuiz3S. Ciru.f!!ia dos o.ssos .

e ariícull'cõas.
formante prove o que declarou. A � Fi" l' II E n:::ontrarlo dmr!lImente L!l1S 9 US, da illllnna ao melO dlil, \111. Casa da
má-fé constitue crime contra a se- I

orlOnopo iS.

I Saúde São Sebastião, leI. 1.153 Das 15 às 13 da. tarde. ii J:llil Feruanrb
gurallça nacional. (D. E. M.), I

��,�,.,.,..""""""" """"""'''''''�_
; Machado 6. te!. l.!95. Hesidencia: Rua Duarte Schulel n° 2. Tel. 125!l

(LTDA,)
..... 5 andar

I ALIAr-�ÇA DO LAR

I' �éde: Avenida Fiio Branco n. 9i

RiO DE JANEIRO

Caria Patente n. 113.-Expadida Dslo Teseure Nacional

Plano federai (lo Brasil
Besultad:) d l sor tei» re;lllwdrl PI) riÍ lo :10 fie N -vembro

de 1942 de eontor rr íde de e011 O De 'reto-Lei no, 2.891,
Úf' 20 de Dezembro de 1940, 1111 prneilç�!i do sr, Fisr a! Fe
rlerul e gruude número de pn·f'.t>fm!slCi'-' e outras pessoas,
O� sé de tLi Aliança. fio L'I.), LUla, dI-' »coruo com as ins

truçõ es baixadas pelo rdd'ido D -creto-L L

P�ano Pop��ar - Premiado e �. 0.867
O.8ó7-Mi h"r--PrimelI'U préuuo no valor (te CI'.$ 10.00000

.

857- Centena 110 Vil 101' de Cr $ i .200.00
Inversão do milhar no valor de Or 5> 300,00

P�ano Espeda! • Pr�miado e fi· 0.867
O.SG7 - :NIiliJ[!r-Primeiro Pr émio no valor ele Cd] 5,000,00
8ol-Certena no v a ] .. f de Cr$ 600,00

Inversão do milhar no valor de CI' $ :200,00

ORS0RV,:;,ÇÃO -- O próximo snrteio r ee ltzar-se á no

"ia 31 de D,-Zdwbrn. (S:dt'irHI, às 1-1 \1"1'8.8, de couíormí
(jade com o De creto-Let n. 2.801.

Rio d« Janeiro, : O de Nnv- mbro <lI' 1942

VISTO: Nelson Nogm!iira
fduardo F. l.olw
O. Paçanha

-- F'i..,e,,! Federal
-Din'kr Tesoureiro
-() f'Fhr Gerente

"'I/\
ESTA fRAQUEZA ATI�! I 'lo: �,::::;;i� \�

��::;;�::�����:�E;;:;o�t;�taê '��)7 "<1

que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer distúrbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbioa renais e si fôr desprezada,
poderá tornar- se perigosa, transformando
se em calculas, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga),
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedia

Convi l,;mos os sv: tore>: pre�L:[ljí,íns contemplados;
que estejam com os Ftlll:; título o rn "iii, a virem à nossa

séde. parti recebereru H:HS prêm 08, dt, ituordo com o nos-

80 H ( gu'amento,

I
j

1
�

J

eficaz. Ess.a fraqueza que o aborrece e

irrita, e n v e r g o n h ando- o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias tóxicas no sangue, que
atuam COP:lO irritantes sobre os nervos e

INDICADOR BANCARIO BRASILEIRO

as membranas sensoriais. Ê por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias taxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha

Cer ca de i.oo« p- glnas, com balanços
dos Ests be lecimeutos BAncarios no Brasil.
Llstn geogru íica - e]fabetic[J" indicando
os b8n�OS que Iunctonam em cada lugar •.
End. Telrgnlficof:. Lista Dlretores dos
Estab. Bancartos no Brasíl
Lista Exncreador es e dos produtos.
Intorma çõ es uteis da Carteira de Exp
e Imp.
Preç«: Cr$ 200,00. Á venda nas Livrarias
Inl. tel. 43 - 0623 e C. P. 2475 - Rio.

meio mais rapido e eficaz de conseguir esse

resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga" conhecidas em todo o mundo.

