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ZURIQUE, 3 (REUTERS) .. SEGUNDO INFORMAÇõES CHEGADAS A ESTA CIDADE9 EM DIAS DO MÊS PASSADO, DU
RANTE UMA PARADA MILITAR, EM BUCAnESTE, FOI REALIZADA UMA TENTATIVA CONTRA A VIDA DE ANTONESCU,
DITADOR DA RUMÂNIA. NA OCASIÃO, o MARECHAL FOI ALVEJADO A TIROS, QUANDO CHEGAV A AO PALANQUE
OFICIAL, ESCAPANDO ItESO. TODAVIA, UM DOS SEUS AJUDANTES FICOU Ii'E RIDO NA MAO. AO QUE SE DIZ, O ATA.
CANTE FOI UM SOLDADO. FORAM EFETUADAS DIVERSAS PRISÕES E ADOTADAS V ÁRIAS MEDIDAS BASTANTE DRASTICAS•
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� Pctê�da§ dUarão j Nova funcUcão de 8(\0
a Paz ! na Rússia

::'\0'111 Iorque, 8 (Iieutcrs) - O
sr . Walter Nash, ministro da Nova
Zelândia em Washington, declarou
que nenhuma paz seria prática sem

o concurso das quatro principais
potências aliadas. A Rússia e a Chi
na - declarou Nash - devem ser

Iucluidas no mesmo pé de igualda
de que o Império Britânico e os Es
tarlos Unidos, quando se tratar de

esboçar as linhas gerais do mundo

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

de após a guerr-a.
XXVIII I Florianópolis- Ierçe-le.re. 8 de Dezembro de 1942 N. 8692

Londres, 8 (R.) - A rádio-emis
sor .., de Moscou anunciou que já
começou a funcionar uma nova fun

dição de aço em território oriental
russo, acrescentando que se trata

da maior fundição de aço da Rús
sia e provavelmente de toda a Eu

ropa. Essa fundição produzirá mi

lhares de toneladas adicionais de

aço para o esforço bélico russo.

"
a� N"'l :t"«.1j3ra� � t",�i \J

Nova Iorque, 8 (Reuters) - Foram lançados ao mar, ontem,
.num dos estaleiros da Costa Orieatal dos Estados Unidas, mais sete
DOVOS e poderosos navios de guerra. Rio, 8 (V. A.) _ Informa-se �le da I'a rra, 90 cruzei ros, dando como companheiro, a quem apresentou o'

vale. Esta, após fazê-lo entrar, deu
lhe formidável surra, pondo-o em

fuga. Indignado com o não cumpri
mento da estranha transação, Ge-

CHARUTOS SUERD"K
Maço c-s 1,60

CASA MENDES

ga rs nt ia a própria esposa., Não po

(:endo po,,�aI', F'c lix entregou a Ge
ra irl o um bilhete assim redigido:
"\'de csf e. a Geraldo Mendes, mi-

B"ln Horizonte que o operário Fe

l ix Maxim iano , depois ele "árias li-Trucidados pelos
Manáos, 8 (D. N.) - Os índios Vamir is, habitantes do rio Camamú, Mc n des, pediu-lhe, para pa gam euto

ba�ões com seu co lega Geraldo

afluente do Rio Negro, massacraram os irmãos Humberto e Luiz Brigia,
encarregados do Serviço de Proteção aos Íllclios, no posto Man oe l Miran
da. O fato foi descoberto ao chegar áquele local o inspetor Moacir Xe
rez. Mais seis outros corpos foram éncontrados, naquele posto.

ntt:l mu l l.cr Ana Miranda, a qual raldo foi, então, procurar Felix e

,'o�� ser p rocurada a qualquer hO-/lhe
restituiu as pauladas recebidas,

ra". Ue Fo,:.:e do bilhete-vale, Gc- Engalfinhados, foram ambos presos;
ra ld o foi procurar a mulher do e autuados.

Aproxima-se o fim da
«Besta Amare§a!»

.4
,.

apa fiGapá 110 VatiGano,
esmo que Bo ii sele bombardeada

Berna, 8 (R.) Notícias re- pulaçâo civil �conselhando.a eva-I cC,�ovido com os bombardeios da I Cidade d? yatIcano;, mesmo que

cebidas de Roma informam que cuação das Cidades, referindo-se Itália, resolveu permanecer na Roma seja atacada .

"é possível" que o Ministério da! mais especialmente às mulheres, ••••••5 " ...

Defesa Nacional e outras reparti-] crianças e velhos. Toda outra in-

ducs ições públic�s que possam ser con-!formação, entretanto, e conside-;Raptadas uas Jovenssideradas como objetivos milita- rada como se revestindo de ,.
ca-

I ,A '"

d I-res tenham §id� evacuadas de Ro-; rát�r militar" eA sôb�e elas áS. �U-: da sociedn e pau lsla
m�, embora nao .se te�ha co?�c-, t?ndades mantem. ngeroso sllen-, lUo, 8 (D. N.) -

Foran,l raptadas duas !ovens da melhor socieda.deguido obter coníirmaçâo oficial CIO. paulista, respectivamente de 14 e 15 anos, filhas de um advogado e in

dessa notícia. Tais medidas são \ Adianta a mesma notícia que' dustrial, sendo raptores Elsio Ca�va.l?� Castro e um am.igo, os �u.ais fo:
habitnalmente os passos prelimi-' tudo leva a crer que o govêrno ram assinalados viajando rumo a divisa com o Parana. A polícia esta

, d I
� d ".d d 'd I '1' ddi" no seu encalço.

Rua Felipe Schruídt, 21 nares a ec araçao e CI a e a ta la es e a gum tempo ja � _

Preta-SO"es tolas,
aberta" e fo�am as adotadas em; previu a �ecessida�� �e.prepararll MI"SS"IOna' raios amerl·can.os presos....n 1940 em Paris, para salvar a ca- a evacuaçao dos MlDlsterIOs .

•sorrisos amarelos»... it I d F ' d d t
• � I P

.

Moscou, 8 (Reuters) _ Falando,
pi a a rança a es nnçao pe o or outra parte, notícia pro- i Chunquim, 8 (R) - Notícias fidedignas anunciam que dois missío-
bombardeio aéreo alemão. cedente do Vaticano, recebida pe-: núrios metodistas americanos - o professor D. L. Sheretz e O reveren-

ontem, na rádio de Tóquio, em co- I
memoração ao primeiro aniversário A referida notícia diz qu� la Agência Telegráfica Suíça, de- do Burke, de 79 anos de idade, com. mais �e 50 anos de residênc.ia, na
'la entrada do JaIJa-O na Guerra, o l sid bli d t

i �, I I P' XII "d I t
I China - foram presos pelas autoridades Japonesas de Shanghaí, en-

, • SI O pu rca as exor açoes a po- c ara que 10 o orosamene' . - -

'

.

d tíministro do Exterior, Tani, decla- I quanto esperavam a sua repatriação. Nao foram anuncia os os mo lVOS

TaU: "A guerra não terminará en-
••••••..••••••••••••..···�···..••..•.........•.....·1 da medida.

quanto a Inglaterra e os Estados J. Eugênio Müper Filho e Oscar José Müller J-a-·-s-e-e-s--t-ã--IU-,t-a-n-ct-o--ã'l Comprai na cr SA MIS�EUnidos não estiverem de joelhos".

