
10NDRE8� 16 01.)-0 prilneiro ministro Winston Chul'chHt falando ontem na (;âmarai, dos "ConfluIs,
declarou que em junho de 1940 ii Grã Bretan.l1a dispunha, apenas, de 100 -tanss-.
--- Essa revelação causou surpresa nos cirf1dos oficiais ingleses) -- -�_I!II<I!:<_-g.....c.

Acôrdo diplonuítico
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Demitido o gea1eral
V@n Goth

Estocolmo, 16 (n,) - A impren
sa local informa que o general vorr
Goth, comandante de um grupo do
exército nazista e íntimo amigo do
marech.al Fedor von Bock, foi ele
mitido.
De acôrdo com as mesmas i.nfor

mações, o general von Goth, que é
perito em tanques, foi chamado ao

Q. G. alemão e desde então não
mais regressou à unidade qUe co

mandava.

i

Angora, 16 (U. P.) - As rela
ções entre a Turquia e a Rússia,
que_ melhoraram visivelmente, con- 't

'tarâo agora COll1 um novo fautor!
de auroxiuracão com o acórd o di
:plolllático assinado recentemente
entre os dois países. Segundo os
círculos oficiais, as partes conu-a
'tantas fizeram urna declaracão de
21}lizarle 11111tua, � govêrn6 rllS50 ,����������������������������_._---�---��.---.. ���-,

deixou consignado que respeitará! XXVIII I Florianópolis - QUi?rta-feira1 16 de Dezembro de 1942 I:plenamente a integridade ter-rilo- I
rial da Turquia, inclusive os Dar- ___:__ ============== =======-..;;;=========;;;;;==n=õlIi ...

-

......==."'.""'"'''''.--....---;;;;;==='"''"''_�

danelos, manifestando tambcm a
sua disposição de negocial' com a I II I �

1 J
'

��1��i�z�;;:�J��iú;;';1��ii nll..

'I'�pp f !a '�mí �,".r n. r a.I.,.'�.:,'H.:._.or. �,r,f.,11:�, f n
conjunta anglo-russa-tmca, estabe- i U H II id �J � U � I li� � � �� �� � liyU � �Jecída em 13 de agosto de 1941. '

Segundo informacões de altos' Moscou, 16 (Reuters) - Uma sé- f'ren te ao Almirantado francês em
funcionários da chancelaria turca l'ie de ataques contra soldados ale- Paris. Y ários alemães morreram.
acabaram os representantes russo� mães, muitos dos quais morreram,

'

Um segundo incidente ocorreu
e turcos os últimos detalhes do re- 'ocorreu recentemente em Paris - quando um automóvel foi parado1'erido acôrdo. No transcurso da se- segundo informes recebidos nesta não distante daquele local, e cinco
.mana passada, o embaixador dos capital. oficiais alemães foram mortos.
Estados Unidos visitou o chance- i Entre os incidentes ocorridos, re- Na rua Richelieu, 26 alemães mor-
ler turco pela primeira vez depois: gístou-se em primeiro lugar um ata-I re ram e no mesmo dia um ataquede seu regresso dos Estados Uni- que contra uma patrulha alemã em' fei efetuado contra tropas alemãs
dos. Posteriormente, o embaixador
nISSO, sr. Vinograd, entrevistou-se ".e•••••e.e.Ge6e••••e••e•••(u••••••••�.e.el1t.eeGe••eel.0•••e••••seOQo ..
com o ministro do Exterior, tendo
se realizado uma prolongada con
ferência entre o chefe do govêrno
turco e o embaixador russo.

Segundo se sabe, a declaracão
conterá tambem a promessa mútua
de melhorar o tom das respectivas
.imprensas com referência a cada
país.

o M�4.IS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATAR!N,�
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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afl�
que marchavam ao longo da movi- triotas atacaram um aeródromo per-
mentada rua Royale. to de Paris. ..

Dez oficiais alemães foram mor- Quanda departamentos requisita-
tos por ocasião de um assalto a um dos em Paris pelos alemães foram
hotel na rua Alesia, no Distrito destruidos pelas bombas, muitas
e um carro militar foi destruid o na casas pertencentes aos simpatizantes
rua Langin.