::x��AO�, � 'J'I�E;;l

Ias ÊPilu
o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno. custa proporcionalmente muito menos.

BELO IMORTAL

Castorina Lobo ele S. Tiago

Como alma estl'iJpiá'da,
Sento ii beira da Estrada
11; deixo corr-er a Vida, vendo a

[vida passar.Fundada em 1810
Seguros Terrestres e Passa a Infância descuídosa,

Passa ii Juvf'l1tllde for-mosa,
,

Passar», OS que na fôrça <la vida

Desejam vencer a corrida.
Passam os VI' lhos desiludidos,
De cabelos embr-anquecidos
"Pela 11eY(' dos Desenganos!

FllS, passam gemendo, outros, pas-
[sam cantando,

nos cuidados alheiados,
Leva 11110, 1)('111 apertados,
Os fardos das J lusões,
Que moram nos corações!

..

'Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Rs.
Reservas, mais de »

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

1940
9.00U:GJO'f,OOO

54.700;000$000
H.92(l.7 l f),OOO$OOO

28':)58'7 t 7$970
A5 964:96')�032
7,323.8:26$800

22 35·H)OOS;OOO
Há quédas e descaídas,
Euconrrões
J:ij escorr-egões,
Do caminho, nas descidas.

Diretores;
Dr. Parnphllo d'Utra Freire de Carvalho. Epiphanío José

de Souza e Dr, Francisco de Sá.I Quem são aqueles? Coitados l , ..

Caír-am desamparados,
E foram, logo, envolvidos no man-

[to do Esquecimento!
E passa a Vida ..•
E passa Vida ...
Sem prc no mesmo andamento.

Agêndas e sub-agências em to do o terruórto nacional,
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àlrica.
',' As ilusões fogem em revoadas

Como pombas assustadas,
Que, não voltam, jámais,
Picando, só, as cousas reais!

Agente em Floricmôpolí 3

CAMPOS LOBO (ia.& Fica a Dôr,
Cinzel Divino,
Que, cumpr-indo o seu Destino,
Vai esculpindo o Belo Imortal,
Que, levanta, no pedestal,
Os heróis do Sentimento,
E ... Nada maís l ; . ,

RUA FELIPE SCHMIDT N 3H

Caiu posta' !()- TeleDhontIOB3--f!nd. Tel.•ALLIANCAt

Sub�Agente em Laguna, Tubarão. Itoicí, I____________B_1_u_Dl_e_n_a__u__e__L_a__Q_e_8_o .

,

A, Estatística Militar, destinada a

facmtar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma

das dll Nação, exige que todos os

bralilileiros lhe prestem cooperação,
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra c:i ,Brasil em guerra. (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D A 1t U·JO OLHOS, OUVIDOS
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ri) -NARIZ GARGANTA
-�"_ ...._",,'_m
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'

�
tª,

Fspecialtsta, assistente do Professor Sanson �
.......�

do Rio de Janeiro. �
r I PelB manhã, das 10 Iii! 12 *.....,on.;u.tss: A' tarde, das 3 às 6

.

Consultório: Rua VItor Meireles, 24.- Fone 144? :
pr. MA,?!.!R�_NE�� - médico especieliste em I:

Dr)CNrA.S D:"� OLL1lfO'S II �
..
I.\....fI"" "'ll' "

.. ,t v� . ri :Q
CUrEiO de Ant"dd\�()rjn1f'(jtn e Louca Prátlca no Rio de Janeíro

<

Consu!te§ Pela manh,ã: às terças -, quini�s e Sil�l!d�s. das 10 ás 12 \�
heres: a terde, díenamente. das 15 as lS bcres "

Consultórto: Rua .loão Pinto n. 7, 'sobrado - FODO: 1467 �
Rel';i(H�flci3: Rua Pr-esidente Coutinho, 2:3. v

