
gregos ruzíladoa !
LONDRES, 15 (li. P.)-Despacho de Istambul dado a conhecer POI' uma agência :�ottciô�sa �ritanica
diz que, segundo informações de Sofia, os alemães [uzHaram 300 gregos em Lamis,'. 'em 'represàlia

pelo fato de terem os patriotas helênicos leito lr pelos ares um viaduto da: linha ·�fé·rrea
que une Atenas ao sul da Grécia.

300 reféns

II IEUQQI a. -
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Um exército de Ira ..
I \ Paraquedistas aliados

balhadoresaescravos j nas vizinhancas
de Túnis

.Ameacada
j

N, 8698

Berna, 15 (H.) - As tropas do
"eixo" na Tunisia levaram três:
dias para aprisionar os paraquedis
tas br-itânicos e norte-americanos
desembarcados nas vizinhanças de
Tún is, segundo informa a agência
oficial italiana.

Os paraquedistas aliados esta
vam bem armados com numerosas
armas automáticas.
Depois de violentos combates, e

210 paraquedistas, inclusi ve 50 ofí-
! ciais, foram aprisionados, tendo si
cio capturada também consideravel
quantidade de equipamento de
guerra.

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua. Felipe Schmidt, 21

Os japoneses e a sua
«divindade»

Londres, 15 (R.) - O ex-emhai
xador da Inglaterra no Japão, "sír"
Robelt Craigie, em carta divulgada
ontem no "Daily Telegraph ", apoia
o ponto de vista externado pelo sr,
Joseph Grew, ex-embaixador· dos
Estados Unidos em Tóquio, segun
do o qual os japoneses acreditam
em sua própria divindade.
"Um número sem conta de pes

soas Reste pais - declara "sir"
Robert Craigie - não acredita que
denotar os nipões é tarefa talvez
mais difícil do que derrotar a Ale
manha. Os japoneses jamais capi
tularão para assinai' uma paz que
lhes seja ditada. Somente com uma

força esmagadora podemos esperar
derrotá-los" .

Londres, 15 (Do observador di
plomatico da Afi para a Reuters)
- Acredita-se nos círculos diplo
máticos desta capital que a pró
xima viagem do sr. Jordan , mi
-nistro das Relações Exteriores da
Espanha, a Lisboa, seja uma conse

quência do acôrdo hispano-portu
,guês que prevê consultas entre .8

representantes dos respectivos paf
ses, cada vez que a situação inter
nacional o exigir.
Atualmente, os círculos espanhois,

portugueses e latino-americanos da

, regados de provocar agitação entre
caníta l britânica não dissimulam formulado pelos aliados, após um \ os circulos militares espanhois.
que graves ameaças continuam pai- inquértto especialmente rigoroso - Acredita-se que a Alemanha está-se
rando sôbre a península ibérica. O que gruves incidentes ocorreram em esforçando p a ra criar uma situação
'indício mais notavel dêsse fato é Oran. Trata-se de manifestações p ú- especial que perm itir ia lançar a Es
constituído p-ela persistência com a blicas, das quais teriam participado pan ha 110 caminho das aventuras.
qual a propaganda germânica pro- antigos soldados ou refugiados re- Entretanto, é notavel o fato de que
cura inquietar a população da pe- publicanos encarcerados e que fo- os aJemães estejam fortificando os

nínsula, insistindo cada vez mais so- ram postos em liberdades pejos desfiladeiros dos Pirineus. Apesar
bre a sig-nificação e as pretensas re- aliados. da sua simplicidade, todas essas in
percussões das operações aliadas na

I
De acôrdo com informações de trigas são consideradas aqui corno

África do Norte. Assim é que a rá- fontes fidedignas, os alemães envia- muito perigosas e os círculos auto
dio alemã continua afirmando - rarn numerosos agentes para a Es- rizadns seguem (I seu desenvolvi
apesar do desmentido categórico' panha. 1!:sses agentes foram encar·· m,'n(o eom a maior atenção.

Iniciada a I�evolucão anti-fascista na Italía
Membros da milícia -faSCista aderiram aos revoltosos

Londres, 15 (U. P.) ---'" O minis
tro de Estado para o Médio Orien
te, sr, Richard Casey, que se en

contra atualmente nesta cap ita l, f'eí
entrevistado no Cairo, pelo corres

pondente do jornal "Evening Stan
dard", sr. Peter Duffield, antes de
empreender viagem para Londres e

Dessa ocasião manifestou que a Itá
lia pode ser colocada em situação
amplamente desfavorável, em prin
cípios de 1943.
Acrescentou que a opinião geral

no Médio Oriente é que 1943 será montagem de baterias nos pontos Os distúrbios foram motivados pela
um ano temível para todo o povo estratégicos, não impedem que se redução dos salários. Em agosto, os

italiano, "será o ano em que a Itá- verifiquem 1l0VÓS distúrbios. Acres- operários da fábrica "Fiat", de Tu
lia receberá a recompensa que lhe centa o referido órgão -de imprensa rim. ocuparam o edifício principal
corresponde por ter entrado na que ocorreram explosões em Cerigo .. da mesma, durante 3 dias ao se de
guerra". la, nas proximidades de Fognia, on- clararem em greve pela redução de

O mesmo jornal noutra informa- de 40.000 camponeses armados ini-j salários. Em Gênova, os operários
ção indica que existem claros indí- ciaram revolta no mês de setembro realizaram manifestação de protes
cios de que se estão registando I próximo passado e que a milícia' (o contra a guerra e o dirigente so
distúrbios através do território

ita-j
fascista local se uniu aos revolto-! cialista local, Francesco Briccola so

liano, fat? �ue confirma a previsão sos; �endo necessário fôrç�s do

I
freu d'er�mento fatais quando as tro

do secret.ano de Estado, sr. Cordell exército para sufocar o movrmen- p� abriram fogo contra a multi
Hull, de que a ocupação alemã e a to que teve duração de quatro dias. dao.

SiMBOLO DE PRECISA0 I

o Modêlo Teddington
*

Mataram 10.000 sérvios
-e destruiram 3 aldeias

fR�COS •

AN�MICOS
TOMEM

finhl Crelsltai
"SILVEIRA"

Londres, 15 (U, P.) - Círculos
chegados aos governos aliados in
f'ormam que os alemães .apaiente
mente temerosos que seja aberta
uma segunda frente no Continente
europeu, estão mobilizando verdu
ele iro exército de- trabalhadores -es-

-cravos, cujo número ascende, se- O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINi\
gundo se calcula, a meio milhão de Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
homens, mandando-o para a Norue-!1!ôl afim de apressar a construção

I
"""""""""====,,,=,========"""==-=="""'=="""'=====��=�""""""

(Ie fortificações.
I
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*

Cairo, 15 (U. P.) - Nas últimas semanas, os alemães em um es

forço para "restabelecer a paz.", a seu modo, na Jugoslávia, mata
ram quase 10.000 sérvios na Eslovênia e destruiram três aldeias. As
informações a êsse respeito foram dadas a conhecer ontem nesta ca

pital, e procedem de fontes fidedignas. Segundo se anuncia, o coronel
general Alexander Loehr, comandante alemão, ameacou tambem de
portar para a Alemanha ou para a Polônia todos os -"homens de 17 a
50 anos de idade" a menos que se restaheleca de imediato a ordem na

Jugoslávia. Juntamente com tudo isso, as ínf'ormaçôes assinalam que
é cada vez mais desesperada a situação econômica na Jugoslávia.

'

�

Linhos irlandeses 8 ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

G,.nd. Tónico

A ESTR�lA no mo.-
o

tractor id6nt·ifico o

,,,Iógio da pul.o
ce m o tipo iguo'
de máquina que
obtey" o melho, ,e.
sultado d. pracisão
até haj" ,e!list,a
do em recldlnston.

� � ���� CK 2�71 ar.o Cr.Si.l90,00 - DB 2189Jolh. Cr.$720,00
"� •. ;.0 ."'j;;' OT 2271 OIU'O 18 kJ. c-. $ 2.300.00

:- O relógIo do pu'.o de proels"o oflclalmon'o comprovada'

OME,GA obteve, em 1940, no cessionário autorizado Omega,
famoso Observatório de Ted- escolha o seu Modêlo Tedding-
dington, o melhor resultado de ton e orgulhe-se de possuir O

precisão até hoje alcançado por rel6gio de pulso cuja precisão
um relógio de pulso! E agora, é oficialmente comprovada I
Omega apresenta o Modelo
T ddi t

..