I
de Doriot foram arrasadas, mor-

Dois aviadores alemães morreram rendo todos os que se encontravam
e 38 ficaram feridos, quando os pa- nas mesmas. .

espiões
Washington, 16 (U. P.) - O tre os Estados Unidos e o Alasca A Junta, em sua última sessão,

procurador geral da República, sr. conseguiu descobrir uma trama de' ouviu os protestos dos funcioná
Francis Bibble e o diretor do Es- espiões do "eixo" e deter, em se-

rios do Alasca contra os censorescritório Federal de Investigações, guida, as a)gentes_ inimigos que
sr. J. Edgard Hoover, declara- tentavam enviar à Itália, por in. em questão a cuja legalidade
ram ante a Junta Judicial do Se- termédio do Correio, importantes i opõem.nado que a censura do Correio en- informações de caráter militar. I O sr. Hoover declarou que

Os escreviam tinia invisível
informações contidas nas cartas
dos agentes estrangeiros estavam
escritas com tinta invisível e as

cartas estavam endereçadas a uma
se

I'
cidade da Suíça de onde, inconti-
nenti, "seriam entregues à Gesta·

I �"
as po a ema.

.

I DR. A sRi"P'ÃDÊ FAR"iA"'1Rua Vilor Meireles n' 26
Telefone n' 1405

CLINICA MEDICA

Um milhão de japoneses concentrados na Mandchuria
Chunquin, 16 (U. P.) - Passan- neses empregados pelos japoneses

A pistola de Tartarin! do revista �s .condições impera_n�es região e que os preparativos milita- tam bém na margem ocidental dos na .construção d� fortificações são
na Mandchuna, uma fonte oficial res de Tóquio ali se acentuaram rios Ussuri e Amos, que constituem fuzilados pelos Invasores, uma vez

. Genebra, 16 (R.) -:- �o que anun- chinesa declarou' que presentemen- no ano passado. Os japoneses cons- a fronteira. entre a Mandchúria e a terminadas as obras, para impedir
,t?la a emissora de Vichi, uma arma te há cerca de um milhão de solda- truiram fortificações ao largo da Sibéria. Finalmente, afirmou 9 in-I que divulguem os segredos das cons
famosa na Iiteratura francesa aca- rios japoneses concentrados naquela margem meridional do rio Amur e formante que os trabalhadores chi- truções,La de ser entregue às autoridades
}Jo1ici:iis, após o decreto do sr. La
'val ordenando o recolhimento de
todas as armas de fogo existente
na Franca.
Trata-se de urna pistola- de 16 mi

.Iimetros "Faucheux", que perten
-ceu a Jean Renaud, primo de AI
phonse Daudet e de propriedade
do célebre Tartarin de Tarascon, o

'mais conhecido de todos os seus

personagens.
Henaud tinha presenteado com

essa pistola o pároco local, padre
Amat, fazendo-o, porém, prometer 1

que antes de morrer a doaria ao
museu de Nirnes. No entanto, ago
ra, o padre Amat, foi obrigado a

entregá-la aos policiais de Vichí,
que, entretanto, a enviaram, em
seu nome, àquele museu.

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosa5 - Moléstias

Menfais
Consult�s diárias das 5

horas em diante

Re�:C;��:n� g����} doiA guerra químicaDesta vez foi o Casino «Cavaleiros Boston, 16 (U. P.) - O major-general Willian Porter, do Serviço de
Guerra Química do Exército norte-americano, declarou que as Nações

de Colombo» Unidas sómente usarão gases tóxicos se o eixo o empregar. Assinalou

que "a Rússia tinha uma boa oportunidade para utilizar gases para sna

defesa, mas êsse país respeita o tratado assinado com a Inglaterra, a

Alemanha e Itália em 1925".

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Em consequência do sinistro pereceram 104 pessoas e outras 130

Acrescentou que, se chegar a travar a guerra química, as Nações
Unidas' estarão melhor equipadas que o "eixo" para prossegui-Ia, In
definidamente.

S. João da, Terra Nova, 16 (U. P.) - Um pavoroso incêndio acaba
de destruir o centro de diversões da "Ordem dos Cavaleiros de Colom
bo", o qual estava destinado atualmente aos membros das fôrças arma

das concentradas nesta cidade. Quando irrompeu o incêndio, ·0 D.lulit6-
rio estava repleto de pessoas, que ouviam os programas de rádio. Além
disso, havia muitos soldados e marinheiros dormindo na parte superior
do edifício.