�

Dfl!. 2JVi}nh;ll"'��
..h/:l'C !P'Uhtig
··lVIEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das i O às 12 e das l!t às 11 horas

Rua f, Sclunidt. 39 (scb.)
------------------

SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviç� do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário. dos
ServiC06 do dr. Gabriel de Andrade (Rio; e dr. Pereira Gomes (S Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, �, Fone 1256
Resldencla: Oonselhelro Mafra, 77-FLORIANOPOL1S.

lài�'TITUTO DE DlAGNUS'riCO

CLINICOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragao
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33. IDiariamente das 15 às

1'T borRe.

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

Dr. Ojelmd Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Snlea)
Com práttca nos hospitais euroneus
ClínIca médica em geral, pediatrIa,
cloenÇlU do sistema oervo8o, apare-

lho genlto-urinarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadIologia Cl(nlca com o
dr. Manoel de Aoreu CampaD8.N6
Sllo Paulo). Especiailzado em HI
giene e Sa.úde PúblIca, pela Unlver.
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocaídiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de flsloteraoia
Laborat6rio de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Maohado,'

Telefone 1.195

I
I Dr. Remigio

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

!Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Pelipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Pone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCJA'
A v. Hercílio Luz, 186
- Pl1one: 1392 -

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone l.lt6!

i RESiDÊNCIA:
Hua Bocaiuva. lHa - Fone l.lf56

Att.::nde a chamados
14

;,i2tÃ

, G

maqume
i"1CVa ?

velha

Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à
rnoéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à

»

que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição.
Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CA!..CULAR, etc.,

com a maior precisão mecânica e a preços módicos.

B. João Pint!l. 19. Fone l.lt99.

f,=;'O�N;:A;.D;�.. Londres now:'b,:LE'��::,.o:EM (�m:I�O�! para "O Estado" J
I � ���U I� � - O jornal "Evening Standard", de Londres, publicou ontem um des-

Q:; ,)3di";r1l..�� f pacho do seu cor-respondente em Istambul relativo à falta de médicos
• �. f I ;l;l Alcruunh». ·'_A...Alemnnha acha-se de tal 1110do necessitada de médí-

Dr. MARIO WENDHAUS EN - ������d�o ��� II' � Espinhas, eczemas, manchas l i l'()�, t[ile (j� jornais de Belgrado estão publicando anúncios que oferecem

de Medicina da Universidade do ilr:;\sil) I � da pele, ueresucses. íurún uíos. f I :1 li illTlaçi'o dto um pr ísjonciro jugoeslavo para cada médico que se pron-

Ex-Interno do Serviço de.
Clínica Médica tio

Pl'Of.eSSQr
Osvaldo Gliveira

II'
ulceras. � i ! i I'i("':' ,l 1 ralJa!bur I:" "Alell.1anha�'" afirma, ês�e. correspondente.

médico do Deoartamento ue S;Hícte
Tratamento das eíeceões CD � ;:,111 Sl'gUI(W, af'i rma o jor-nal ista ser ver-ídico a noticia 11a pouco

couro cebeludo, � propula.!» s('[:llnt!o a qual havia somente um médico na Alemanha para

(s "'IN!CA Mr?a(')· ,,- A )
D 'r !""'. v l:'N

......

{""70 � cad'l 18.()(iO ci vi s . Com a chegada do inverno - que segundo os prog-

L s ,J:.t.J � {_.;' \ , � r., I, J Ll..o ; 1 1'.i � I!,',sticc>s Se!':'l uni dos piores invernos da história - as autoridades na-

M lê t•
.

t .I d
� DE Cf!'. r',·\'A·.T.r-.._-,('·� '; z:sta� !cniam c!eSCSpcl'allflmente reduzir essa proporção suicida.