I *, Em Tcddington, , s.�\e ing on, com o upo igua todos os anos i di.<pu- \_\'�'"da máquina que conquistou ês- fado o recorde de pre-

�,.se resultado - um relógio de cisõo p.. r.-: relógio; de ;

Pulso com a precisão de um re-
lo,;os os npos. rue re-

.

-'

.:.corde, Orne:;,,; ebteue e -. �-

lógio de bolso! Visite um con· ° detem desde i9JJ! . ,

---------------------------����

.........................c ....

Os aliados usam

Tobruque e

os portos de
Bengazí

Pintos voadores

Rio, 15 (v. A.) - Informações
transmitidas de Pelotas ao Serviço
de Informação Agrícola confirmam
a chegada ali, em excelentes con

dições, de um lote de 3.000 pintos
de um dia, embarcado nesta capital
para aquela cidade gaúcha por via
aérea. A preciosa carga foi trans
portada em aviões da Condor e da
Panair até Porto Alegre, de onde
alcançou o destino, viajando nova
mente por via aérea num dos apa
relhos da Varig. Esses pintinhos,
originários de reprodutores Le
ghorn do mais fino "pedigree",
suportaram otimamente a longa
viagem e, segundo informações aci
ma, a percentagem de avezinhas
mortas não atingiu a três por cento.

Alfaiate CARIOMI, o melhal"!
Rua Tiradentes 16.

MEG
P�ODUTO DA SOCIÉTI! SUISSI: f'OUR L'lNDUSTRiE HOiHOGÊRI:
OMEGA GENEBRA _ SUfÇA �.;;:ti,il,;:ó;íCa

Nova Iorque, 15 (U. P.) - A "Columbia Broadcasting System"
captou irradiação da radio-emissora de Ai-gel, anunciando que a es

quadra britânica emprega atualmente os portos de Tobruque e Benga
zi, pois foram retirados os navios destruidos que bloqueavam a entra
da dos referidos portos.

NOVA ARMA
Londres, 15 (Reuters) Um

grupo de oito generais assistiu às
experiências feitas pelas tropas ca

nadenses de uma nova arma de
guerra, de que dispõem as forças
do Domínio, atualmente' na Grã
Bretanha.
Essas experiencias foram dirigi

das pelo general sir Bernard Paget,
dur-ante a viagem de inspeção que
realizou junto ás unidades canaden
ses que aquí se encontram.

Caspa t LOÇÃO MA.RA.VI�
LHOSA!

Graves .

perturbações na França ocupada
Moscou, 15 (Reuters) - Ci- i çêes ocorridas alí, Acrescentam

II
vários conflitos entre a popula

tando notícias de Zurique, a emis-j que em Nice foi proclamado o çâo local e italianos residentes ali
sora local declarou que pessoas I estado de emergência, devido à que fazem agitação em favor da
chegadas recentemente da parte "atitude desleal da população incorporação de Nice à Itália. Na

Londres, 15 (Unitecl) - A emissora de Berlim anunciou ter sido da França ocupada pela Itália, I para com as tropas italianas". Côrsega, os distúrbios são particu-descoberta nas cercanias de �Jai'sej]la uma gignnle�cn organização .

"crnuunistu", 22 dirigentes da qual foram presos. . dão notícias de graves perturba-! Nestes últimos dias têm havido larmente violentos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO NOVO, realizará, dia 31, o seu tradicional
baile de São Silvestre. - Dia 25, NATAL-BAILE-INFANTIL, com inicio às 16 horas.

A infiltração na i t no Brasil
Santa Catarina e os planos de Hitler

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.lxl postal - 37

Ruo João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

DOEN(AS DA PELE
ta SIFIUS r

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Espinhas. eczemas, manehas
da pele, naresítoses, furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 14 às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar. ;'_

CHARUTOS SUERDI(K
Maço c-s 1,60

CASA MENDES·

Q t Aluga se um. bem
uar Oespaçoso, com 0\1'

sem pensão, com 2 janelas de

frente, à rua Tiradentes. 18_
(sobrado). Tratar no mesmo.,.,

IOvs.r- 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Molé "tias dos rins e coração
o TONICARDIUM tônico dos rins e do coração Lmpa a

bexiga, 08 rins, as nefrite"" areias, cólicas renats. aumenta as

urinas. 'I'Ira 810 Inchações doe pés e rosto, hídropslas, ft!,lta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmátlca,
ertêrlo-eecíerose.

Rem éd.io das �enhfH·H.8
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a i"8ude

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, Ilôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovàrlos, evíta
as hemorragias, antes e depois do par to; contra todas as enter
mldadea das senhoras do qualquer Idade.

Lesões do nnrtiçAo j::i t-�SaUt
Usa li CACTUSGENOL 8epedilúo

contra hldropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mente das velas e urtérías, bronquue asmáucc,

lesões, cansaço, urinas eseassas e dôres no coração, pontadas
nos doa e ! rchações.

JiOS fraoo-, fJ eun valesceutes
Devem usar o S'fENOLINO, nue faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece () sanuue nas pes-
808S anêmicas Evita fi tuberculose, cícatríza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosas, dores no peito e nas C08ÜHi, pCr;JR8 Irnca«,
língua suja. Para a neurastenla, o desântmo � 8. díspepsia, a

convalescença é rapída.
RífHi� - Reurnar.i-nuo

SPIROCHETINA é usada uas molé stlas do sangue, �.Uills,
eczemas, tumores, darthros. espinhas, Iístulas, purgações. f8rl
das, cancros, eserótulas, reumatismo,

único depurativo que limpa () corpo, tonrttca e engorda.
Depositarias: todas f'S drogaria!! de sao Paulo e Rio.

I
_w .

II
'j S � � � � ! � a II

OITO ELEMENTOS TONICOS< i I
ARSENIATO, VANADA- IITO, FOSFO�OJ;CAL(iO

!jETC. E
o �

TONICO DO CEREBRO ITONICO DOS MUSGULOS '

O. Pálidos. Dep!IIupcr.adol, �E'lJotldol, Anêmtecs, Mãei IqUI criam Magro" Cri"nçi!�
raquíticu, Flc.barão a toni·
ficação gir.1 do organÍlmo

com o

n I

�anyUB nol
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

SEJA SUA

I

I

AS SENH{JI{AS i)}j,TJ���I USAR

Á SÁUDE DÁ MUlDERI

��

Declaracão
,

Ana Curcio, residente à rua

Felipe Schmidt, declara, para
fins legais, que perdeu su a ca

derneta da Caixa Econômica.
736 15vsl1

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutars.enr
secretos, e servem sórnente a f in;
militares. Negar-se a fornecê-los ou

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t,

Salvo-condutos Os civis pOdem usar arlnas-
o capitão A�1tônio de La�'� Hi- Argel, 14 (U. P.) - O comandante das forças francesas, gal. Giraud,

bas,_ Delegado u a Ordem Polltl�a e modificou as suas órdens relativas ao confisco ele armas de fogo em po-Social, acaba de baixar a seguinte d' .

d
. .

f
- .

portaria, cujas instruções deverão er"Qos resr entes CIVIS ranceses na AfrI�a do Norte, após ampla batida

ser. observadas,
na parte �Ll� lhes I ;,ea.llz��a por patrnlhas fl:anco-anglo-amenc�nas, em busca de agentes do

conter, pelos Postos do Con (role: EIXO ou pessoas suspeitas de querer prati car atos de sabotagem pre-

_a) - Os salvo-condutos só p�d('- judiciais às atividades bélicas dos Aliados. As novas instruções de Giraud
ruo ser assinarlos pelus 8ut<)nda-.. .

des policiais (Del. O. P. (: Social, permItem ao residentes em lugares Isolados, nas zonas rurais, que con-

Del. Regionais, Auviliarcs, Espe- servem suas armas, para defesa pessoal. A primeira ordem foi motivada
ciaís, da Polícia, ('[c.).;· por incidentes provocados por franco-atiradores.
b) - Somente a D. O. P. S. ]JO- -;;;;;;;;;,;;,;;;_;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;_;;;-------derá fornecer licenças especiais

-I
- ..,-

isentando de salvo-conduto. Estas,
entretanto, só terão valor quando «Relo]oorí� Royal"trouxerem colacla, a fotografia do ''''' \.4. A 1'1

portador, com o carimbo da D. O. �
P. S., e tiver a assinatura -Io Dele-
gado, ficando as anter-iorr.iente
fornecidas, e não .lentro dessa';
condições, desde iá, ,(,111 ef'oil o ;

c) - O salvo-conduto especial
para estrangeiro só po.Iet-a S(T Í0r-
necido com autor-ização desta D.
O. P. S., mediante re qucr.imcn to P

depois de exarninarlu a sltuação
pessoa I d c cacl a Ulll, Ihd) - Os nacionais estão hab ili- Apare ada para concertar Registradoras. Numera-
lados a viajar desde que possuam doras. vitrolas. mauutnas de escrever. calcular. coser.
11m dos seguintes docume ntos : aparelhos fotográficos. telefones. etc.