A D V O G DOS, frente de EI-Agueila LÁNEA é saber economizar
Acrescentou: "A nossa responsabi- AJidade é grande perante a posteri- Cairo, 8 (Reuters) - Anuncia-se,Mobilizacão na
dade, pois esta guerra não é sim-

'

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEiRO. em carater oficial que se estão re- Terra Santa
plesmente um conflito armado, mas Fáro em geral. Processos ('li todos os Mlnisterfos. Lega. gistando consideráveis atividades Jerusalém, 8 (Reuters) - Além
um choque entre uma velha e uma li78Ção de jazidas, aguas minerais e quédas I de patrulhas na região de EI- elas diversas classes de voluntários
nova ideologia", dágua. Naturalizações. Agueila. já mobilizados, as instituições judái-

cas da Palestina estão agora cha

mando às armas os homens soltei-,

Desvio criminoso de gasolina do Ministerio da Guerra ;;��:,:F�:;::;�:L:::�E:::�;:}:v:;
. Rio.' 8 (C. M.) :- Tendo a políci.a I gar aos mesmos a i�p-ol:t.ância (!e está �ito, ofereceu de!lúncia �ue foi r�, .Arn.�lrlo. de Ol�veira Sousa, Eu- i ços auxIlIares fenUIllnos.
SIdo mformada da venda clandestr- Cr$ 2,00, e essa gasolma ele vendIa. recebIda pelo respectivo auditor. gemo Pinheiro, Joao Gomes de

san-\na de gasolina de propriedade do a terceiros ao preço de CrS 3,00 o Em seguida, foi sorteado o res- tana, Joaquim Oliveira Ribeiro, Aru Alfaiate CARlONI. o melhor
Ministério da Guerra, abriu inqué-I litro. Vendia diariamente 50 litros pectivo Conselho, que ficou com- Vaz da Costa, Luiz Placido, Manoel Rua Tiradentes, 16.
j'ito e apurou a veracidade da de· e como o negócio ia bem, associo ll- posto dos seguintes oficiais: major Faustino Pereira, Rafael Evilasio de1------------------�lúl1cia. Em abril deste ano, Antô- Afonso Gomes, Ilresidente: e lOs, te- Oliveira, David Anday, Em.ídio Au- Mais bomb�s sobreDio Augusto Dias, lHoprietário de s,: a Belmiro Cruz, com o qual con;- ,nentes dr. Djalma Chastinet Con- gllsto Bezerra, João de Matos Faro

huma uficina de consertos de auto- bmou levar os carros que n;�es�l- treil'as, Hélio Galdino Martins e Jú- Junior, Ventura Ferreira Lopes, Jo- ii Aleman a
móveis, à rua Marcilio Dias 8, em tas�em :le. carb�lrAante. ConclUloo. es- lio Vieira de Brito, juizes. sé da Silva Guimarães, Teófilo Ba-
com'binação com o mecânico Hum-I se lllquento fOI ele pal:ar no Tnbu- De acordo com a denúncia ofere- din, Alinio Tavares Ferreira de Sa-

I Londres 7 (Reuters) - Foi ofí
berto Lopes e raotQrista Antônio! nal de Segurança NaCIOnaL que se cicia, estão envolvidos nesse proces- les, Adolfo Block, Euclides Lopes I

.

I
'

.

d que a RAFAyres, ambos daquele l\'Iinis'ério, e
I julgou incompetente para processá- 80 as seguintes pessoas: Antônio de Sonsa, João Henrique da Silva, I cra mente anuncIa._o

com eOllsentimento e acôrdo elos lo. remetendo-o, por isso à Justiça Augusto Dias, Antônio Ayres, Antô- Domingos da Cunha, José - Alarico bombardeou a regIaO sudeste da

sargenf,os Marques da Costa e An- Militar, que o distribuiu à 3a Audi- nio Fialho Amaral, Belmiro Cruz, Coelho Ciutra e Gilberto Dias Fer- Alemanha, no decorrer da noite
tônio do Ar.-:aral. e civíI Osvaldo lori.a da P Região Milita�. C:aetano Pinto da Silva, �ra;tcisco II

reira
.. , . _ pas�da, principalmente Carlsruhe

Gonçalves� Pmh_€lfÜ, passou a C�)lll. O promotor Paulo \Vllltac�er �e r\'larql�cs da C�sta, Humb�r,o Lopes, , AO InIClO da form�çao da culpa
e Pforzheim, deixando de regrcssarprar por L rEi l.iJO o lItro a gasolma, posse do proceso. cOllstante oe tl'es Joaqull.TI Cassiano da SIlva, Jose

I (lesses acusados, esta marcado para 19 1 d' 'b "
A •

,

a partir de 15 de abri! passov a pa· yolumes, nos termos do que acima Herzog, Osvaldo Gonçalves Pinhei- I hoiC', 28 J3 horas. • " .',.
bom )[\1' elros I Itamcos .

De urna base aliada na Nova Gui
né, 8 (R.) - Os grandes canhões o
"líowitzer", do exército americano,
de calibre 105, já entraram em ação
contra os japoneses em BUDa. Es
ses canhões foram transportados
pelos ares da Austrália e auxilia
rão os aliados a quebrar definitiva-
mente, a resistêucia inimiga dentro
de breve prazo, visto que a posi
ção nipônica se torna' cada vez mais

]Jrecária, como se deduz do fato de
os japoneses estarem lançando sn

primentos em par-aquedas para ês
ses destacamentos.

CASIMIRAS INGLESAS

Padronagem exclusiva
O PARAISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO
-----------------------------------------------

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
_r_. �_

....

NARIZ, GARGAr\lT A

E'specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro,

C"'· Bt .

Pela manhã, das 10 és 12
On:Hh �5: A' tarde, das 3 às f.

'Consultório: Rua Vitor Melreles. 24. - Fone 144"7

DOE"!ÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeíçoamento e Longa Práttcu no nlo de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terces. quintas e sehndos, das 10 ás 12
heras: ii tarde, diariamente, das 15 às 18 horas

Consultório: Rua <João Pinto n, 7, sobrado - Fone: 1467
Residência: Rue Presldente Coutinho, n.

Dra. Josephin�i Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das l� às 1'1 horas

Rua F. Schmidt. 39 (seh.)