L O 8 H1B ln ernas oe 8 uÍlPr, p crla n ces. 1 ."'\
_ ... .._., '

C I Ó
'1 � A verdade C' ([UC enquanto os exércitos alemães sofrem perdas cada

onsu t rio: Rua Felipe Schrni.I: n. 38 - 'I'et, 1426 j Consultas: Das 14 às 11 horas. � \'CZ maiores, o número de médicos civis na Alemanha tende a decres-

Resldeucte: Rna ViflcnndR de Ouro I ri·'te 11. 70' Tpl.! 523 ! Bus Vitor Meirelles 18·1' andar, �. ccr :.1,) invés rle aumentar.

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLO!<IANOPOLlS.
' � i
-------�==��-=-�--===-�'�����

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

Dr AU--(jUSTO DE PAUL.·A Direl�r .�i;�.F;ospÍlal I _o derrotlsmo e? pessimismo! ,..,..... j•
de Ci1:.��(le. de ! sao firmas (1-1 "qumta-coluna". , la

tFlo"',UiOjH)l!s I '.
.

.

I

Q'"Ta oResidência e Consultório: Rua Vlsco nd» de .0Ul'í\· PreLO 5! (1,. n. N.).

.

�

..... 1
r

(próximo ao Teu t r o ) C
- �

....1 ft" , .

Cirurgia geral e Doeuças de senhorue.
ermssac

_w� neresaI�, '�

Fisioterapia: Diatern.ia, infra-vermelho e Ultra·Violeta. Economlca I ..

CONsULTAS: Dlanamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas O Intervento;- Federal sr. dr.
De Aordembdl'� srG· Pr1eslEdente, cd�n�l�o os srs. sócios

FOD e 1.644 Nerêu Ramos, recebeu do �r. gene. i para, a ssen: _ ela era xtraor .lnana, a realizar-_:;e
ral Artur SiJio Portela, presidente i na sede da UnIao, (Praça 15, n° 7) dla 7 do corrente mes,

da Comissão de Defesa Econômica, ! às 19.30 horas, afim de proceder-se a eleição do cargo
o seguinte telegrama: I de Presidente.
- "Rogo a V. Excia. se digne Fl�rianó Ii 5/12/942providenciar, nesse Estado, da se-

po IS,. .• o
•

guinte resolução aprovada no dia' JoaqUIm RibeIro Borges· 1 Secretaria.
30 de novembro último, pela comis-Isão de Defesa Econômica: Resolu-
ção n. 3. A Comissão de Defesa Eco-
nômica resolve: Determinar aos

Interventores, liquidantes, adminis
tradores, propostos e fiscais de
bens e empresas, pertencentes a

pessoas físicas ou jurídicas .sujei-
tas ao regime do decreto-lei 4. 161l:
Primeiro: Cópias autênticas: a) do
IItO que as nomeou, designou ou in-
vestiu na função; b) das instruções
que lhes foram dad'as: c) das decla
rações e bens feitas pelos sócios,
postistas ou acionistas, gerentes e

empregados da empresa, em obe-
diência ao decreto-lei 4.166. Segun
do: Relações: a) dos recolhimentos
feitos ao Banco do Brasil pelas
mesmas pessoas, em cumprimento
ao disposto no art. 2° daquele de-
creto-lei e do art. 6° da Portaria
5.408; b) dos débitos, em conta
corrente ou outro título, a pessoas
físicas ou jurídicas, alemãs, italia
nas ou japonesas, domiciliadas fo
ra do Brasil. Terceiro: Relatório
circunstanciado das atividades pra
ticadas em sua gestão. Quarto: Im-
portância dos seus honorários, bem
como do pessoal admitido como

I
seus auxiliares diretos.
A inobservância desta Resolução

determinará a aplicação da sanção

I
prevista no art. 13, do Decreto·lei
4.807.
A presente Resolução será expe-

dida, telegraficamente, aos senho
res Interventores federais nos Es
tados, para que a façam divulgar
pelos órgãos oficiais.