1° - Carteira cle Identidade da

I
-

Po�lcia; Carteira ele Identidade do SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO "Ministério da Guerr-a:
3° - Carteira cle Identidade do --7

...

58-----.--------------v-s---l-
Minisíé ri« da Marinha;

4° - Carteira cle Identidade no
Ministério da Aeronáutica;
5° - Carteira de Identiclade da

Ordem cios Aclvogados;
6° - Carteira de Identidade do

Cons. de Engenharia;
7° - Salvo-conduto.
c) - Devem ser respeitados o,

salvos-condutos fornecidos por ou

tros Estados. Neste caso o Delcaa
rio onde se apresentar o portador
respectivo, passará o visto ;
f) - Aos estrangeiros exigi r-

se-á o salvo-conduto especial para
estrangeiro, que terá validade pelo
tempo estritamente necessário;
g) - Aos militares, fardados, não

será exigido qualquer rlocumento ;
11) - O salvo-conduto para na

clonais é vá lido por 60 dias, não
estando suje i!o qualquer visto du
rants êsse prazo.

Rua Trajano n' :3 _

OLe n a rnecâníca sob
a direção de

TREMEL

A Estatística Militar, destinada II I As autoridades responsáveis pela
facilitar a preparação rápida, e tão II fiel execução das Estatísticas Mili
perfeita quanto possível, do apare- lares podem exigir, sempre que h0l1-
lhamento material das fôrças

arma-I
ver dúvida quanto à veracidade de

das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in·
brastlelros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apô!o é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se
tra .0 Brasil em g·uerra. (D. E. M.). I

g'llrança nacional. (D. E. M.).

A .........__....A 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de
Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt. 21

BRIN'QUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL
Fazemos descontos especiais para as

associacões recr�ativas e beneficentes

Compra-se
Compra-se uma máquina

de costura "Singer" usada,
em perfei to estado. rTratar
na casa n. 42, do Largo Gs
eUral Os,o ia ------------------_.__ ._--- ---

CASA

MADft COt�VENCE MELHOR
Nenhum argumento é de maior per

suação do que PREÇOS B,ll;RATOS,
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 2,75 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Recebemos BuLSAS finíssimas. fabricação
nnrte americana

FILET á mão
metro Cr$ 31,00

BATE8IAS DE ALUMfNIO (G�A.NDES)
Cr$ 380,00

liNHO BELGA, (para lençóis)
largura 2,20 metro c-s 115.00

STORES SUPERIORES
a Cr$ 13,50

TAPETES "CRUZEIRO"
Tapetas de quarto a Cr$ 23.00

1,20 x 1,80 o-s 145,00
l,40x2,OO " 167,00
1,60 x 2,30 225,00
2)00 x 3,00 ' G 395,00

Recebemos ALTAS NOVIDADES em SEDAS ESTAMPADAS

O maior stock da praça EM LINHOS
lRLANDESE '-\. po: a ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR

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.

Rua Trajano 0.° 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct>rtificadJ

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códinos usado-s: MASCOTTE ta. e 2a, edição,

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos _. Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspoudente em todos os Municípios do Estada
Representante da Caixa Economica Federal para R venda

das Apólices do Estudo de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Pagã todos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas- Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédtoa,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

c/c à disposição (retirada livre) 2�

C/C Limitada 5%
CIC Ay!so Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuracão para receber vencimentos em to
elas 88 Repartições Federais. Estaduais e Muntcípals.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícol·1
de Santa Catarina

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

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, Casa M:acedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

.'

� -,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crédito Mutuo Predls I

Proprietários: J. Moreira & c.,

1 de Novembro
Foi pRgO à )rF<sumistu Mt\; iI{ Sev e ri na ri'l Conc -teão,

RESIDENTE EM FLOi{lANOPOLlS.
possut.tor a d!i cFirlprnHI1 n. 6."d2, li prêio;n

que lhe coube r-rn mt're"dilri!i�, no va lo r dI:', rs.

Cr.. $6.250,00
cOnlpmplllda no �orrei() de 5 de No v embr o rí e 1942.

18 DE DEZEMBRO
Mats um Io rtn ldável surte!o r e aliz» rá li Crédito �1ú

tuo Predial, 00 di>! 4 de nf'zembro (4deirn),
com prêmios n o valor OP-

Cr, $6 ...250,00
Não vacile, Adq ui rH. já li ióU'� Ci� o P rn etêl na sé i e da

Crédito Mútuo Pr edla l à rus Vlsconde
de Ouro Preto ne 13.

--------_..................._""""'_......._..._�-

Contribuição: apenas Cf $2,00
_ ..._--

Gabinete Electro - üenteno do Cirurgião Dentista

José C� de Borba (Caló)
Ex-dentista rio Patronato de Anítapolls

Clinica e Protese da boca.· Espe cfallsta em pontes
"� dentaduras dunlas.. Dentaduras anatomtcas de paladon
esem aboboda palatina (superior): novo sistema.-

EstraçÕe�jde dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.
Trabalhos moderntsados, sob absoluta garantia.

Rua Deodoro. 16.

CASA MISCELANEA. distribui
-dora dos Rádios R. C. A. Victor,
-Vávulas e Discos. - Rua Traja.
':tiO, 12.

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

ínimígo do Brasil (D. E. M.).

Tamancaria Moderna
.,,,-..-

��!?�!��!!!!�t?m, j'por meio dêste, agradecer ao l'us
Ire facultativo dr. Saulo Ramos. pelo
desvelo com que tratou de sua es

nõsa. Isaltlna Silva Lourenço. du
rente o seu internamento na Mater
nidade de Florianópolis. onde se

submeteu a melindrosa íntervencão
cirúrgica. com êxito. Agradece. ou

trosssím. aos drs. Agripa de Faria e

Tolentino de Carvalho. por seus bons
préstimos e ao dr. José ferreira
Bastos. pelo valioso auxílio prestado.
A tcdes, sua imensa gratidão.
751 3 vs - 3

Morreu o sr.

Georg Strauss
Nova Iorque, 14 (Associatcd

Press) - A rádio emissora, de Ber

lim anunciou o falecimento de Georg
Von Strauss, conselheiro de Estado
e vice-presidente do "Reichslag".
Strauss faleceu aos 65 anos de ida

de.

Hospital de Harnônia
HAMONIA

Caspa t LOÇÁO MAltAVI.
LHOSA I

o ADVOGADO ACAGIO 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"

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

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

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

calmo e confortavel

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

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à

gerência do mesmo-estabelecimento

Sedas estampadas e lisas
Perfumarias, armarinhos e

modas. Linhos ingleses.
O P A R A" S O

Rua Felipe Schmidt, 21

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.).

V de se
Um barco n«

en -

v-. tiro Kaiak,
para J pe s soas, com. vela e

bolina Informações à rua

Esteves Junior, 1.35
753 6 VS.-S_

Alfaiate CARIONI, o rnelhori
Rua Tiradentes, 16.

Farmácia ((Esperança)) I
do

Ifarmacêutico NILO LAUS

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

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

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado,
FONE 1.642

r;;;:;.:;;:��
I� Oliveira e família e Ade·

ilaide Caldeira Oliveira
despedem-se de seus

I
parentes e pessoas ami- �
gas e oferecem sua �
noAva. residência em ne- �rnorun.