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������:d�o �i��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Deilartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1.426
Residencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAUlA DJ�eto�a:i�a��S��:1
• A •

FlorlaDopohs
Restdência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dlaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone t.644

o. SAVAS LACERDA

I�S1'ITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragdo

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 à8
17 horas.

RESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone D. 751.I

I

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARlS - GARGANTA'

CONSULTÓRiO:
Rua João Pinto, 'I - Fone 1.1.6.

RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuva, 1l� • Fone l.lf56

COURACADO GIGANTE

Sub-agente. no. principal.
muncipio, do E.t.do.

17P�

Aparece .na fotografia acima o couraçado "Iowa" de 45 mil toneladas.,
quando era lançado 00 rnor , em um porto dos Estados Unidos. Esse gigante dos
mares é o mais poderoso da frota estadunidense e foi terminado sete meses antes'

do prazo previsto. O Iowa faz parte de uma nova série de couraçados que está serrdo-:
construido em tempo recórde. (Clichê da Inter-Americana, para O ESTADO)

. _(

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, narasítoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamen:o das afecções do

couro cabeludo.

l Dr. TOLENTINO
DE CARVA.LHO

I' Consultas: Das llJ as 1'1 horas.

i � Rua Vitor Meirell'es 18-1' anda.r.
,;

J�-"-�..
� AI.1!ln.�.Qe Otlma CSS8,
� u�u es com 5 quar-
t tos, saia. para vísítas, sala
f dê [antar, excelente banhei

, ro, cepa e coziuhs. Possue,
. outrossim, amplo terreno e

praia de banho. Ven-tem-se,
e por atacado. Aceitam-se pedi- I

�ambpm, móvei .. , em bom es

tado. Tratar à rua Bocaíuva,
117.

___........,___'""""'_""""','.� ,738 5 vs-5

"Tanks" destruidos tv1êchado & (ia.
Agências e

Representações
C.lu pOltel - 37

Rue João Pinto - ,

FLORIANÓPOLIS

Vende-se
U'a moenda de cana, de 3-
'cilindros, acom panhn da de
um carrinho de 4 r o das, com

i tolda. Tratar á rua Vitor Mei
:reles, t l ,

735 5 vs-$

Londres, 7 (R.) - A rádío-emlssora do Marrocos anuncia que

"grande parte dos 50 "tanks" que os inimigos lançaram sôbre as linhas

aliadas no setor de Tebourde foram destruidos ou avariados". Sabe-se,
igualmente, através da mesma fonte, que a aviação aliada atacou vio

lentamente concentrações de tropas e centros ferroviários em poder do

Qculista do C�ntro de Sdúde e do Hospital de Caridade "Eixo" na região de Gabbes. No decorrer dessas lutas foram abatidos
EX-Interno do Serviço do Profol!I!o" Lo'hücl,u, l1o.."e i.... e O:ll_eet:a!Ji", ..io dn,' "oi" aviões alemães
Sel'YiCttL dO dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (So Paulo)

_.
"

.

'-lIn ..;a e c;.rurgia de: 'OLHOS; OUVIDOS, -------.-.,------------
NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rus Felipe Schmidt, 8, Fone 1256
Residencia: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS. ACAS 43

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS
Acaba de receber grande sortimento de

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL

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

inimigo do Brasil (D. E. M.).

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Tamancaria Moderna
A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

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

E' hoje o calçado da móda, é recomendado para
epoct:! de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMANCARIA MOI>ERNA à rua Trajano n. 11 ... anexo à
lnsteledora.

Vendas a vere]c
dos do interior.

I
I

I i

II
_""'''--
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'Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédlto Popular e Â9"((0Ia
de Santa Catarina

"
Rua Ireleno n.O 16 - S�de próprIa

RegIstrado [lO Ministério da. Agricultura pelo Certtllcado
n. 1 em 20 de Setem+ro de 1938.

Endereço telegráfico: 8.ANCREPOLA
Cótiirms usaães. MASCOTTE la. e 211. edição

FLO!t!ANOPOLIS .

E.Y.PREST,-\ ESPECíALMENTE A AGR1CULTORES
Ernpi8stlmos -- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
'Tem corresponríente ern tut10k 'JS Municípios do Estado
-Represeoti1nh" da Caixa Econcmlca Federal para. fi venda

da" Apólices do S·'tado de Peruambuoo, C(JID sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

�Paga todos os ccunens rias apólices Federais e dos Es!ados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernamhuee.

Mantem carteira especta! para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
CíC ti dtspostçao (renrada livre) 2�il
CIC Limitada S:Vo
CIC AViso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
fias as Repartições Federais, Estaduais e Munlclpaís.

RE PRESENTAM! ES
.Representante em São Paulo de uma importante indústria com

ótimas referências aceita representações de cortume e outros

REPRESENTA(ÕeS
Por conta própria

O "Instituto Carioca de
Biologia Limitada" , com

séde no Rio de Janeiro, à
Av. dos Democráticos, 627,
precisa entrar em contacto
com firmas comerciais idô
neas do Estado de San ta
Catarina, para Eins de re-

I�resentações dos produtos
do seu Laboratório denomi
nadas vacinas con tl'a a peste
da rnnnque i ro e entí-co r
bunculosa e pneumo-ente
rites dos bezerros. Corres

pondência por carta.

Com real economia no preço, façam
desde já sues compras na

Casa Oscar Lima
SORTIMENTO RENOVADO

Fazendas, Armarinhos, Perfumarias, Pi"
jamas, Gravatas, Artrgos para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados. etc.

(ons. Mafra, 11 Fone. 1.070

3

. artigos. Cartas para Caixa Postal. 1.476 - São Paulo.

-:

l}lolé -tia« dos r ins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração 1 mpa a

bexiga, 03 rins. as neffite... areias, (Ó .íces renats, aumenta as
urtuas. Tira as inchações do!' pés e ro ...to, hidropaíue, falta do
ar. nalpitações, dÔi'6S do coração, a ..ma, bronquite asmátíea,
arterto-esclerose.

l{fl'lllédio das i'l.Anhoras
E' o tôuíco útero-ovário SEDANTOL que restltue fi saüde

perdida pela anemia, paildez, magreza, fastio, flôres brancas.
regulador dila visitas, das doenças do útero, ovãrlos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Lp8Õe8 tio cotação B asma
Use a CACTUSGENOL esper illco

contra hldropslaa, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatí
men.o rias ve!IJ.B c artérias, bronquite asmáüca,

lesões, cansaço, urínss e1lCa�M!·8 e dôces UO coração, pontadas
nos rtnll e Iachações.

A 08 frneo"J n eon valescentes
Devem usar I) STE1iiOLINO, nue faz engordar, aumenta o

vigor dos n'úsculo� e doa nervos. Fortalece o sangue nas pes-
808e snêmleas Evita g tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse. d0\"e!! no peito e fJlHI costas, peruas fracas,
língua suja Para a neurastenía, o deeântmo e a díspepsía, a

convalescença (., raplda .