IOs documentos pedidos devem
ser enviados à Secretaria .da Co
missão de Defesa Econômica. 110

16° pavimento do Palácio do Minis .. Itério da Guerra, Rio de Janeiro.
Cordiais saudações. (a) General IIe I
Rr;zad? Artur Silio Portela, pre
sidente".

CIGARRILHOS TALVIS
Cr$ 0,40 cada, Caixa Cr$ 36,OO!

CASA MENDES IQueriam passai' I

por decreto 1
Rio, 5 (D. N.) - Respondendo!

a requerimento das diretorias das!
Facuhlades de Direito e de Medi·!

, cina e da Escola de Agrieultura dI' 1
I Pernambuco, o ministro Gustavo t
I Capanem3 dcclarou ser impossivel J
I atender ao pedido, a·fim·de que os 1

! aca.demicOS pernambucanos, com'o" j
cados parn o Exercito, sejam aul(J-!
maticamenle promovidos de série.'

CONVENCENADA MELHOR
Nenhum argumento é de maior per
suação do que PREÇOS BARATOS,

como estes abaixo:
CuNGOLEUNS

1,83 x 2,75 Cr$ 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

Recebemos 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 Cr$ 115,00

STORES SUPERIORES
Q Cr$ 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 stóck da praça EM LINHOS
IRLANDESES para ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Segunda-feira. 7 de Dezembro de 1942
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I
T

AlllVerSft,rio!H
. " �

Apelando para o novo interventor pcdeamentos de barcos nacionais,' covardes da segurança c da ínte- atividades da "quinta coluna" nes-

Faz anos hoje a inteligen te p� federal, coronel Renato ínto Alct- fatos que sacudiram a alma nacío- gcídade da Pátrta brasileira. Certo te Estado não deixam dúvidas. Sa-

garotinha Míriam jorge japur I :\:0, "O Imparcial" diz, entre ou- 1 I
.. I N

dileta filha 0'0 sr. E1I'as japur I

na (a mars Justa revo ta. ão con- é, por-ém, que êles estão em plena .
"

" t' ta xlest l' . -
' -

I ib
' B

'

I
bem os ba ianos que sua excra. esta

'I ras COIsas, numa no a uestacat JS· seglulllOS apurar as razoes que e- II erdade, afrontando a aia que, , .

conceituado comerciante. sima: "Estão a 1'1 os it li lf
, tIl' Icsd

". " com o Bl':1SI1, contra as coi-rentes
• ,

- '" c li, ',a " 1 a anos "aram a ))0 leIa a'a llroce( Imell- {esue o lH'1l11ell'0 instante, pCÜ.IU , " ' '" '"

I
-

P t'
,

t "'J- I t
" ,-

\
co ódio C da Inf'âm ia. EIS porque

Habilitações:
e a emaes. arece mel! n-a, mas e o. l' ao C legou nossa repor agem a que se cumpr-isse a (ieternll11açaO

E tã h bilit d
verdade patente, Foram soltos to- saber porque assim se agia cOJU 'Ii 110 prestdcute Vargas. Mas a velha a Rafa, tranquila, aguarda as lH'O-

sar � a�;,s�li:; \��::s�r �a,: s�:� dos os "eíxístas" que se encontra, tais elementos declarados inimigos I terra está confiante, As incisivas I vidências do govêrno que óra se

Od Morei N'
vam presos desde os últimos tor- da nossa tranquilidade, adversários declarações do Interventor Pinto! Inicia",

a orerra: o sr, ascimento I
_

Libânio da Silva e a sta , RO-'V"'d E U L T Ill1 A H O RA
""""'_,.-""'�"""''lff...,.,''''::r''OO=�.M.��

milda do, Santo' Fernandes. I a
.

spertíva' .

lU II Joií. selva o Augusla I
:!f,�:�;;�i:dOpa�: ��:iti�ama�

p::��S:�'t:di� d:A�����:ú,
I
DeSllrmllmento do exércUo dimmmrquês I j �:���:;::�;::,;;::� I

sr , Alípio Castro, funcionário da em Sao Paulo, completamente Moscou, 7 (R,) _ O general alemão Hanriecken, .coman. [� de sua. hlha. OLGA �
D. O. p,