�
��DOOOOQOOCIa':XXJOQOOOOCODIX;DOOOEXlOQ

752 6 vs . 4

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRZIRM ESPlo�mR�[M llR fOZ DO II oz'ONlilS I � ���I�j���sDgst�(?o�Dt���os
H H . '. 11H liL 11N . N N

.'

n I ��l�:�ao df�la�����Ül1ar a sua rodovia

� b 1 I' - .! Auto-caminhões estão agora per-

b
-

I d : esta eiecer igaçoes entre os ln- correndo os 2090 qu i lômchos de.em arcaçao ve OZ e e pequeno
�

.
'

. .

,.

.

.

• I pulantes da lancha e os submari- I estradas que o exercito construiu
porte, segundo declararam,

mum-I'
. . . .

lit al através :Je pântanos', montanha

..
� C'

, t' d t
- d 'd'

. nos mnmgos que agram no or maias vrrcens do noroeste 2-JUI1-na a e e es açao e ra 10 cir- d P , ..

,'" , ..

., , ,
. o ara. : de transportar armas e abasteci-

cundou demoradamente os dois i n.entos para o posto avanc-udo do

cargueiros, fato que não passou
I Ao todo, 68 sobreviventes

'

Al��ca.. I

.

I t-

L·.l •

I Ef I . 1.1
eruunaua em IlH'lWS (e se e

despercebido aos tripu antes. e-I aportaram
a e.sta capital, uOS mexes por 10.()OO soldadus e 2.000

tivamente dois alemães que tri- quais 32 do "Osório" e 36 do Il'::lbalhaclore,s civis, a ,rodovia foi
,

• I "L" f' aberta ao trafego em íins de outu-

pula�a� a lancha foram detidos I .

ages ,e; c�:n orn:e e do eonhe- bro. � Secretiu:io d,a Guerra, Stim-
depois, bem como outros elemen-l cimento públieo, alem de alguns son, .(Ieclar_ou que tropas de erige-

�I idi 'U nna r ia haviam ficado estacionadas
tos que com e es resi Iam na 1 la tripulantes do primeiro, perece-

ao longo da estrada, para mantê-la
de Marajó, visto que as autorida- f d ]j.vI�e das neves desgarradas do

d ram, no a un amento, seu coman- Ar
í

ico.
es paraenses se preocupavam em dante e o rádio-telegrafista. ; "iVIilllares de auto-caminhões Ia-

!
ruo Ir áfego durante o inverno,

Ao tentar esquivar-se às determi- transportando soldados e abasteci
nações dos órgãos de Estatística Mi- men tos para os postos do Alasca",
litar, uma pessoa revela o que é: disse Stímson.
inimigo do Brasil. E para os inimi- As pontes SÔl.!i'C os 2()0 rios e

gos do Brasil, a lei é inflexivel. riachos que a estrada alrnvessa,
(D. E. M.). são construi das de madeira e se-

.---- .. _-._- - - .- --.. rúo retiradas uuando comecar o
A SITUAÇÃO DOS ALUNOS DA 4a. degelo das águas cm abril. Outras

SÉIUE pontes estarão à espera, já prcpa-
Il io, 15 (V. A.) Informa a radas, com >IS máquinas m-ontas

Agencia Nacional : para instalá-las cm cada margem
"De acôrrío com o Decreto-lei dos rios.

recenlemente assinado, a situucâo A rodovia garrmto o lransporte
dus alunos ela 4a. série é atualrneu- continuo de suprimento e torna
te idôu íic a à dos alunos das Ires possivcl o transporte de ref'or-cos
primeiras séries, isto é: na área elo Alasca. Postos avanca
a) às provas párciais são atri- dos que antes eram abastecidos de-

buidas respectivamente os pesos pois de 19n9a jornarla de oito dias
2 c 4; pelo mar, poricm agora SCI� alcan-Complemento Nacional (D F.B.) J )

,.

1 ,.
- ) o maXJl1JO ue auscucras per- rnrlos rm 80 1,<)ras. As montanhas,
J..nucos gi'agua doce (Short) m i ti d o para prestação do exame ('111 alguns lugares, atingem a mais

101''11 em la. época é ele 25'{ sobre de 5.0uO metros de altm-a, e ser-
o total elas aulas e 25�t,., sobre as vem de proteç âo à estrada contra

I sessões ele educação fisica, COl1l- ataque aéreo procedente do Pa
I pul adu essa última seuarudarneutc ; cn'ico.

= I c) a média condicional para Fairhanks,!"() cxtrr-mo norte, é

Prêmio _aOS delato. res na Béigic,a I r.=;.v· I�."'E·"""'A·""'.·"'D<.�..�•. T�:!\�,A i. t�:�:�>;l;j(:iiO do exame oral final é, �U�â�� (�Itf�'���de O���'�sa�I���d(:'�:
. i: I.,_ � I li) a apuração da média final é mos estão situadas CI11 antigos pân-GENEBRA, IS (R.) - Divu lgcr-se que as nu tor ido '

F feita da mesma maneira indicada tallus e em meio de florestas ao
des alemãs na Bélgica oferecel'am a recornpensC!. de melo VacL1.e o 'seu filho COrl- � na lei para as três primeiras séries. longo da estrada. I
milhõo de francos franceses em troca de ir"f 1rmacões tra esse terrivd mal � Os aluDos que obtiverelll Dota A l'odovia é ampla bastante para
que conduzam à prisão dos responsáveis pO!' "vlo\ê;lcia (CRUPE) � não inferior a quatro ('>11l todas as pei'miiir intenso n'i)Vimellto de ca-

l �
I
disciplinas e méclia de conjunto minhões e rebo(jues. Seu yalm" eco-cont<ra os a. emões, as quais têm causado mortes". Informações com o � não inferior n ciuco, porlel'ão se nômico para o fuiuro ser�l gTancle,------------

Dr. ARMINIO TAVARES � ,'malj'icular, !lO próximo ano letivo, mas o valor esirai.égico no presen-••�iH�lH'fH�,e���(@.1 !,���@i(j•• 9�{'�lf�" � n'tl1a. série lI,) curso clússico ou do le é ainda maior.

e 4;& _ ..._�"'�. �! Clll'SO científico. i Defen.�ivall1ente, o Alasca é um.� I
" .

I O artigo 2° do Decl'eto-lei COll-' baluarle que flanqueia qualquer" F' C\! P � (HAIW r05 INDIOS I cede lambem aos alunos porlado- ataque dil'l:l.o japonês contra a cos-

•
.

-

iir lnac Ia lt! spe ir f� t*� Ca � Cr$ D,30 cnda um

I
rtes de ceI1'lifliCa?01s �a, 4U• �ér�e nos �ta c1FO. pacífi1c040(Ola Ar:ll�ricnl do No:--

e.&

A. SUA FAR_"I\..,,!i""AC�lA
..$ t!!,_, CAS1'i MF'NDES �l'I1�os ,ca cS(lsaçao ane�'l?r, o te. lca a. qlllomeros maIS

""
� i;"

qe: J n � . (llrelto a malncula na P. serre elo perto de Yokohamu do que Pearl
... It� curso clússico ou elo curso cienti- Harholll", e a 1.100 quilômetros elas
,. Rua ConSa Medra 4 e S Fa�R 1.6ls2 As anedotas e piadas aparen- rico". Ilhas Klll'ilas, japonesas. É ainda
W �E · d. "I" temente ing'ênuas são grandes uma ligação geogrúfil'a entre os

• nneaª � Ch.imiCI i'J • armas de desag'regação mane. O derl'otismo e o ,pessimismo Est�los Unicl,o: e u �ibé�i,a,.russa.a. 'fio •

dI"
.

tI"
-

d " .

tI"
Dvsde o C0.1,eço (,,[ ",l,e,ra na

V '$ • Ja as pe a qUlll a-co una

.,
sao armas a qUln a-co una . Europa, milhares de soldados e _

••• �•••••••••I•••• f.l:l'tI�••••• 1 (L. D. N.). (L. D. N.). trabalhadores civis têm sid� em:ia-
__ .. _-- I

- dos para o Ala�ca. Portos Icm sldo

J. EugênioMüller Filho e Oscar José IV,[üller n. c I'"�pr-s.SI"O """lNnAeS
dragados. QUaI�teis, l�anga.res e ba-

1'''1;:, A.&.& � � .l � l�.;;; t S0S para canhoes tem SIdo cons-

A D V O G O·OS'
.

lrni.clas ntravés da região. Nas

A
,..

d
'"

i· Ilhas Andreanof foi eSlabelecido
. Der as naZ1S1C1S U111 posto :wanrac]o aéreo, pro::':1-RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO. � tIlFoAro 1

.