. -, , F.' j •

['l t
.

Mltu l� - \.fHIU1R .rsmo
SPIRor'Hc'l'INA é usada nas molé sttas do sangue, slfHls,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. Ierl
das, csueros, eeeróí ..üas, reumausmo.

Üntco depurauvo que limpa () corpo. tonttlea e engorda.
Uep0sltariil.8: todas as urogartas de São Paulo e Rio.

AS SF:NIJ()l{AS I)EVENJ USAR
t:m sUJ (rih tte intima u) r ente o MBIGYPAN, de

grande poder hlglenie« contra molé3'ias Cf n 'fJgi038B
flU8pe!tIlG, 'rr!tacõ{>s corrlrnentos, molé s

tt6� urero-vegineís, met. he� e toda ec-te de doenças
lica.s � gran-te pr�8f\rvtJtlvo. Droaerie Pacheco, Rio.

Iluga-se ótirn a
.

casa d e

11 moradia, com

banheiro. agua fria e quente
sita à rua Presidente Cou
tinDu lln 100. T'r o t a r I.,;ULU Tv

!entino, na Ageucía Cüevro
!et
755 15 vs alt.·-}

Ao tentar esquivar-se às determí
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:

i inimigo do Brasil. E para os Inimi
gos do Brasil, a lei é inflexível.
(D. E. M.).

Sedas estampadas e lisas.
Perfumarias, armarinhos e

modas. Linhos ing1f.lses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21
Só às autoridades interessa

rá, de-fato, o que sabes a res

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

Prestigia o Govêrno e as

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

,
------------------------------------------------�

CHARUTOS U-mIOS
c-s Q,30 co.da um

CASA MENDES

IPermuta-se
U'a máquina de costura

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

gente. Tratar à rua Vidal
Ramos, 65.
737 6 vs 4

Alfaiate CARIONI. o malhert
Rua Tiradentes. 16.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes

Iarmas de desagregação mane

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

E M P R E S A '"'" R E X ",

Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprtos para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos NÓVOB, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garíbaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa.

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

'I'eletone 1.677

vestido comprado na popularissima

800.'A
Realce a sua beleza com um lindo e moderno

dos homens !.!
8, l!�a Traiano, 8

-------------------------------------------------------�

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

�Jão esqueçam, Casa M:acedonia-(a casa que mais barato vende)

..

I
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IJllm ;

-Dia 12 Terceira �Joite Demoniaca no Clube 12 de Agosto. Banana da Terra, sensacional desfile de
Revelações NIuslcaiso Donlinqo, 6, selrée das 9 às iI Iloras,

()adetes de A viação
Proprietários: J. t\.-1oreíra & r·

.... Ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;Jrestamista Maria Severí na d.'l Couc s ição,

RESIDENTE EM FLOf{IANQPOLIS,
possuidora da caderneta D. 6532, o prêmio

que lhe -coube em mor csdortas, no valor de ri},

.

Cr. $6a250,OO
contemplada no sorteio de 5 de Novembro àe 1942.

18 DE DEZEMBRO
Mais um formidável sorteio realizará ii Cr édlto Mú·

tuo Predial, no dia 4 de Oe zembrn (4 deirll),
com prêmios no valor de

Cr", $6OD250,OO I'
�
r.�
�
f�
�:

I
�
II
i
r.:s !

�I� O número de avi sdore s norte-americanos cresce mensalmente de mihares e m.Ihar e s de perfeí ,

����������:::�����:::::::::::��-�.�-�-��....:;: tos pilotos. Na totografia acima, vemos cadetes de aviação est aduruden-es marchando para ocu

par seus postos nos aviões estacionados no ae: ódromo de uma nova Academia Militar Aeronáu
tica. (Clichê da InterAmer icana - para "O Estado").

Não vscüe, Adquira já fi. sui csuerneta na "é le da
Crédito Mútuo l'rE'dhl à ru s Vlsccude

de Ouro Preto n" 13.

de SuuzaEdgard Pinto

.......... _ �-

'"63 ••• '.'!t " _ ...

'!:::.:l::: . J!'!!r
Assaltaram ai igreja
Campos, (Estado do Rio), 5 _

'j
4.. .. _

.

I
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Ciabineta Electro - DentMio do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Caló)
Ex-de: tiSÍfl fio Patronato de AnilHDoliA

Clínica e Pr o te s« (h bocn.- E"pecj'di"ta em pontes
<.8 dentadura« du ol rs.. Dvutadurus a n-ito rnic-rs de P.il!HlolJ,
p3em a boboda paL-ltioA (-u[1erior): D0V0 f'i�tt'mf1.- Estrações
de d e ntes e po l n» d..,ntli7ii (nervos] com au e stes!a.

Trub .Ihos moderni!1IHin!'", sob »bsoluta ga rantía,
nu" Deorloro , IG.

,#.- _--...,,. ....""......�.. o._""_' -.---� •.__ .• _. .___�_._� ._ ........_���,.._•• Ã�. '=-=="

"{

I
Siga a voz da expsri

-encic. Faça o que têm
feito milhares de Senho
ras, que devem sua saude
normalizada e livre de

lia contra certos sofrimen
tos que perióclicamente
afligem a mulher em
Iodas as fases da vidcr

_

na puberdade, na idade
contrctempos ao g-remde adulta, na idade critica.
remédio Jl. Soude da A Scuds da Mulher
Mdher. Regulador, tóni- é o remédio que traz no

co, anti-doloroso, A Scnzdo nome o resumo de sues

da Mulher é uma garem- virtudes.

NIDI MELHOR
Nenhum argumento é de maior per
auação do que PREÇOS BARATOS,

como estes abaixo:
; 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 "

196,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Recebemos BuLSAS finíssimas, fabricação
norte americana

FILET á mão
metro c-s 31,00

BATERIAS DE ALUMINIO (GRANDES)
o-s 380,00

UHHO BElGA, (para lençóis)
largura 2,20 metro Cr$ 115,00

STORES SUPERIORES
a 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 stock da praça EM LINHOS
IRLANDESES para ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR

----- -�----------------- ------�----

Pâni$;o entre
ba�harei$

São Luiz, 7 (D. N.) - A notícia

de que será feita revisão elos diplo
mas elos bacharéis causou verda- I
deiro pànico entre os elementos da

:1classe que concluíram o curso sem

a terminação dos preparatórios. .

Muitos bacharéis em tal situação

Iexercem altas posições na magis
tratura e no ministério público.
---=-r=====----.----=

Artigos par a senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindes padrões

O PARAISO
Rua Felipe Scl;ml.idt, 21

o ADVOGAfiO 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 Hotél" I

apartamento 112.
Caixa-PostalllO-Fone: 1277

Nápoles foi
bombardeada

Genebra, 7 (Reuters) - Comu
nicado italiano confessa que a RAF

bombardeou, violentamente, Nápo
les, dia 5 em plena luz do dia, cau
sando grandes danos e numerosas

baixas.