I lotal�o (41.674 espectadores), dante das tropas nazistas na Dinamarca, ordenou o desarma- � C01U o sr, rvIARIO S.
I rea rzou-se ontem, à tarde, na- men to do exército dinamarquês, segundo informações procedentes � SILVA i

Encontra-se nesta capital, em f quela cidade, o esperado prelio de Estocolmo, � g
objeto de serviço, o sr, Raul entre as seleções paulista e ca A guarnição de Aalberg já havia sido desar mada. I� "Ligocki, ativo inspetor regional doca, em disputa do campeo Notícias de Copenhague dizem que os alemães estão confis- VVii.- Mf}ria Climaco
da «Aliança da Baía Capital!- nato brasileiro de futeból. cando tedas as armas e equipamentos pertencentes ao exército da Silva comunica a

zação». O embate, a princípio, pro- dinamarquês. � �

metia desenvolver-se em meio �
seus parenten e pessoas I

Encontra-se nesta capital a a uma "torcida" ávida de pre- A Rússia não I
amigas, que seu filho

inossa ilustrada conterrânea, prof. senciar jogadas brilhantes, em
esquece M.ARIO ajustou nu-

Castorina Lobo de S. TIago. que a té t...' Londres, 7 (R.) - Uma agência noticioso norte - pcí cs com a s r tci. OLGA
ecrnca socrepujasse o ' .

f b' d L d

I
SEL�TA iS. s. deu-rios a honra de sua denôdo e o espírito combativo

c rn e raconn ln ormou que o em orxn or russo em .on res, v

sr, Maisky, discutiu com o ministro britânico do .

visita. da seleção menos favorecida, t:' .' A d dI' �:xJOaJC::ODDOOD<Xl<ooooooao""", 00000IXXl;
_.

Porém, tal não se deu. Ini-
.....xter ior , sr. ntony E en, a situação o a mirante

�
.

IMISSAS ciada a P fase, o juiz Pausa-
Darlan, O sr. Maisky teria dito que a Rússia não esqu e- � M A R I O

Amanhã, às 8 horas, na ca- nias Pinto da Rocha, que ar.
cia o fato de ter sido o governo chefiado por Darlan

I� � e I a
pela do Senhor dos Passos, será bitrou a partida, assinala, 6' que cortára relações da França com os Sovietes,

� O I, G A � g
rezada missa de 70 dia, por al- depois, pena máxima contra os, 8 apresentam-se

Ima do sr. Agostinho Manoel cariocas, o que deu a MiJani i Vitória americana ! II noivos D
Neves, mandada rezar por sua oportunidade de varar as redes Melburne, 7 (R,) - Ap6s 4 dias de luta, as fôrças B � Fpolis., S/XII/42 I
família. de Jurandir; 17' depois dêsse norte-americanas ocuparam em Guadacanal 5 bases n i- � ��_DODOOCCC"""'C<lOOO'X,J B

tento, Servilio, com um forte pôrrícns, aniquilando 400 soldados inimigos. As perdas � U
No altar da Nossa Senhora pelotaço de fora da. área, mar- estadunidenses foram apenas de 17 homens, DCO<XIOOOOOOCOOOO_OCOOOOOO--""""",",,""

de Lurdes, na Catedral, será ca o 20 tento para a seleção
749 3 vs - 1

rezada missa, amanhã, às 10 paulista, 4' após, Zizinho atino Contra a base de Timor Cabelos brancos t LOÇÃ.O>
horas, em sufrágio da alma de

ge a Agostinho na tíbia, o qual, Melburne, 7 (R,) - Aviões norte-americanos ataca- MARAVILHOSA t
Eponirna Moreira, por motivo seriamente contundido, deixa o ram uma base japonesa na ilha de Timor, afundando
do 10 ano de seu falecimento. dgramado com destino ao Hospi- um vapor e abastecimento.