L "1' (R ' A
. .

I' d' '< mo ao eX.remo t o grupo (as.
em gera. Processos em todos os Minii'tt'I'IOq. ega- 11 OSCOU, J5 - euters) - emIssora desta capIta Irra iOU o seguIn,e Alelltas.
li7eção de j'izidas, aguas minerais e quédas I comunicado especial: : Devido à rodovia, o Alasca está

dágua. Natufa!izaçõeR. I "A presa de guerra captnrada pelas tropas soviéticas na área de Es- passando ele simples posto avan

I talingrado, durante a ofensiva, entre o dia 19 de novembro e 11 de ele- çado isolado a ex�e]en[\ e. b!"ll1...- f "�,-�-----.'

I �. ..'.'� 150'''' 1"" ] 510' h� I d' . preparada base contmenta., lnter-
I i "�:r:.bI 0, COI�P� eehue

.. aVlOes,. '. tan \s ,

.'
,can oes (e

_. lV,e�s.[ls ceptanc!o. qualquer ntnquc proyin-

f li ...� .! C"ldJreS, 2.1,,4, morteIrOS de tnncheIra, 1..714, embasamentos anu-aeleos, elo da ASla, e ao illeo,mo tempo for
eSI!ÔS U(�

1/28;
metralhadoras, 4.175; fuZÍs anti-tanks, 317; lHojéteis de artilh!1ria. lllaneJo U111 ponlo (lc apoio p_ara o

14'1!).6.00,0,
'e c.ariuchos .2?ílOO.OOO. Foram ainda"ca.pturados 62 postos, ii.e ataque eventual contra () Japao.

N O 'i r O II radIOtelegrafIa, 52 qmlometros de cabos telefofilcos e outros matel'laIS.
1 ".! I bélicos. I -.,

I O número de prisioneiros feitos na frente de Estalingrado, no }}c- i � §up'.1l""se u m QUn:,TO

I!
ríodo compreendido entre 19 de novembro e 11 de dezembro, foi de 72.40(). i t'�.[ '!JJ� PIH" sulte 'ro utl

Durante o mesmo período, nossas tropas destruiram: 632 aviões inimigos,

I! c�
,!l I !3:.11, .

fi; 11,(\ s. Trda ,. [l rU�\

inclusive 353 a!)arelhos de transporte; 5,18 tanks, 934 canhões de todos T I r fJ d e lHe'·. 5 'i.

i os calibres, 194 metralhadoras pesadas, 138 canhões pesados. Durante o 748 30 'I]�.-4

� mesmo período foram mortos 94.000 inimigos, sendo quatro quintos dessas!

I
perdas de alemães e o restante rume,nos. ..

_! POLONESES lAAOSE E-STABE-
Na frente c'entral, durante o penodo cornllreenmdo entre 25 de

1 LECER EM UGANDA
novembro a 11 de dezembro, nossas tropas Cai)turaram 194 tanks, 550, Londres, Dezembro. (Belgian In�
canhões de diversos calibres, 1.C53 metralhadoras, cerca de 7.000 fuzís, formation Center, para "O Est.a

_ 300.0CO projéteis de artilharia; mais de sete milhões de cartuchos, 920 I do") - Por, in.tervellção �os Go-

I
. - ., .

d vêrnos da Russla e da Gra-Breta-·
I c�mlllhoes: 58 postos de .telegra�o. se� fIO e 43 o�t�o� eqUIpamentos _e

nha, 10.000 poloneses, na maioI"
i dIversos tipos. Foram feItos pnSlOnell'OS 2.100 ofiCIaIS e soldados. Du- parte senhoras de idade e crian

II rante o mesmo' período foram destruidos mais de 200 aviões inimigos, ças,. q�le. ha.viam .s�do exilad�s pa!a
� ! 416 tanks, 541 canhões, mais de 1.000 morteiros, 1.230 metralhadoras e a Slhel:la. ao verIflca�"-�e a lllvasao'

II
- . .�, .

I' I t d' da Polollla em 1939 l1'ao se estabe-
Fone. 1.070

8::.0 camlnnoes. De acordo com dados ame a Incomp e os, no econer
I U l' "f' I t'.

�. ecer em gane>], al Icanc o a e

i dos. combates travados na frente central, os alernaes perderam maIS de terminar a guerra. Já ali ehegarant
II 75.000 homens, sómente se computando o número de mortos". 'mil e quinhentos refugiados.

Rio, 15 (V. A.) - Chegaram
ao Rio, os sobreviventes dos na-

. "O"" "L "
VIOS "sono e ages, ataca-
dos e afundados, como foi opor
tunamente noticiado, a 27 de se

tembro dêste ano, nas proximida
des de Salinas, na costa paraen
se. Através de seus depoimentos,
novos e importantes pormenores
surgem a respeito das condições
em que se verificou o covarde
atentado àquelas embarcações do
Lóide Brasileiro. Segundo infor-

mações dos marujos nacionais que
compunham a equipagem das re

feridas unidades, o submarino ini

migo teria ficado nas proximida
des do local do ataque, aguar
dando a passagem dos navios, ho
ras antes saidos de Belém, rumo

aos Estados Unidos, robustecen
do-se a impressão de que os ele�
mentes da espionagem agiam em

terras paraenses, o que, mais tar

de, ,de falo, se positivou. Uma

Cartazes do dia
ICOOOOCOQ tOlCIQOO.COOClOOOOOOCXXJOCXJOOOOOOCOOQlXlC\UltllCr" ""OOOCXXXJ .JOOOOCOOO""'�OOOOOCXXJ-x:'ClOCDOO�úOOOfX'QOao:xlOClOOOO� '.a:::olO.::tXJCX.OOCI:ooc::x:xxJO

� �_ I _.o...;,

CINE REX CINE ODEON I LVIP1:::RI A�L
- fONE 1581 -

- fONe H5t!2 - FDNE 15B'il --

A's 7 1/2 horas A's 5 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas

Um yankee na R.AeF. A grande conqnista A sereia das nnas
Com Tyrorie Power, Belty Com Jc)an Fcutaine, Richard I Com Dorothy Lamour, Bob
Grable e John Sutton Dix e Gail Patr.ck Hope e Bing Crosby

Complemento Nacional (D.F.B.)
Complemento Nacional (D.F.B.) [) combate à erasãa
Imortais di) snert (Short) Atualidades RHO Pathá News

c

(Jornal)

I Pr e ços: Cr. �2,50 1,50 - 1,00
Livre de Censura

Preços' Cr. $2,00 e 1,50
Livre de Censura

Preços: Cr. $3,00 e 1,50
Livre

.

de Censura

I�-'

I ,Para as grandes
NATALEANO•

Fazend �s, Armarintlos, Perfum ar as, Pi
jamas, Gravatas, Artigos para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados, etc.

Con1 real economh."I no preço. façcrm
desde já suas compras na

Oscal�
SORTIMENTO RENOVADO

I (ons. Mafra, 11

Lavando-se CODl o sabão

"VIRCiEM ESPECIAllD DE"
Clt\. WETZEL INDUS1"RIAL-JOINVILLl� (\12rca reg-i�r.)

.

t.elnpo e dinheiro
)��A� .�f�C(Âf

• •

r � PCC1AUOADt
..

economIza-se

.1
,
r
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I DOR EDICO :\I� •••••••• ��.�•••••••••••••••••e��.:
ARAUJO-oLHos. ouvmõS: Quer que sua máquina velha :

� NARIZ, GARGANTA I, t;,n�,�1!l!3,.:". neva ? !r:specialista, assistente do Protessor Sanson w '*.,� l$f� OI...
v

do Rio de Janeiro. � A
. 'I;'Zi Se sua máquina REGISTRADORA ou de

'

SJMAR precisa ser adaptada à nova ..
r

. I Pela manhã, das 10 às i 2 � A
x.onsu t�S: A' tarde, das 3 às6" moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à \II'

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. _. Fone '447 � " f!)
Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em I i «A.