Estariam com e�cassez
de ,{(tanks� .

CASA MISCELANEA.

distribUi.,
Quem sonegar informações à Es- _{]'

Do Q. G. aliado na Afnca do dora dos Rádios R. C. A. Victor tatística Militar, trabalha em pról _.:Norte, 16 (Reuters) - Do corres- Vá ul D' R
.' de país inimigo E nesse caso \

UMA DAS MAIORES OPERAÇoES REALIZADAS EM FLORIANóPOLIS
d t

.

I d R I V as e ISCaS. ua Traia- "

.

. .

' ,

p<?n en e e.sJ;lecIa a euters

.-,
sera Julgado, militarmente, como

IlIa probabítírlades de que as for- no, 12. inimigo do Brasil (D. E. M.). Ontem, pela manhã, realizou-se, na Casa de Saúde São Sebastião,
cas .do "Eixo" na Tunísia orient�l uma empolgante demonstração dos progressos obtidos pela cirurgia bra-

��t1��1l})l���l;��2 BS�����z n�een��n� OficlBais fascistas desertores
sileira. o eminenle cirurgião paulista professor Alípio Correia, Neto, ora

]�l��sSete�:�]uzap�l�e�fJ� ���iS'�{l����� I I I �����.l�l���t�l,d::;���/���a�:li;���lt:J�t� :��i��7�r: �i��� ��t:rol���i:;:!:
.com "tanks" pesados os quais até G b _..

efetuou importante e melindrosa operação de tóroco-plástica em um

agora eram usados exclusívamsn- ene ra, 16 (R.) - Informaçoes recebidas nesta Cidade re- cliente, que está passando bem, após a delicada �_ntervenção.
t�. Alguns, dr)s ]Jrisione�r:os .germá- velam que quatro oficiais fascistas que fugiram tomados de pânico O ato, em' que o dr. Alípio Correia Neto empregou a mais elevadal11CO,; caplllnlffoo, na 1 WUSJ3, 11- ,

d d '1· '"". �

n,h�ll;l s,ido, ,-c:cntementc trm;Sfe-! e terror quan I) o u�b�:.o ataque da RAF a MIlao, foram conde- técnica da 1110dernn, cirurgia, foi l)resenciads por vários operadores e

T,d.'" ("1 nllSSIn. nados, a 10 anos de pnsao. clínicÇ)s desta eapiatl, a saber: drs. Orl::judo Pinto de Souza, AntônÍo

t'HARUY"'S 1�,\l.i!\IIO�
'.

Além disso, o secretário do Partido Fascista advertiu a todos
Moniz de Aragão, Aurélio Botolo, Paulo Tavares, Severino Bezerra Leite,

'I; v !) J Osvaldo R. Cabral, PuuIo T. L. Fontes, Sava,s Lacerda, Milton Avíla e

Cr$ Q,30 CGd" um os membrÚ'3 do partido no norte da Itália', lembrando-lhes de que Armando de Assiz, _ os quais renderam os mais sinceros e dlielos lon-
CAS.l.\ MENDES "sevéros castigos ser.ãQ aplicados aos que desertarem do seu posto". vores ao grande luminar da cirurgia brasileira.

receberam graves queimaduras.
Acredita-se que o incêndio se verificou quando se encontravam no Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE

edifício cerca de 500 pessoas. o REGISTRO do vosso DIPLOMA, no Rio, que tará

BACHARELANDOS E CONTADORANDOS
no menor tempo e preço-

·1 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimes estilos de finos
MOBILI RI 5
acaba de receber.

"A Modelar"

Vendas à vista e a prazo

CHARUTOS SUERDI(K

.1Maço Cr$ 1,60 .

CASA MENDES . _

1300
!

ilhas
os

[roncescrs com.
I'" de 1a la os �

o CLUBE DOZE DE 460STO, comemorando a entrada do ANO rJOVO, realizará, dia 31, o seu tradicional��
baile de São Silvestre. - Dia 25, NATAL-BAILE ..INFANTIL, eOiD inicio às 16 horaSe

Ciabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Caló)
Ex-dentlsta do Patronato de Anítapolís

Clinica e Protese da boca.. Especialista em pontes
e dentaduras duplas., Dentaduras anatcmtcas de Paladon,
sem abóboda palatina (superior): novo sistema.- Bstrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos modernísedos, sob absoluta garantia.
Rua Deodoro, 16.