tal «Godoi Moreira». Daí, com

a seleção paulista jogando ape- Herriot será "julgado"
nas com 10 elementos, foi o Moscou, 7 (R.) - Hitler, com a conivência de La-
prélio perdendo todo o brilho, vaI,' promoverá dentro de pouco tempo, o julgamento de
até irritar a assistência, que Herriot e Jeanneney, líderes democráticos franceses, ao

vaiava constantemente a Zizinho, mesmo tempo que o Tribunal de Rion reiniciará o jul- •

pela sua atitude anti-esportiva gamento das "pessoas responsáveis pela guerra", em Ecos de Nánoles
e nada cavalheiresca. sessões secretas-anuncia despachos de Genébra, para a

i"

Aos 29' da segunda fase, agência russa de informações (Tass).
Cairo, 7 (R.) - Sabe-se que.

então, Domingos -r.. velho Do- S' d ê
- ". 1

ao recente bombardeio realizado-
_, egun o se prev, serao impostas, nesse JU gamen-

•ingos! - leva o pê, desneces- t d "1 f id d pela RAF contra a cidade de'
_ o, sentenças e morte aque es que orem corrsi era os

sáriamente ... contra Pardal. O "culpados".
Nápoles, à luz do dia, I cruza-

JUIZ apita. Pena maxima e...
dor pesado que se achava no-

Goal! Mais um tento de Mila.
-- porto recebeu um impacto dire-

ni! lavai pediu ma de fe�icitações, ��e o Fueh-, to e outro foi afundado,

Porém, no último instante Berna, 7 (R.) - A rádio de r�r aledmao lhe �1f1gl�, por mo-, O
*

f I'
.

da partl'da os'
.

I Vichí controlada pelos nazistas tlvo e seu aOlversarlO, o se· papa a ara
, canocas assma am ' , :

d "d '

O 1· tent'" dei' d 't� anunciou que o almirante De- gumte espacho: Agra eça-vos LONDRES 7 (R) - A ra-
"" xan o a assls en' I • -

"

cia perplexa... Ilaborde, que fôra detido pelos m�l�o, :. ao t;0VO al:mao, as dia de Roma noticiou qu�

3xl foi o resultado dêsse I alemães por haver ordenado o fehcltaçoes enViadas hOJe. Agra- o papa falará amanhã, pelo>

pre'lio chel'o de
.

'd t d auto-afundamento da esquadra deço VOSiOS votos pelo futuro rádio.
, mClenes, e . -- dE h

.

0'1'
assobios e de su p

em Toulon, fOI posto em lIber- a span a e por mim. xa a
r resas. .

r: I
A renda alcançou a elevada dade, a pedido do «quisling" v,ossas armas tnun em.' na g 0-

imI=-ortância de Cr. $2�2, 740,00 Pierre LavaI. nosa empresa de hbert�r a

Paulo Fernando
• Europa do ,ter:-or bolchevlqu_e.

lila bombardeada Com a mais sincera expressa0

Hão haverá outra partida? Berna, 7 (R.) _ Aviões an-
de amizade e ateto (a) Francis·

S d d' 1 I co Franco".
egun o !VU gou o ocutor glo-americanos atacaram com *

esportivo carioca Oduvaldo Cozi, pesadas bombas as usinas, afi
o sr. Ca'5telo Branco está envi- cinas e entrocamentos ferro
dando esforç'Os no sentido de viários da cidade francesa de Li·
anular o jogo de Sa.feira Ia.
próxima, entre cariocas e pau
listas, em vista dos lamentáveis
acontecimentos de ontem, à tar
de, procurando, assim, evitar
novos incidentes.

Casa Porto

Compra! na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

w.-.-.-......-......".."....,."._....- ....,.�....Il..,.riJ!IE'

cias, noticiou haverem as fôr

ças tranco-americanas ocupado
importante posição fortificada
entre Túnis e Bizerta.