!:·�G!lOODr. Aldo Ávila da Luz
Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18

I
I

Edificio Amelia Neto,
sala 2.

Florianópolis ..

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são abso lutamenz
secretos, e servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

----------------------------------��-----------�

Compra-se
Compra-se uma máquina

d e costura "Singer" usada,
em perfeito estado. 'Tratar
na casa n. 42, do Largo Ge
eural 05,0 io

Baia»
----------------------------------------

Fundad6 em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoe

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000fiOOO
» 54.700:000$000
» R.929.719:000$000
J 28..358.'717$970
• 85.964:965$032
• 7.323:826$800

e terrenos)' 22 354:000$000

Diretores:
Dr, Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio jose

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América. Europa e Àfrica.

Agente em Floricnôpoll ii

CAMPOS L O B O Bt Cia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx« oostel /(,)- TeleohoIUI083-t!nd. Tel. cALLlANCA.

Sub-Aqente em Laguna. Tubarão. Itaiai, IBlumenau e Laqea.

I
INDICADOR BANCARIO BRASILEIRO

Cerca de 1.000 paginas, com balanços
dos Estabelecimentos Bancaríos no Brasil.
Lista geografica - aUabetica, indicando
os bancos que funcionam em cada lugar.
End. Telegraficos. Lista Diretores dos
Estab. Bancarlos no Brasil
Lista Exportadores e dos produtos.
Intormaçõ es uteis da Carteira de Exp

... e tmp..
'- Preço: Cr$ 200,00. Á venda nas Livrarias
Inf. tel. 43 - 0623 e C. P. 2475 - Rio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DO (LTDA.)
..,..!:) andarRio Branco n. 91

RIO DE JANE!RO

Carta Patente n, 113.-Expedida pelo Tesauro riacionàl

Plano federal do Brasil
Resulta d» do sorteio realizado DO riia :10 ,il� N ,\E'mbro

de 1942, de coníorrr íuede com o Deneto-Let n-. �.89j,
de 20 de Dezembro de 1940, ua presença do sr; Fis: fi Fe
deral e grande número de prests rnlstas e outrus pe.'ir:GH!'
na sé de da Aliança do Lar Ltda., de e coruo com as in"·

truçõ es baixadas pelo r e lerrdo Decre toL«i.

Plano Popular. Premiado o n- 0.867
O.867-Mi!1l'1r-Primeiro prêmio no valor de Cr.$ 10.0'1000
t.867-Centeoa no valor de Cr$ 1.200.0(

Inversão do milhar no valor de Cr $ 300,00

Plano Espedal • Premiado o n· Oe861
0.867 - Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr'.$ 5,000,00
867-Ceotena no valor de Cr $ 600,00

Inversão do milhar no valor de Cr $ :200,00

OBSÊRVAÇÃO - O próximo sorteio real iza r-se-á 0('

dia 31 de Dez embro. (õa.Ielra), às 1-1 horas, de coulormí
dade com o Decreto-Lei n. 2.891.

.

Rio de Janeiro, PO de Novembro de 1942

VISTO: Nelson l�ogueira = Ftscal Federe l
Eduardo F. Lobo -Diretor 'I'esourr-iro
O. Peçanha -Diretor Ge r e nt e

Convidamos os senhores prestamiâtas contemnlados

que estejam com os seus títulos em dia, a vtrvm ii nossa
séde. pars receberem seus prêmios, de acordo com o nos

80 Rt'gu:améDto.

Contra DORES E R�SFRIADOS;

1Q1l1,M.t··JU·"!:ii3;1.l';·':R}I,N.fJFléRft\

TROPICAIS INGLESES
o mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

, #
'

íMELHORAL E MELHOR! EXPERIMENTE-O!I;

Desercões
,

em

no

massa

exército alemão
Moscou, 8 (Reuters) - Segundo declarações dos próprios prisionei

ros nazistas, capturados pelas fôrças russas, na área de Estallngrado,
são inúmeros os casos de soldados da Wehrmach que se mutilam propo

sitalmente, afim de escapar ao inferno das batalhas, Além disso, conti

nnam cada vez mais frequentes os casos de deserção e de rendição em

massa aos russos, o que tem provocado as iras dos chefes naz'istas. Dian-,

te disso, o alto-comando alemão ordenou às suas tropas que prestem no�

vamente o juramento habitual de fidelidade ao "fuehrer".

A rádio lncal, referindo-se às operações da frente de batalha decla-.

rou: "Ao sudoéste de Estalingrado, prossegue a ofensiva das fôrças rus-.

sas, que capturaram várias tortírí cacões inimigas. Nesse setor, foram

mortos 1.500 alemães e destruidos 5 tanques, 2 canhões, 10 morteiros e-

57 metralhadoras Inimigas ",

(fJm OS naturalizados
Hio, 8 (V. A .) - Tendo a Com

panhia Nacional de Navegação COS�
leira pedido autorização ao minis

tro Marconeles Filho para rescin

di!' o contrato de trabalho com Oito

Wcinbaun, ° ministro do Trabalho

.leu o seguinte despacho: "Em face

dos lermos do decreto 4.638, de 31
de agosto ele 1942, não é possivel
dcf'orir o pedido ele demissão elo
cidadão brasileiro, mesmo natura
I izadó, porque a naturalização asse

gura, enquanto não cassada, nos

meios legais, todos os direitos de'
cidadania" .

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

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

E Saltará da (ama

Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diariamente um litro
de bilis. Se a bilis não corre livremente, os ai l
mentes aio são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago. Sobrevém a prisão de ventre. ..

Você sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e & vida ,é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a causa.

Neste caso, as Pílulas Cárter são extraordi
nariamente eficazes. Fazem correr êsse litro de
bílis e você sente-se disposto para tudo•. São
suaves co, contudo, especialmente indicadas para
fazer a bilis correr livremente. Peça as Pílulas
Cauer. Não aceite outro produto. Preço: 3$000.

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(1"0 D. N.).

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIAllDA
elA. WETZ�JL JNDU8TRIAL-JOINVILIa� (Merca registo)

.

.. __j!'" heconomIza-se tempo e alfi' ej ro

E"
)l\�Á� .:'QC(At,

GI •

r, �('ClAUOAD(
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Vendas à vista e a prazo
�"'•••"."."••"'••"'•••8."••""."."'."."
• •

! Curso de admissão à série ginasial j•
•: Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, :: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :• Médio do Ginásio Catar ínense), •

I MENSALIDADE: Cr.1 50,00 I• Matricula aberta até IS de dezembro, diariamente, •: das 9. às 12 horas. :: Praca GetúUo Va,gas, 8 ::
.

.

: N. B.- A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. :
..

.

.
......................8 .