I Farmácia «Esperança»
do

farmacêutico NILO LAUS

Livre-se da prt
são ... de ventre!

As

PILULAS DE

REUTER.

Wush ington, 15 (Uni led ) - 300 ilhas francesas do Oceano Pací
fico estão ao Indo das potências democrát icas, em sua violenl� luta
contra o "cixo ". Foi o que revelou o contru-al m i ra nte Dargenlieu, al
to-com issári o da Franca no Pacifico. Segundo () mesmo informante,
as referidas ilhas contribuem decisivamente para formar uma grande
barr-c irn defensiva, impedindo a ação aérea e l1<1Y:11 dos japoneses.
cont ru as Jinlias de abastecimentos aliadas.

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

HOje e amanhã será I sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

PREÇOS MODICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edífícío do

A ESCOLA E A TERRA
De acôrdo com um telegra

ma de Londres, as autoridades
britânicas estão fundando esco

las agrícolas para serem fre- I

quentadas pelos alunos das es

colas primárias.
Querem as aludidas autorida

des que os meninos aprendam
a plantar e colher para aumento
dos suplementos alimentares
durante a guerra, mas também

querem q ue, depois da guerra,
continuem plantando e colhen
do, não só por terem contraído
o hábito de lanar o solo e fazê
lo produzir, como porque a In

glaterra tem agora uma política
de intensificação da produção
visando a reduzir, a partir da
paz, suas exportações de arti
gos de alimentação.
Nosso comentário, diz o

Diário de Notícia, do Rio, -

tem por fim fazer uma observa
ção que não deixa de ser inte
ressante. O que os nossos ami
gos ingleses começam a realizar
no seu país, necessariamente
por que, com o seu espírito lu
cidamente prático, lhe percebe
ram as vantagens, nós já vimos
realizando há vários anos no

Brasil.
Queremos aludir aos clubes

agrícolas que, em número de
300, ou mais, funcionam nos

grupos escolares e escolas pri
márias isoladas, no inter ior e na

capital de muitos Estados, e no

Distrito Federal.
Esses clubes agrícolas, auxi

liados pelo Ministério da Agri
cultura, que os equipa e fisca
liza por intermédio do Serviço
de Informação Agrícola, chefia
do pelo agrônomo Itagiba Bar
çante, representam uma organi
zação original e destinam-se a

produzir excelentes resultados,
principalmente por educar os

escolares no apego à terra.
É francamente Q caso de nos

regozijarmos, por vermos uma

iniciativa brasileira consagrada
por um povo de alta civilização,
como é o povo inglês.

8aía •

Realce

Prestigia o Govêrno e as

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

INSTITUTO DOS COMERCIÁRIOS
A Delegacia Regional do Instituto

dos Comerciários está convocando

I
os interessados que estão em débito
com o Instituto, para o pagamento
amigável das importâncias devidas
a ele. Não atendida a convocação, a

Procuradoria Seccional iniciará a

cobrança executiva facultada por
lei, dos débitos em questão.

- O Instituto dos Comerciários
pagou nos últimos cinco anos a seus

segurados, um total de quase cem

milhões de cruzeiros em benefícios
·e auxílios. Recolher em dia as con

tribuições devidas por empregado
res e empregados é fazer obra do

.

melhor patriotismo e colaborar com
a política social do Presidente Var
gas.
(Serv, de Pub. do r. A. P. C.)

a sua beleza com um lindo e moderno

SA

Funded6 em 1870 Séd�: BAIA
Sequros Terrestres a Moritimo«

Dados relativos ao ano de 1940 .,.'

Capital Heahzado Rs. 9.OOU:000$000 {�

54.700:000$060 f

Reservas, mais !( »

Responsabilidades assumidas; ,. 11.929.719:000$000
Receita .. 28.358.'717$970
Ativo em 31 de dezembro :t B5.964:965�032
Sinistros pagos , 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos} I> 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epipnanro José

I de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em f"lorianópoli 8

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

Co!", costet I{)- TeltJJhontI083-End. Tel. cALLlANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itaiaí,
Blumenau e Laaee. I'������====����

A censura da Gestapo foi iludida
Estocolmo 15 (Reuters) - O jornal holandês "Het Vaderland?"

foi multado el� 25 mil guilders pela engenhosa maneira por que rea

ziu à ordem nazista de publicar trechos de um discurso do SI·. Chur->
o

o, • A'"

chill acompanhados de "ferinos comentários germamcos .