;,

ORA A» !
DOEN(�AS DOS OLHOS :. •

CU!'il(1 de Anerteícoameuto e LODillJ. Prátlctl no Wo de .lan-tro I: :'(OV'!!ut+dS Pala manhã: às terças. uuíntes e sabndos. das 10 és 12 II' que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse servico com absoluta perfeição.,

"". horas: à terde, diariamente. das 15 às 18 heres • •
Consultórto: Rua João Pinto fi. 7, ao brudo _ FOGo: 1467 a

Também conserta quaisquer outras máquinas corno de ESCREVER, CALCULAR, etc., A
Res!df.>ocia: Rua Presidente Couttnho. 2:i. I �

com a maior precisão mecânica e a preços módicos. ::
.'W R. João Pinto, 19. Fone I.LJ99. ..

Draz Josephina Schweidson :e __ '@HiI.�1U1H1HJ4H.$••etH�. ��tJ.€7 •••e•••••••:
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças. O D.A.§.P� contra a

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas requisidio de um

Rua F. Schmidt. 39 (seb.) funcionário

Navio suico chega ao
Rio de Janeiro

Rio, 14 (C. P.) - Com várias ban
deiras suíças pintadas no costado,
amanheceu na Guanabara o navio
misto "Eiger ", que, antes de ser in

corporado a frota suíça, perten
cia, à marinha grega, onde tinha o

nome de "Hadictis". Procede êle
do porto de Gênova, de onde deveria
ter saido precisamente no dia em

que foi aquele porto submetido ao

primeiro e intenso bombardeio por CO.. costa; u;j- TtltDhonel083-l!nd. Tel, cALL/ANCA-
parte dos aviões da RAF. E, preci-
samente por isso, o "Eiger" teve Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí, Ique ali permanecer por algum tem- Blumenau e Laqes.
po, sob os terríveis efeitos de bom-
bas britânicas, de uma e duas to-,----

neladas,
Os bombardeios britânicos, se

gundo declarações do comandante
do "Eiger", respeitaram, porém, a

neutralidade da bandeira vermelha Médico _ cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado Da!
com a cruz branca. Os bombardeios Faculdade de Medicina da Universidad:1 de São Paulo. onde foi assistentlll
da RAF atingiam em cheio os alvos efetivo da Cadeira. de Tecnh::a CirúfiJica �e!Jida pelo Prof. Edmun�� Vas-

I
visados instalações portuárias usi- con.celos. Ex - asslSilm�e. do �r�f. Ihllsdlt(l Monle��gro. C0!ll pratica de

, ,
mais de 'l anos na CIl!lICa ClfUnilca do Prof. AlIp10 CorreIa Nato. Com

nas, etc. estágio de especialização no lhspaal Charité de BgrUm (Serviço do ProL

I - , . sauerbruehl e nas clíníces dos Profs. Honietzml. de Hamhurgo, e Schmieden.
Nao tenhas dúvida em de- de Franklort. Cirurgia ria Tiróide, estthna;,o, tntestínu delgado e grosso.

I
nuncíar um 'íquinta-coluna", Egado e vias binares, seios. útero, ovários. rins, nrostata s.bexi!!il.
por mais que pareça teu amí- �érnias, b.ídroc�Ie '. vartcccete e varizes. Cirufºia dos 0.5S0S •

e ertíeulacêes,
O"

-

t �. I H encontl'ili).o dml'mmente das 9 hs. da manha eH) maio [ha, na Casa de
.1:">0,. nuo mer�c� na estima um SaluIe São Sehast!�í!, tel. U53 Das 15 às 13 da tarde, à l1ua Ferllando
traIdor {la Patrlu. (L. D • .N.). t Machado 6, lei. U95. ResídenC!ii: Rua Dm.rte Schutel n° 2, Tel. i25�

Dr.

Dr. MARIO \XIENDHAUSEN _. ��g@����o �:lc�
de Medicina da Universidade do Bresíl)

Ex-ialerno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Gliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉD1C,t\
Moléstias internas de adultos fi- crf s ncas.

Consultório: Ruo Felipe Scbmidt n. 38 - Te l. 1426
Reaidencl»: Rua Viscunrle de Ouro Preto D. 70 Te!. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - PLOf?IANOPOLIS.

Rio, 14 (V. A'J- o DASP foi

contrário à autorização para que o

sr. Humberto Soares Pinho, oficial

administrativo .0 quadro perma
nente do Ministério da Fazenda, fôs
se posto à disposição do Itamarati,
pelo prazo de um ano. O parecer do

DASP foi, então, aprovado pelo pre

sidente da República. O ministro
Osvaldo Aranha insistiu, porém, na,

necessidade de obter, para o serviço
do seu ministério, aquele funcioná
rio fazendário, e representou ao sr .

presidente da República, mostran

do a convicção de que a autorrzaçâo
pedida consulta realmente ao in

teresse do serviço público. Recon

siderando, então, o seu despacho,
o chefe da Nação acaba de autorizar

aquela transferência.

---�_._, '-�----------_._-----------

Dr ÁU--r..USTO DE P'AU* A Diretar ri.o Hospital
• A \I ·L· da Ctindarle de
• A • •

-
-

FlürÍanolloíis
Restdêncla e Consultório: Rua Vtsco nde (]p Ou r« f-'rt;W 51

(próximo ao Teai ro ),
Círurgí a geral e Doenças de SpnhOr'lll.

Fisioterapia: Diste rmía, infra-verm elhc e UI! ra-Viul e ta.
CONsULTAS: Dlar íamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644
-----------------

SAVAS LACERDA TROPICAIS niGLESES
O mais vertacc e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Oculista do Centro de Saú.de e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário nos
Serviç81S do dr. Gailriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 15 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, b, Fone 1256
Residencia: Consethetro Mafra, 77-FLOR1At\OPOLiS.

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

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltará da Cama
Disposto para Tudo

1��TlTU1'0 DE DiAGNUSTICO

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

Cirurgia e Ortopedia. FormadGE:!�r8Uf��1�:,�dade de

CliDica e Cirurgia do Com prãttca n08 hospitais europeu.
torax. Partos e doeDças Otíntca médica em geral, pedtatria

de senhoras. doença. do sistema nervoso, apare-
lho geníto-urínarlo do homen

CONSULTORIO: e da mulher

Rua Trajano, 33. Assistente Técnico ;

Diariamente das 15 às Dr. Paulo Tavares

I
l' horas, Curso de Radlologta Clínica com o

uESID-{l.NCI I
dr. Manoel de ADreu Campanarlo[\, , 1.') A: Silo Paulo). Especializado em RI.

Almirante Alvim. 36 !{iene e Saúde Pública, pela Uníver-
Telefone o. 751. Ildade do Rio de Janeíro.

Gabinete de Raio X

I'
:-----,--------- Electrocardtogratla clínica

Metabolismo basal

O R .. Sondagem Duodenalr. em'Slo Gabinete de flsloteraoia
Lanoratórlo de mtcroscopta e

análise clínica
Rua Fernando ldaeb5do,'

Telefone 1.1.95

Seu Hgado de,', produzir diariamente um litre
de bilis, Se I bilis não corre livremente, os ali
mentos não são digeridos e apodrecem. Os gaset
incham o estômago. Sobrevém I prisão de ventre.

Vacê sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e I vida é um martírio.

Ume simples evacuação não rocarâ a causa.

Neste caso, as Pílulas Cárter são extraordi
nariamente eficazes. Fazem correr êsse litro de
bílis e você sente-se disposto pira tudo. São

.

suaves c, contudo, especialmente indicadas pari
fazer a bilis correr livremente. Peça as Pílulas
Caner. Não aceite outro produto. Preço: 3$000.