ALfAIATARIA «O UNICO)
Florisbelo SUva

Ternos sob medida-Casem iras nacionais e estrangeiras.
Brins de primeira quaJidade-Caroás-linhos, etc.

lervico garantido-Prontidão

o alfaiate elegante da cidade �
-..-.-.---_-_-_._._-_._...._-_._..-.-.._..._-_-_-_._-_-_._..._-_-_-...._._-_-_....._-...._-......_._-_-.-_.

Rua João Pinto, 21

I· Farmácia (cEsperançéU'
do

farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ii SUd preferida

Drogas nacionais e e§trangeil·as.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borrilchd.

Garanta se a exata cbservâneíe no recettuane médico

Pr»;:roc MÓDI/", �I">
í,,;l:,·y�"

.

•�l);)

, ••e •••••••••� ••�.e••••••-e••••••e••••
I. •

: Quer que sua máquina velha :
: �n , :'

I ($ fique neva il •
� Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova "
tJ rnoéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à e
G � •

l� n :I . �
, � �lJ�·�·'·� �" (�
• 0 � •
w •

�
*
•
•

& •
••�••••••ee•••• e�••••·�.®.e•••••••fi••
Despachos �r�ginai$ I i-----""'"�.._......"".,....-,�'==-='�,

I, Rin.7deE.::,!:::tivo'fi. II Hospital. deo Hcmônío� cais cm que ii Fazenda �,acioml I ! ,t i A.M NI1\

II
procurou embargar o

pagamellt.o
a II.' Alta cirll"gl \ -- Ortor pedla - Parto - Cííníca m é-

II duas víuvas, o titular elo juizo ela I j
-

, riic'l de vríultns e d e Crianças. Doenças da Nutrição

I
primeira Vara ela Fazenda Pública. I. R IdlulogiH nlínic 1 (I'Mios X). Laboratorlo completo de

I·
Si'. Ribas Carneiro, deu os seguin- j a n

á

live s clinicas. Eletricidade médica
tes despachos: "Pague-se à viuva, 1 Curas dietéticas e de repouso em ambiente

I' que
é representan,te de seus filhos ! cstmo e coníortavel

menores. Onele há luto, curvo-me. 1
Deus me livre ele embargar o pa- '1' Mé di cr»: DR. CE81-\R AVILA - Formado pela Fa cul-

I gamento à víuva e órfãos". "1\'ão � chHJe de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
l1á dúvida. Pague-se à viuva, que I' do c ente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
é representante legal ele seus fi-.I Fs culda de de Medicina de Porto Alegre
lhos menores. Na liquidação em fa-Il Ex Cirurgião do Sanatório Belém e da Santa
\'01' elas viúvas e órfãos não crio ! CI1i5H Ofl pc·rto Alegre.
nem admito embargos". I! DR ARTUR PEREIRA E QLIVEIRA - For-

Il ma do pela. Faculdade de Medicina do Rio

I de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex- chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

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

com a maior precisão mecânica e a preços módicos.
R. João Pinto, 19. Fone 1.'-199.

MISSA
Acácio Moreira e

filhos convidam aos
seus parentes e
amigos para assis
tirem á missa qus
será rezada. no dia

B do corrente, às 10 ho
ras, no altar de Nossa
Senhora de Lurdes. na
Catedral. em sufrágio da
alma de sua querida e
saudosa esnêsa e mãe
Eponina ·Moreira (1' ano
do HU falecimento). An
tecipam sinceros agra·
decimentos a todos que
comparecerem a êsse

ato de religião e cari
dade.

t Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à

gerência do mesmo estabelecimento

•••••••••••••••••••••••••
'. .
�. F

• E •
!. armaCl8 sperança::., A SUA FARMACIA •• Rua Cone- Mofra 4 e 5 - FONE 1.6"2 •• E domi -I·• ntrega a cmrci 10 •
• •
•••••••••••••••••••_1: •••••

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.

Palavras vãs, atira
das ao vento ...

Zurique, 7 (Reuters) - A emis
sora de Berlim írradíou declara

ção atribuída ao ministro da Pro

paganda, Goebbels, na qual êste
afirma que "a traição de Darlan e

o afundamento ela esquadra de

Toulon, eliminaram a França do
concêrto das nações européias".

:_ � �---���=�.������_�.������.���-=������-::��-�����1;���....................................� • • • !H.'.:.!H"""."..H."..H..H..H.� f......
•i�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � T_T.T_T_T_T_ -
- - .

(ij

�� Relogios de ouro ESKA ,
••'+ • -

•.�.�
.:. Os mais luxuosos e de absoluta precisoo ��j�i· Relógios de aço RECORD, AUR�A e ASCOT. �tYJ�. .:�

I .l. Artigos para presentes. ..'lJ
: �.'t PRATARIAS-CRISTAIS- PORCELANAS ���f· .�. e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. �":J
�+ �..�

f ,T
E€cçeo de ética ccrr,pleta.-Garonte·se a exata .....:...1

� +? observância da receita. �t1
�y �

..
�

r .:+ Acabamos de receber as últimas novidades, diretamente dos �:J
! �t+ Estados Unidos, de pulr�ê�ras, colares e choteloínes l'J ::: de c uro. de 10 e 12 quilates. .��
I i Joalheria TI] EH; .LUA i
.... ,.,.�
��+ RUA TR/lJANO, 4 - FLORIANOPOLlS .:�
� �
: �-�_ ..

__

.. -._�- ..
_

....
-

..... .,_,,+. ..
__

� .......... +,c .. � ....
c

..
_

...
-
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15.000 crianças italianas serão
abrigadas na Hungria

Angóra, 8 (R.) - Informações
procedentes de Budapeste indicam

Hque chegou à capital húngara :1l11a i
Comissão italiana, a-fim-de realizar

negociações com o governo húnga- Cura :radical sem operação, sem dor e sem repouso.
1'0, para que seja permitida a trans- Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,
ferê ncia de 15 mil crianças italia- INTESTINOS e ANO-RETAES.
nas das bombardeadas cidades de

D R BIS C A R D I
;\Ii.lão, T�lrill1 e Gênova, pa�'a a ��1l1- Médico do Hoso� S. João B. da Lagoa do R. de Jana., de
grra . Afmna-.se que o �o�e�no run-

passagem p�r esta cidade _ consulta à rua Vitor
garo cO�lsentlll ell1.Pf.n�cdIPdlO, m.as, Meirelles na 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horas.
que assinalou as dI lClU, a �s exis-

MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE'
tentes no que se refere a alimenta-

••••••e•••••s•••••e••@•••e••s••8•••00.�.�•••e••e••••

PEARL HARBOUR ESTÁ :MAIS DO
QUE VINGADA!