__

Com efeito, o jornal publicou .em enorl,nes manchettes: "A. G_ra:
Bretanha vencerá a guerra", e, mais em baixo, em caracteres llunus-·

culos: "Diz o sr. Churchill ".

A CASA 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL
--

Fazemos descontos especiais para as

associacóes re«réativas e beneficentes

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua TI'8jano, 8 .
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Eu TRAGO

ENFERMIDADES
,

MORTAIS A
114

SUA FAMIUA

<.ltI\ATO MJ\IS PESSOAS,

POR ANO, DO QUE
OS ANiMA�5,
INCENDIOS E

I�HHiDACÕES
EM CONJUNTO!

EVITE D TIFO!
Mate as

( S
com

I

.....,___�m.....

\�1«Relojoaria Hoycd»
.

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

- TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera·
deras, vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

1_�__SE_RV....I(_.O-P-ER-F-E!-TO-E--GA....R-A-NT-ID'"""O----.
758 vs -3

�>,3

e
� .
· �
� .
G A SU:SUS ATACt% TODO o ORGANISMO •
• U Ftgadr., o Baço, o coração o Estômago, os •�, Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres A
w nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- ,.

.. belo, Anemia, Abortos e faz os índívídios idiotas. �
f) Inofensivo ao organismo, l\gl'adável como llcôr, e
• o suxm 914 está aprovado pelo p, N. s. P. •

Dos riumaro sos í n õ'_ � 1 e. � como auxiliar no tratamento da süüís e Reu· •
'" '" '"

�
matísrno da mesma origem, _ �

ctuais estrangeiros que vi- .jf VALIOSAS OPINIOES �

aito.ro rn o Brasil, Vera Kel-. O ELIXIR {(91ft», dada a SIta Atesto que apliquei muitas iii
sey fórma sem dúvida, entre \l base, é ótimo auxiliar d'l tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo �
os que maior soma de ser. � temente da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados !E'>� te nos casos em que a via ho- no tratamento da Sífilis. 'W

viços nos têm prestado lá i cal é ii única possível. •
fóra. Apaixon.:xda estudiosa (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartolelii
das coisas brasiieiras, a escr i- ! �
tora americana por diversas .eO(tl.fí6H.���.�\H�$d�IH3ee �••e••
vezes aqui esteve, permane

. cendo em. cada uma das
suas ví sí tc s o tempo bas
tante para conheaer, tanto

quanto lhe tenha sido pos
sível, os nossos costumes, as

nossas rnanifestações na li
tera tura, nas artes, na poe
sia e na rnusrco , as vibra
ções do povo brasileiro d ion
te dos pr-incipais oconte-]
cimentos de repercuss ão in·'
ternc.c íono l.
Vera Kelsey encontra-se

novamente no Brasil, onde
tem sido alvo de excepcio
nais homenagens. Vera. àqui
chegou pelo "clipper" da
Pono

í

r ,

I
'I'ROPICAIS INGLESES
O mais vanaüe e Dela

stock da praça
O PARAISO

VERA

LAR DEPURATrvü

DO

REPRESENTANTES
Representante em São Paulo de uma importante indústria com

ótimas referências aceita representações de cortume e outros

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

Rua Felipe Schmidt. 21

Os guerrilheiros
aJDiSnemeS

Londres, lG (H.) - Aumenta a

atividade dos guerrilheiros albane
ses contra os italianos - segundo
se revela em Londres.
Lrn dos famosos bandos de

guerrilheiros, chefiados por Mis
li III Peza, que opera perto de Tira
na, acaba ele efetuar ataques con

tra comboios fascistas entre aque
la cidade e Durazzo.

Os guerrilheiros atacaram o ini
migo na própria cidade de Tirana,
matando 7 oficiais e 168· soldados
fascistas. Por sua vez os albaneses
atacaram o aeródromo fóra de Ti
rana e incendiaram vários edifí
cios ocupados pelo inimigo. Os
guerrilheiros vivem nas monta
nhas e assaltam as aldeias e cida
des à noite.