Sortimento novo de luvas
de camurça, pelica e jersey,
Bolsas e cintos.
'l'raoolhos de crivo.

se sej am os mesmos empre
gados na evacuação dos re

manescen tes do "Afrika.
Korps".

alfaiate CARIOMI, o melhor
Rua Tiradentes, 16.

J. J. Seabra' Concentração em Gibraltar
LA LÍNEA, 7 (R.) - Di

vulga-se aqui a notícia da,
que se acham concentrados;
em Gibraltar 40 trcmsatlan-·
ticos transportes e formidá-
vel esquadra anglo-norte-

•

Estado de sítio
Zurique, 7 (R.) -- Informa a

Radio de Berlim que foi decre
tado o estado de sítio em Sofía
(Bulgária).

americana.

Os alemães não se retiram ...

LONDRES, 7 (R.) - Notí
cias procedentes da Grécia�
revelam que 100 navios da>
"eixo" se acham ancoradoS'
nos portos gregos. Presume-

No Rio, onde se encontrava,
faleceu, sábado último, o anti
go prócer republicano dr. José
Joaquim Seabra.
O extinto, que nascera em

1855, na Baía, ocupou elevados
cargos na administração públi
ca do país, onde se tez estima
do pela probidade de seu cará
ter e pelos dotes de es

pírito.
Seu corpo loi trasladado pa

ra a Baía, em avião especial.
O governo brasileiro, em sinal
de pesar, decretou JutooficiaJ,
por três dias,

Caspa T LOÇÃO MARAVI.
LHOSA! I
Presidente Perpétuo
L.isboa, 5 (R,) - Peja décima

vez cons��utiva, desde 1922, o pro
f�ssor Julio Dantas foi eleito pre
sIdente da Academia de Ciências.

Inevitável o

•

EI Franco Parta!
Madrí, 7 (R.) - O general

Francisco Fr anco, caudilho da

Espanha Nacionalista, enviou a

Hitler, em resposta ao telegra-

•

Posição ocupada
Cairo, 7 (R.) - A radio do

Marrocos, sem maiores minú-

Santiago, 7 (Reuters) - Opi
nando que a ·impressão dominan
te, no Senado, depois da eXJ:�si.
�ão sobre a situação internacional
feita pelo ministro das Relaçõe�

É mu DOENÇA S _

MUITO PERIGOSA A família do finado JOAO TOLENTINO JU-
PARA A FAMÍLIA NIOR, recordando. saudosa. a data do 2' anivilr-
E PARA A RAÇA sário do seu falecimento. convida a todos os parentes Franco não falará

AUXILli'A' COM- e amigos do inesquecível extinto. para assistirem à L.ONDRES, 7 (R.) A

BATEL-A COM O
missa que. em sufragio de sua alma. serà celebra- rcídio de Madrí comunicou

da. quinta-feira. 10 do corrente. às 1.30 horas. na Capela do Ginàsio

[lli�Hllll:[lIttIUlllil ! �:�a��n��:�a�ea�:fs��adamente agradece aos Que comparecerem a êsse d��uor;:a�u:ra��oer�adiO;o�
, ft47 3 vs - i nunciar hoje, por ocaSlao

rompimento do Chile com o «eixo»�: �:::::::�E:;;:::::::ãO
Exteriores, era favoravel à ruptu· I senador liberal Amunaleg'ui, um I declarou ao jomaI "La Opinion": BUENOS AiRES, 7 (R.)
ra com o "Eixo", os matutinos dos líderes do rompimento: "Ti-I "Foi uma exposição sincera e de- S.e:-á realizada h�je: .

nesta

reproduzem declarações de Vá-/ ve magnifica impressão. "Por seu mocrática". O jornal La Nacion" cwade, extroordl::,urlo ho-
.

d 'T
. ." . . menagem ao PresIdente Ro-

nos sen� ores. turno, o seilador orres, presulen- t
diz: O ChIle. aproxima-se do

I osevelt no estádio "tlUna
O "SIglo" publica palavras dOI te do Comité Parlamentar Radical,! conflito". Park".'

,
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