Londres, 8 (De Georçe C.
Btoon, ex-correspondente da
Reuters no Extremo Oriente)
- Pearl Harbour, onde, há um

.aLIO, os japoneses tentaram co

locar [ora de cotnbaie a traia
norte-americuua, {oi mais do
que vingada. Túquio anunciou,
depois do traiçoeiro ataque ele
7 de dezembro de 1941, que o

poderio naval uorte-america
no, nu Pucitico, linha sido ir
reporunelmeuie destruido, com
ft·2 perceut o da sua t.onetaçeni
toiat afundada em Pearl Har
bour, Essa csquadra "destrui
da", desde então, foi tanibém
por Ires vezes, "utiiquilado"
nas ilhas Salomão.

.

Erüretaiüo, nos últimos 12
meses, essa {rola [antasma cau

SOIl as sequinles perdas aos ni
pônicos: 3 encouraçados, 6
porta-aviões, 28 crustuiores,
47 destroieres e 7 submarinos
afundados, além de pelo me
nos 265 vasos de guerra dani
ficados, is/o sem contar o gran
de nlÍmero de transportes e na
vios de suprimentos daniiica
dos Oll afundados. f1 e.sse total
devem ser acrescentadas as

perdas iniliçidas aos lUpOJU
cos, pelos ingleses e Iiolande
ses. Perijuntei a um japonês,
em Sluuujliai, dois dias depois
de Pearl Ilarbour, se a punho
Iada pelas cosias eslava de
acordo com os princípios elo
"Bushido" (código de honra
iaponés), "Niio - respondeu
uma luta. de vida Oll morte,
onde o jogo limpo ocupa um

lugar à retaguarda. Nossos al
mirantes, evidentemente, com

preenderam que a sua única
possibilidade de ganhar a guer
ra era colocar a marinha nor

te-americuna [ora de combat»,
ao menos durante o tempo su

ficiente para que /lOS movi
tnentassemos para o sul, con
solidassemos nossas posicões

1-�utJUUUUOOOUbUOU_� conquistados e nos colocasse-
Nivaldo Machado e se- I

mos em posições defensivas
inexptumáueis" .

I
nhora têm o pll'azer de

I
------------�

participar aos seu s po.-
rentes e pessoas amigas,

I o nascimento de seu �
�

filho NIVA.LDO.
�

� CXXXXXlOO 100000OO XJOOOOCOODQOODOOOCIOCX)aOO
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�OOOOOCXXJQICXKlDOCQOQQQOCQDCUcXQDCtlOOOCCJO:lO

I APD-LONIO F. HOURET i
B NEWTONHIA

e
C. DOURET �

a participam aos seus pa- �
R rentes e amigos o nas- �
I cimento de sua filha �
H AGLAIA-MARIA �
B

ocorrido' a 5/12/1942 &
ooaoaaxJc..a:xxxxx.OOOC'CJQOOOCOOOODQ�"""""
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lVid_tl So.cia�
,a.nnersãrioo:
Ocorre hoje a data natalícia

da prendada senhorita Maria
da Conceição Guimarães, dili

gente funcionária da Livraria
«Central».

Viajal).tes:
Em objeto de serviço seguiu

para a capital paulista o nosso

prezado compatrício, sr , major
Pedro A. Carneiro da Cunha,
digno diretor do nosso confrade I

«Diário da Tarde». INascimentos e

Pejo advento de seu filhinho I
Nivaldo está em festas o lar do I

sr. Nivaldo Machado, sócio da I
conceituada firma comercial des- '

ta praça Machado & Cia.

Não acceite substitutos-insista no

melhor creme dental- Kolynos I

, DeSDE QUE KOLYNOS foi desco-

berto, ha trinta annos pas

sados, ínnumeros dentifricios

têm tentado imitar suas supe
riores qualidades, mas nenhum

foi bem succedido.

Kolynos limpa os dentes me

lhor e sem causal' damno

restaurando rapidamente o bri
lho e brancura naturaes.

Brindes

Está em festas o lar do sr.

Apolônio F. Bouret e de sua es

posa, sra. Newtonina Costa BOU'Iret , pelo advento de sua lilha
Aglaia-Maria. I

i
Habllltações!
Estão-se habilitando

sar o sr . João Climaco
Jandira Claudino.

para ca

e a srta.

,

PortoCasa
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos.
'l'rabalhos de crivo.

ção das crianças.
CXX)OOOOQ�QQQQDOIXicoooocõa 'JCXlfJCXWX 00D:XXXl0

� O dr. Artur Pereira e I� Oliveira e família e Ade-

IB laide Caldeira Oliveira
� despedem-se de seus

� parentes e pessoas ami- I
� gos e oferecem sua �
g noAva. residência em Ha· �
�
momo.

�
1XICIOCIDad"lOOlCl()(D:: DCIOOOOOOacrlDDDOCDCXXlOQDOOOOOOOOO
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Desaparecidos os
submarinos franceses
ZUl-ique, 8 (Reuters) - A rádio

de Paris, controlada pelos alemães,
afirmou que" o almirantado francês
anuncia que os submarinos "Sidi
Ferruch", "Conquerant", Sybille" e

"Argonaute", que participaram da
defesa franc�sa da África do Norte
contra a agressão anglo-saxônica
não enviaram notícias desde 9 de
novembro. Teme-se que as mencio
nadas unidades tenham sido afunda
das na desigual luta que heroica
mente travaram pela defesa do im
pério frances.

Indústria do Mél
Esteve ontem em nossa Re

dação o sr. Ernesto Vahal, re

sidente nesta cidade, que nos

veio mostrar vàrias fótos de
seu aplano modelo e, como

também, apresentar-nos uQ'la das
caixas do referido apiário, con·

tendo 1.500 abelhas.
O sr. Ernesto Vaha! está es

tabelecido em nossa praça com

indústria do mél, possuindo um

apiário que honra sobremaneira
o nosso Estado. Mercê dêsse
estabelecimento, dotado de ins
talações mecânicas onde im
peram o asseio e a prontidão, o

sr. Ernesto Vahal conseguiu im
por o seu produto nos mercados
catarinenses.
Ao sr. Ernesto Vahal, portan-

Primeira' «Vesticão»
no Brasil

Em tocante cerimônia, deno
minada "Vestição", serão ad
mitidas. hoje, ao noviciado. di
versas Irmãs Beneditinas, em

Nova Veneza. no município de
Cresciuma.

Essa cerimônia efetua-se no

Brasil pela primeira vez.

Representará s. excia. revma. o

Arcebispo Metropolitano o rev

mo. monsenhor Harry Bauer.

LOÇÃO to, renovamos aqui nossos pa
rabens.

Cabelos brancos'
MARAVILHOSA 1

Caspa t LOÇÃ.O MARAVI.
LHOSA 1

Refugiados de guerra MORADIA NO' CENTRO
ALUG}\-s� uma ótima cssa

de m(lradia, à rua Tiradentes
n' 7.
SALAS - ALUGAM-SE di

versas salas p/médico� ou

escritório, à rua Tiradentes
n' 14 (sob.) Trstar à rua Fe
lipe Schmidt, 19 (CASA DAU
RA).