Comprai na CP SA MISCE
LANEA é saber economizar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M

D ARA-UJO_OLHOS, OUVIDOS
__r_.____ NARIZ, G_ARGAN r A

Fspecialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro,

r I Pela manhã, das- 10 A ... ! 2
\;..OflJU tes! " tllrrle, riRí< 3 às {)

AUSENTE
�-------------------

Dr. MADEIRA NEVES -- médico e spe cialiste, em

Dr. SAVAS lACE��DA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário des
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Psule)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schrnidt, b, FODe 1256
Residencia: Conselhelro Mafra, 77-FLOKIAl'iOPOLIS.

Antônio Moniz Ide Aragão
, MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
tarax. Partos e doenças

de senhoras I,CONSULTORIO:
Rua Trajano, ::m_ IIDlartamente das 15 às

11 hors«.
�mSID�NCIA:

Almirante Alvim. 36
TelerODP n. 751.

'��TI1;U1'U DE DIMi!UiSTWO

CLINiCO

Dr. Djslma Maellmann
Furmado pela Uníversídade de

Genebra ( Sulca)
Oom prática D08 hospitais europeu,
CUnlca médtcs em geral, pedlatrs
doenças elo slstema nerVOl'n, ap/lí!'f'-

Ibo gentto-urtuarío do horneu
e da mulher

"ASSIstente TécnICO
Dr. Paulo Tavares

urso de Rad'otogía Ctínlca com L

Ir. Manool de Aurcu 4 ampausr!o
Silo Paulo). h"p€c ítilz&ól' em Hí
�Iene e Saúde l'úbllc�. p:>la Untver
!lidade do Rio de J -netro.

Gabinete de Haro X
Eiectrocardiograíia cunrca

Metahulismo basal
Sondacem Duodenal

Gabinete de hsroteraoia
Laboratório de microscepta e

análise clínica
Rua Fe-nando i'J1iChlldo.'

Telefone 1.105

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NAHlS - GARGANTA

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto, i . Fone l.It61

RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuva. m. Fone t.ft56

I
�-------------_.�----•.--------

1- DL Rernigío
CLlNICA -MEDICA
Molestins Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Nelo--fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Fi ORTANOf-'OlIQ

AUende a chamados
14

d.o dia
C'OOCXXXlO�OOOOOIXXJOOOCODOOOOOOCOCXi� aooooooa1.A)ixca:x:OOo.AX!IJOCOOOOCJCX)O'lCJOIOCJOOQ�oa:JOOOQIO.C:OooocaoacJ �� .....��CCIJOtIOOCI�

-().-

IIVIPERl·I\L
- FuNE 1581 -

A's 5 7 1/2 horas

Ainda estou vivo

--'J-- ---9-

CINE REX CINE ODEON
- fONE 1581 -

- FONE ma2 -

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

U�J�����o��,.R;,�;F. 1\co�e!��!�y ��}t��81
Grable e John Sutton Hope e Bing Crosby

Complemento Nacional (D,F.B,)
Imortais do snert (Short) Complemento Nacional (D F.B.)
Preços: c-. $3,00 e 1,50 Loucos à'agua doce (Short)

A' noite
Preços: Cr. $3,00 e 1,50

Livre de Censura
I Preços: Cr. �2,OO - 1,50 - 1,Ot
! Livre de Censura

Com Kellt Taylor
Continuação do sei iado

Demonios do Circulo Vermelho
Com Herman Brix
9° e 10" episódios !

Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços Cr. $2,00 e 1,50

Livre de Censura

saráu-dUllsunte oferecido
aos técnicos de 1942, d o LICEU
INDUSTRIAL.
Dia 25 - Vespero l infantil

oferecida aos filhos dos s rs ,

sô cí as. À noite, sará\.l-dan
son te.
Dia 31 - Baile de S. Sil

vestre - Grande "revaillon".
Traje à rigor (' 'smoking" ou

branco).
As mesas poderão ser reser

vadas na Relojoaria 'lVloritz'.

Dia 20 -- D.:1s 18 às 21 hs.

x

A Estatística Militar, destinada 8

facilitar a preparação rápida, e tão

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os

brastleiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em I!:uerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
leares podem exigir, sempre que ho,,
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. Ao
má-fé constitue crime contra a �

gurança nacional. (D. E. M"),,

Para as grandes festas do

NATAL E ANO NOVO!