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORtO: ,

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras,

RESIDENCIA·
A v. Herciiio Luz, 186
- PllOoe: 1392 -

Fl ORTANOPOLI�

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto. 1 - Fone 1.�61

RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuvã, 11ft· Fone 1.�56

Attende a chamados
14

MELHORAL É MELHOR I EXPERIMENTE-OI

�-.. .....,���,._..--_------------�

«Aliança . �a Baia li
---------------------------------------,----

FundadiJ em 1810 Side: BAIA
Seguros Terrestres e Marítim09

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
9.000:000$000

54.700:000$000
3.929.719:000$000

28.658:717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

»

»

I

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ii.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Dr, -Edgard Pinto de Souza

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESTADO Terca-feira, 15 de Dezembro de 1942
................................................................................................. �

Primeiro, uma cruz de ferro... A srita. Vanda B. Cláudio.

Londres, 15 (Reu ters) _
destacado elemento do magis

Segundo divulgou a radio tério catarinense;
de Roma o gral. Munhóz o sr. Roberto Lapagesse Fi

Grandi, comandante de for- lho, tuncionário do Tesouro Na

gas fascistas em operações cional;
na Rússia, foi condecerado l:\ exma. sra. d. Maria Jorge
pelo chanceler Hitler_ Salum, esposa do sr. Antônio

Salum, estimado elemento do
alto comércio local e conhecido
desportista;

a exma. sra_ d. Irma Rego,
esposa do sr. Daniel Rego;

o sr. Aristides Fernandes de
Sousa, funcionário público es

tadual;
o sr. Olívio O. Pereira, fun

cionário do café IINacionaI D ,

Gentilezas:
Os nossos gentís colégas do Enfermos:

c, Jornal de Joinville", referindo- Na "Casa de Saúde S.
se à intervenção cirúrgica a que Sebastião", onde se encon·

se submeteu, recentemente, o tra internado, foi submetido
nosso diretor, prof-Altino Flo- a melindrosa intervenção
res, escreveram o seguinte: "No cirúrgica, pelo abalizado

,..."_._."_ ,, ,, _ dia 8, à tarde, na "Casa de cirurgião prof, Alípio Cor-

If
.

t CARIONJ Saúde São Sebastião", em FIo- reia Neto, com a assistên
A ala e . , o melhor rianóç.olis, dirigida pelo grande I cio do dr. Edgard Pinto de
___R_u_a_T....:ir�a_d_e_n_te_s...::.,_16_.__ I facultativo dr, Djalma Moell· Souza, o nosso prezado con-

e t
"

d L d C
mann, o sr. professor Altino terrâneo sr. dr. Djalma

A 'd
en enano e acer a outinho Flores, nosso ilustre confrade Moellmann, figura das mais

ero romos iapo",eses atacados R I' h, .. ea lza-se oje. na séde do diretor do "O ESTADO", foi destacados nos círculos mé-
Londres, 15 (U. P.) - A Instituto Histórico de Santa Ca- submetido a uma intervenção dicos catarinenses.

aviação aliada atacou on- tarO '20 h
-

ma, as oras, a sessao cirúrgica pelo notavel cirurgião - Foi submetida a deli-
tem aeródromos J' aponeses com l'd d Ique aque a entl a e cu - Edgard Pinto de Souza, com a cada intervenção cirúrgica,
na Birmânia central. tural comemorará o l° centena- assistência do eminente diretor I na "Casa de Saúde S. Se

S .

I
rio do inoividavel catarinense

I da Casa de Saúde. Ao ilustre
I
bastião", a prendctcIa !Senha-

angue, màíS sangue. dr. José Cândido de L d I AI
.

f d
.

N 'd C
.

f Ih
Londres, 15 (United Press) I Coutinho.

acer a
I �o :ga sr �mo, Igura

,

e pro- Tlta erel, a arvalh,o, i a

I Jeçao no melO cultural oe San- do 51". LU1Z Oscar de Corva

Div�lgc:�se nesta capital que, Usará da palavra o sr. des.1 ta Catarina, tanto pela sua vas- lho, inspetor da fazendo
maw 1 v belgas foram can-! Henrique Fontes. I ta cultura como pelo brilho ini.j estadual.

A Ciuíana Francesa aderiu !
Londres, 15 (Reuters) /- O Governador da Guiana

Francesa cornuriicou ao sr. Pierre Boisson, governador da
A/rica Ocidental Francesa, a adesão do territorio soh seu

mandato à causa das Nações Unidas.

A fuga do ex-presidente da França
Londres. 15 (R.) -- Ul\GENTE --- De acôrdo com informes fidedignos

o sr. Lebrun, ex-presidente da Fnnca. chegou a um país neutro. depois
de haver escapado das garras da «Gestapo}).

Anuncia·se a captura de Buna
Sidnei, 15 (R.) -. Noticia-se que a base de Buna. situada na costa,

oriental da Mo'/a Guiné, caiu em poder dos aliados.
A queda de Buna significa que toda a reaião de PàPua se encontra

em mães aliadas.
-

Os franceses combatentes controlarão Madagáscar
Londres, 15 (Reuters) - Segundo acôrdo firmado entre

o graJ. De Gaulle e o sr , Anthony Eden, o chefe dos france
ses combatentes exercerá poderes sobre Madagáscar, havendo,
para isso, designado alto comissario dos franceses combatentes.

Declaração de guerra da Etiópia
Londres, 15 CR.) Noticia-se que a Etiópia declarou

guerra à Itália, ao Japão e à Alemanha, lutando, agora, ao

lado das Nações Unidas.

, Cirave a situação dos nazistas
Moscou, 15 (Reuters) _ Segundo os últimos informes é

grave a situação das forças do "eixo" encurraladas entre o

Volga e o Don. Os russos ainda mantem a iniciativa.

o novo Superior da Ordem dos Jesuitas
Londres, 15 (Reuters) - A rádio do Vaticano informou,

ontem, que, conforme carta deixada pelo
-

Geral da Ordem dos
Jesuítas, Pe, Wladirnir Ledochowski. recentemente falecido. foi
nomeado Vigário-geral da referida. Ordem interinament� o
ilustre prelado Pe, Aleixo Magni.'

•

r
Terremoto na Turquia

Angora, 15 (Reuters) - 25 pessoas morre ram em canse.

quencia do terremoto' verificado ontem na Anatólia Central.
Há dezenas de feridos. O abalo sísmico verificou-se no mornen

to em que o presidente Inonu visitava a refer ida região. O
primeiro magistrado turco saíu ileso.

LavaI, vergonha da França
Londres, 15 (R.) _ O "quisling" LavaI talou ontem rea

firmando o desejo de colaborar com a Alemanha, Disse ainda
que "a vitória da Alemanha é necessária para a rehabilitação
da França". PrCWleteu, também, que para o Reich seriam en

viados mais trabalhadores franceses.

Bombas sobre Bizerta
LONDRES, 15 (Reuters)

Bombardeiros pesados da
R.A.F. incursionaram ontem
sobre Bizerta, deixando caír
poderosas bo�bas sobre as

instalações militares. Cinco
aparelhos inimigos foram
destruidos.

denodos à morte
tribunal nazista,
de sabotagem.

por um

acusados

Ciuerrilheiros na
_
Tunísia

LONDRES, 15 (Reuters)
O AI to Comando franc�s li
vre n01liciou ontem que
guerrilheiros franceses estão
agindo na Tunísia Meridio
nal. Foi pelos ares. um trem
q'ue conduzia abastecimen
tos do "eixo".

5a. colunistas presos
WASHINGTON, 15 CU. P.)

- Foram presos, ao sul do
Estado da Florida, 11 ale
mães e japoneses, acusados
de espionagem. Em poder
dos mesmos foram encon.

trados aparelhos fotográfi-

ráveis.

cos, mapas, etc.

A RAF sôbre a Noruega
LONDRES, 15 (U. P.)

A RAF sobrevoou ontem as

costas da Noruega. Um na

vio transporte alemão foi
atingido.

ESTALINGRADO HERóICA
Moscou, 14 (Reuters) - "A noro

este de Estalingrado nossas tropas
consolidaram suas posições e, em

alguns setores, empreenderam ações
ofensivas" - anuncia a rádio local.

A RAF na Bélgica
LONDRES, 15 (Reuters)

A RAF, segundo se comu

nica, incursionou ontem
sobre o norte da Bélgica,
causando danos conside-'

Vt9d S·
e

I"
�abotadores japoneses seriauI os incen ..

I a OCla, diários de extensos s61'ingals .