EVITE A DIFTERIA Rio, 8 (D. N.) - Na última re

união da Comissão Jurídica Inter
Americll.na, foram aprovados, com

alterações, as propostas do questio-

IlnáriO
acerca dos refugiados dos

países extra-continentais america
nos, decidindo-se enviá-los imedia
tamente aos governos americanos.

�-�-��..,�������� Festividade de N. S. daMonsenhor "arry Conceição
Dauer' Como nos anos anteriores rea-

liza·se hoie, a festividade de
Hoje, consagrado à Nossa Se- Nossa Senhç,ra da Conceição.

nhora da Conceição, é um dia Pela manhã, às 9 horas, re
de intenso júbilo para os círcu- zou-se missa solene, com assis
los católicos de nosso Estado. tência de grande número de
Marca o 140 aniversário de sa- fiéis. Á tarde, às 17 horas,
gração do revmo. mon,senhor realizar· se-á a prOClssao, per
Harry Bauer, cura da Cate- correndo o itinerário de costu.
dral Metropolitana e Vigário- me.

geral da ArquidIOcese. I A imaO'em sairá de sua igre-
O «Estado}) cumprimenta-o. ; ja, á Pr�ça "Getúlio Vargas".

Vaci.1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr.ARMINIO TAVARES

15 vs :3

A conhecida instituição
comercial "Carlos Hoepcke,
Comércio e Indústria", brin
dou-nos interessante agen
da, para 1943-. Gratos.
- A conceituada compa

nhia industrial Wetzel, de
Joinville, ofereceu-nos artís·
tica folhinha para 1843.
Gratos.

Vida e N 1&' ti

ouctasEsporttve Ecos
Eleva-se a 200 o número de

Realiza-se, hoje, no estádio pedintes, velhos, mulh�r�s e

"Adolfo Konder" o anciado en-I
cr ianças, detidos pel a polícia do

contro internaci�nDl, entre as ;;0" com? med;(�. d� fi :ressã.�equipes do Libe: tad, do Para-. a m+ndi cânci a. Iodes r s deti

guai , e .Avaí, l?c�l. , . , I �os :êl�l �si(�o ,.:encr.rrúdr'i.-ldos a

O embate principal tera mi- !
cc.nve niente cesi uro ,

cio às 16 hor as. I
. . , .

I A 29 de abr il do ano nroxr-

Paulistas x Cariocas mo o co rrei á ? passagem do 1 C)

R· 7 (E ' -t�' o d Hn i tí II centenário do nascimento de Pe-
lO j

- lC U er l,
, . .

varnan te o asen tad a a raali-I d�o Améri co , uma das m�l�res
I zoção na Sa feira. próximo I

expressões da pintura brasileira.

I do pr€lio Paulistas x Cario' A� comemorações.
terão o apoi.o

cas, nesta cidade. Essa par.
do Governo Federa� e do MI

tida será a Z· "Melho r de nisterio da Educação.
I Três", em prosseguimento ao

Revestiu se de grande bri-i Campeonato Brasileiro. lhantismo a solenidade doEsneramos que não se re
S .

Mil it , .

i t
..

"d t d d or+e ío .LVll i to.r , aes Jovens
pl. am o� lnci, en _as pe o

da classe de 1923, realizada
mingo a tarae, no oca

d' , 1
. f"!"J

tb' (8 P l) dIa 1-
ornrnqo U t.irno , no .I. ea 1'0

I �� � 'd- a� � '"ar e a
"Alvaro de Carvalho". A

I re .. or e re s c egenarou
essa cerimônia comparece

'1 em autêntica' 'tourada".
ram altos autoridades, civis

1- e militares além de grande

I fRACOS. número de convidados. Usou
AN�MICOS da po lovrc , em expressivo

I TOMEM discurso. o· nosso brilhante

llil"h,.,n rre��,..'!t:q�!'l colega, jorn. Osvaldo Melo,
IlIi ij " lLtllltf� que representou a A. C. I.
"81L\r'EIRA"

.lUfaja�9 Ci'-\RlONI. O melhor!
Rua Tiradentes, 18.

EMORROIDAS<

Palavras de Roosevelt
WASHINGTON. 8 (R.) - A proposito do lo ani

versário do ataque nipônico a Pearl Harbour, o preso
Roosevelt dirigiu uma carta à revista "Army and Navy'
Journal", enl que diz estar orgulhoso da maneira como'

os soldados e marujos americano!! estão defendendo a..

herança democrática recebida de seus maiores. I.Iogia 0..

resistência das populaçces das zonas ocupadas pelos.
"Frankstein" de Hitler, e diz que os' EE. Unidos comba
terão até o fim pela Liberdade.

Berlim e a Itália
LONDRES, 8 (R.) - A rádio de Berlim encareceu'

a necessidade de se distribuirem ao longo do litoral ita
liano maiores unidades de defesa, como tombem a de
cretação do estado de sítio para todas as ilhas italianas
do Mediterrâneo.

Três espiões cou ontem a cidade italiana de

Cartagena (Co!ômbia), 8 (R.) Reggio (Calábr�).
- As autoridades efetuaram a

pri5ão de 3 destacados alemãe�,
em cujas residências foram en

contradas 1 estação transmissc ra,
fotografias, mapas e correspon
dência. Foi apurado ql:le eram

êles os chefes de vasta rêde de

espionagem totalitaria.
•

Patriotas fuzilados
Moscou, 8 (R.) -- No mês de

novembro p. p.. os alemães fu
zilaram 700 patriotas jugoslavos.

•

O «Hew Jersey"
Londre::, 8 (R.) - Entre os

navios lançados ontem ao mar

nos Estados Unidos figura o

couraçado "New Jersey", que
deve ser a maior belonave do
mundo. Tem tantos canhões
anti·aéreos quant0s os de que

dispõe um regimento anti-aéreo.
. *

Franceses heroicos
Argel, 8 (R.) - Tropas de

franceses livres ocuparam os

principais passos das montanhas
na fronteira da Tripolitânia,
ameaçando, assim, a retaguarda
totalitária. Essas forças são co

mandadas pelo gral. Giraud.

.1..

•

o Mahatma
Calcutá, 8 (R.) - O mahat

ma Ghan_di foi transferido da'
prisão de Bombaim para Ma-

Ce!. João Alberto drasta.
Washington,8 (R) - Chegou *

a esta capital, tendo tido cor- O caso Darlan
dial recepção. o sr. ceI. João Alger, 8 (R.) - Continuam
Alberto, coordenador da econo - ,em Londres as conversações so·

mia de guerra do Brasil. i bre a situação do almirante
'" 'Dadan. O grEi!. Catroux decla-

Foram à Calábfia : fou que se devia terminar a

Cairo, 8 (R.) - A RAF ata-
I

colaboração com Darlan.
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