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Ane-Ieícoarneuto e Lonza Prátlcx no I{'() ne ,)lluflro

Consultes Pela manhã: às terças, nuíntas e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo n»: t ,t67

O r :,,'irijn�j;e;h i:�:ide"ts:h;��.��on I ������,�,.�"���dO I
M E D C

conterrâneo revmo. monsenhor'
I A Maníredo Leite, pronunciou on-IDoenças de senhoras e crianças, tem, no auditório de "A Gaze

CONSULTAS: das 10 às 12 e das llt às 17 horas ta", de S. Paulo, notavel con-IRua F. Schmidt. 39 (seb.) ferência, sob o tema-Newman,

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g������o �:�� �a g{�;l��e���'� do catolicismo

de Medicina da Universidade do Brasil) A propósito dessa conferência
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira o nosso confrade 'Estado demédico do Departamento de Saúde

.. � S. Paulo" disse o seguinte:

CLINICA MEDiCA "Orador dosjmais no ta veis do
clero brasileiro. membro daMoléstia» tntevnas de adultos f' cr ls nças. Acaderni P I' d Lca erma au ista ·e· etras,Consultório: (�ll!i Feltpe Schruidt D. 38 - T'e l. i 426 possuidor de justo renome inResideucts: [(IIH Visconde ot-' Ouro Preto n. 70 Tel. 1523 teletual, mons. Manfredo Leite

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLOf�(ANOPOLlS. discorreu, ontem, sobre a per-
--"-.--'----,--�--------- sonalidade do cardeal João Hen-

Dr. Â ÜCiUSTO _
DE PAULA 0J�etOta�i����s��:J rique Newman, situando-o em sua

Flonanopolis época e ressaltando os benernê-
Residência e Consuliór!o: !iua Visconde de OU!'o PreLO 51 ritos serviços que prestou à

(próximo a o Teatro). causa cristã, pois que o ilustre
Clrurgl a geral e Doenças de Spohnr'i8, purpurado inglês foi um dos

Fisioterapia: Diutermíu, Infra-ve rme lhu e Ultra, Vu.leta. precursores da ação social e da
CONSULTAS: Diariamentf'€l à� 11.30 e da- 15 às 18 horas recristianização das massas pe--

Fone 1.644 lo trabalho em favor das elas-
-------------------,�---,

se, trabalhistas e na defesa!dos direitos da pessos humana,
ameaçados nos últimos tempos
pelo dorníniq da máquina e da
técnica.
Newman, que era londrino,

nasceu em 1805 e faleceu em

1890, sendo, pois, contempo
'â ie o de uma fase intensissima
da história moderna. Protestan
te pelo nascimento e petas tra

dições da família, o estudo que
tez da patrologia latina e gre
ga conduziu-o insensivelmente
ao catolicismo que abraçou de i
corpo e alma consagrando-se ao

servi ;o d vino,
E' essa figura de lutador e de

apóstolo, que monsenhor Man
fredo Leite fixou em sua confe-
ê reia de ontem, razão pela
qual os mais destacados elemen
tos da colónia britânica inclu
sive o sr. consul geral da In
glaterra em S, Paulo. e da so

ciedade paulistana, ouviram-na
com grande interesse".

Cem real 'economia no preço, façam
desde já suas compras nc

Oscar Lima
SORTlMEWTO RENOVADO

Fazend ,5, Armar:ntlos, Perfumar as, Pi
j amas , Gravatas, f\ t gos para Viagem,
Enteues e Or n arnentos Variados, etc.

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
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a

TlMAN(ARIA MODERHA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- _�Idos do interior.

__4bZ __ rr IAU 1fAiIJiIIJ_".,."W'"

Artigos para homens!
Casim iras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

SUPRIMIDA A VERSÃO NA PROVA
.

DE LATIM
Rio, 15 - O Departamento Na

cional de Educacão autorizou os

inspetores de ensi'no a procederem
à revisão geral das provas de la
tim nas quatro séries do curso gi-� nasial, a-fim-de ser suprimida a

versão, que não se acha prevista
nos programas vigentes e somente
poderá ser adotada como exercí
cio de classe e não como matéria
de prova.

Os pontos da nota da prova re

lativos à versão serão abonadas
aos alunos. Em consequêncía, 1grande número de estudantes que

'

haviam sido inhabilitados têm pos
sibilidade de obter a média neces

sàr ia à aprovação. IVende-se Um !HlrC() _nn-

.-

.