�I na . vIla 31n8Z0nla!
VULTOS & FATOS lVIP_NAOS, 15 (V. A.) - Segundo informes que

uma agência noticiosa carioca obteve na delegacia da
os HOMEXS PRA'l'ICOS_.. Ordem Política e Social, está lovro.ndo violent.o incêndio

Analisando a socieda,de hodierna, em
I

seu "Gog", apresenta Papini aos aman- nas p c ri to çô es de borracha e rn Vila A:rnazoniCt. O in-
tes do rea lismo nas letras e nas artes cêndio J'á teria devorado cornnle to rnert e milhares de-
interessante sugestão. A representação �

de di-amas ao real, sem aquele "tIC" hectares de terra cultivada. As autoridade.:: determinaram
fictício, que nos leva a sonhar CDm h is- b d'

., . .

d
tórias animadas. Assim, por exemplo, a o ertura e rlgoroso inq uer-i to , ohm e apurar as

n.a cena fin�l de "Otelo", Desdêmona se- lorigens do sinistro pois su s oe i to -ue que foi provocado
na verdade iramente assassinada pelo • •

' •

Mouro de Veneza e Otelo, por sua vez, I por do is Japoneses so.bo todor-es e desgostoscs com a na-

quedaria mono, pelo golpe de sua ada-· l'
-

r1 l'
. - -.,

ga ... Os atares, continua o autor, se- Clona rzo ç oo coqu e a cnt iqri o rqo ru z o ç
oo ruporucci no

riam ar-rebarihados nas prisões, dentre Bra silo
os condenados à pena capital ...
Seria 1I111a morte mais digna, acentua

a 11'OJ-11a do sarcasta italtano . . .

� .._,....,._._ J-.• ..- 'C.,._••R .P'_.•••..,.. w_".,.., _. uJ- .,...._..,.7J _...,••ra.Jl'.........,. ,

Con tam os historiadores que, certa vez,
Maomé II, supremo dirigente do ímpé- fi
rio otomano, mandou vir de Veneza o U
famoso pintor Gentil Bellini, a-fim-de
empregá-lo na Côrte, como mestre impe- Tem o prazer de convidar aos socios que ainda não.:
rial. Sumamente grato, Bellini, ao chegar
a Constantinopla, pintou para o impe- tiveram oportunidade de assistir aos filmes recentemente

r::ldor um quadro. representando a _deca- exibidos na sua séde para a prôxirne sessão a ser realiza-
pítação de S. Joao Battsta. Maomé II,

". <

fazendo justiça à arte d? pintor, trizou, da quarta-feira, às 19,30 horas, à rua Artista Bittencourt.

entretan�o,_ pequeno se,,:�o: era nao ha- i
.

fi;i�:';;j�\:�ª;���?�X;�������l�a�� I
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e decapitou-o, a li mesmo, dando a cabe- I -

(115
�j _" II!!

,

ça para o pintai' examinar. . . I
..

fi e

Isso tudo me veio à mente quando ii i"\ li r'

����:r�e��I��:�:lt���F"g1�P������:;��17�: Iforam pre-sos pela GestApo ,formadores sociais, eles resolveram "en- . O"1'!!sinar" os "letrados" e amoldar a huma-
.

nidade a seu bél prazer. E para tanto, •
na falta, talvez, de cobaias, serviram-se
do Mundo para suas experiências, como M u 15 (R t) C I

••

t d I teri P'
se êste fôsse um largo, um vasto labo- OSCO , eH ers - er-, o ex-mlDlS ro o n enor, sr. ler--

retório... d 10 '1 �

. . I P h tá d E t d
Eis porque essa guerra deixou de ser

ca e mi pessoas, na maiona
I
re ue eu, o secre ano e s a �'-

um entrechoque ele homens pela posse soldados jornalistas e membros para a polícia sr Romeir e o sr
de uma nesga �le �erra, para �e:� um � i'· .'

Cr

embate ele clviltzaçâo, uma .col.lsao de dos partidos da esquerda foram Deloncle foram detidos sob Bt
culturas e um entrevera de Idélas . . .

'

I
' -

O Mundo caminha para o futuro, cé- aprisionados na França sob a acu- , acusação de connivência com o>
go e surdo a tudo que o espera... 'I

.

DR. SERTORIUS sação de nutrir simpatias pró-alia- almirante Darlan.
dos - informa despacho de Ge·
nébra para a agência Tass, acres-

_. -_. ". _'•.

centando: "As prisões foram efe
tuadas pela Gestapo e pela polícia
francesa, que penetravam nas re

sidências sob o pretexto de pro
curar armas que deviam ser en

tregues às autoridades, de acôrdo
com recente decreto de Lavai".
Madrí, 15 (United) - Mais de

50 ahos oficiais do exército fran
cês foram detidos, ultimamente, a
pedido das autoridades alemãs de
ocupação, Entre os presos, figu-

Falem anos koJes ram dois generais e diversos co-

Decorre hoje a data natalí- roneis. Revelou-se, também, que
cia do robusto garotinho João ".....••••••••"••••"••_•••" _ __.

Batista, filho do sr. cap. Antô- Comprai na Cf SA MlSCE
nio de Lara Ribas, digno De- LÁNEA � saher eco!1omiz;;r
legado da Ordem Política e _ ,.,._.._._.._. ___.

Social. mitavel de sua pena, os seus

colegas dêste dia rio, velhos e

sinceros amigos, desejando res

tabele€imer,to, fazem votos p�
ra que volte tão breve quaItto
passiveI á sua banca de traba
lho, onde pontifíca pela digni
dade de suas atitudes".

'5=-=

Instituto B
.,

rasu Estados Unidos

Anlnfsárioo,

o «Dia do Reservista.·
o "Dia do Reservista'"

será com�morado, amQnhã�".
com várias solerudcides em

todo o país, com a par
ticipação dos reservistas-,
de la, 2& e 3R categorias, das:.
classes de 18 a 44 anos, isto<c
é, os nascidos en tre 1 Q de"
Janeiro de 1889 a 31 de de
zembro de 1924.
No Mercado Munfcípo.P. i-

_�

funcionará, amanhã, UIn:..
f

posto de recepção de fichas>
e entrego de losangos, na:.

qual serõo atendidos os re

servistas do Exército, Força.
Policial e Aeronautica. Osro
reservistas àa Armada de--
verão apresentar-se na Ca-�
pitania dos Portos.
O posto do Mercado fun-

cionorá das 13 às 11,30 ho
ras dêsse dia.
_- Do dia 11 até o dia 303,

de dezembro, funcionarão>
postos: na séde da 1 a Zona.,.
a cargo do Delegado do S. R.
edifício da Prefeitura, so

brado; Caserna do Tiro da.
Guerra 40; Quartel da For
ça Policial do Estado.
_ No Posto da Prefeitura._

deverão apresentar-se 080 re

servistas de la e 3a categoriaa'
do Exército; no Posto do>
T. G. 40, os reservistas d�
2a categoria, e no Posto, do
Quartel da Força Policial ...
os reservistas provindos da··
quela Corporação.

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' llt05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras _ Mo·
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

haras em diante

losmar Luz Silva
Transcorreu ontem a data na

talícia de Iosmar· Luz Silva,
redator dêste Diário.
Militando na imprensa de Flo

rianópolis já há alguns anos, o

nosso distinto colega honra so

bremaneira a profissão, não só
pela sua capacidade e modéstia.
como, ainda, pela integridade
de caráter.
Ao Iosmar deixamos, pois,

consignados aqui, os nossos me

lhores votos àe felicidade,

MORADIA NO CENTRO

•

VlaJantell1
Procedente de São Paulo,

chegou, ontem, a esta capital,
a snta. Maria Julia Medeiros.
filha do sr. João José de Cuper
tino Medeil'os, alto funcionário
Banco do Brasil.
- Em gôzo de ferias se

guiu, ontem, para a Capital
Federal, a gentil srita .. Si
nova Leal Moura, filha do
sr, Francisco Moura.

ALUGA-SE uma ótima casa,

de ID0radia, à rua Tiradentes
n' 7.
SALAS - ALUGAM-SE di

ver§[lS salas r/médicol'l OlI.

e&critório, à fila Tiradentes
n' 14 (sob.) Tratar à rua Fe

lipe Schmidt, 19 (CASA DAU

RA). 15 Vs 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