VO, tipo Kaiak,
pa ra J pess oas, com vela e

bolina. Informações li rua

E"tPveg Junior, 135
753 6 vS.-6

(ons. Mafra, 11

Tamancaria Moderna

Fone. 1.070

)

j�
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o alfaiate elegante da cidade

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua TraJano n.O 16 - S�de própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertltícade
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPO�A
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição,

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economics Federal para a venda

das Apólioes do Estado de Pernambuco, com sorteio

semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais I Pernambuco.

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

melhores taxas :

c/c à disposição (retirada livre) 2%

C/C Limitada 5%
C/C A 'fia0 Prévio 6%

C/C Prazo Fixo 7%
Aceita procuração para receber vancimentoB em to-

1-as as Repartícõcs Federais, Estaduais e Muni r! pe ís,

SEJA SUA PROPRIA

Ha sofrimentos que

fazem envelhecer. E as

Senhoras, que dêles pa

decem, o sabem muito bem.

sadêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

frimentos, que são evitáveis.
Use A SAUDE DA ��ULHER

Taes são as irregularidades Regulador, tónico, anti-dolo
no funcionamento do deli- rosa, o poderoso remedia

cada organismo feminino,
como excessos. faltas, pe
riodos dolorosos, que tornam

certas fases do mês um pe-

traz no nome o resumo de

suas VIrtudes A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de
saude e bem-estar.

f
<,

1 SAUDE DÁ �'fULUER
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.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mole-tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rlns e di) coração l mpa a

bexiga, 0& rius,8.s nef;-Itell, areias, có lícae renaie, auc-enta as
urinas. 'rlra as Inchações dos pés e rosto, hldrupelas, falta. de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, b-cnqulte asmática,
artêrlo-escíerose.

Remédio das �enhorf\�
E' o tônico ütero-ovárto SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, tiMes brnncas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovartos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração fll 8,8UUt
Use B. CACTUSGENOL especifico

contra hídropsías, pés Inchados, falta de ar, palpltações, abati
mento das veias e artérias, bronquite asmsucs,

lesões, cansaço, urinas eseassaa e dôres no coracão, pontadae
nos rlns e I achações. -,

Aos fracos e cou valesceut-s
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soaa anêmicas Evita a tuberculose, clcatríza 08 putmões doentes
com pontadas, tOS89, dores DO peito e nas costas, pernas !rvcup,
língua suja, Para 8 neurastenía, o desâulmo EJ a dtspepsla, a
convalescença, li rapída,

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas molé sttas do sangue. El!flli",

eczemas, tumores, darthroe, espinhas, fí stulas, purgações. lerl
das; C!'IuorIJS, escrófulas, reumausmo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonttíoa e engorda.
Deposltarlas: todas 88 drogarias de São Paulo e Rio.I

AS S}i�NIIORAS 1)EVE.i}J
Em gl:u td.lf. ��e Intima sõ pent:. o .MEIGYPA�>J, degrande pn(lü\" hIgIe.n�ü,,· (lontra moiell iú:; e n g(()t:H�S
�tJape;lf",5J, \\'rlL1ÇÕf\i corrtrnento«, l'lI_dé,

Ut!e utero-vegíuals, 11,€1; He3 te �odij r:1O te ,i" ,i01f>nç.'lg
locats e g'f.'iHlile vre�E'l'VeIHi'o. Drüj{:::::rl:) P'.ch"cü, RH.

Cabelos brancos !

LOÇAO/ Alfaiate CARHnn, o melher)

Rua Tiradentes, i 6.]_I){ARAVILHOSA I

Trcmsporte
DOM1CIL(O

Viagens diretas em camlnhõ es pr o pr+os para:
Bom Retiro, Lages, Paiuei, Correia.Pínto, ['oole ",1:>\,
Curitibanos, Campos Novos. Cruzeiro e vice vpr�!1.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bél,'.
Anita Gartbaldl, Vacaria, Caxias e vice-versa

Aceitamos cargas para r e +espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Ftorianópol!s:
Rua Correia Pinto, 58 Ru-i Alvaro de C,tfvt!lho.2

Telefone 1.577

Guarta.feira, 16 de Dezembro de 1942
• L C9:',.Z$i!4W·@blilJ1 a A&lM.itiMa_ii6ii�WSi.��

oprovaito ...rei:: nc pr.rne iro
elie-s nos di].::) 05 lrlCld·:--iiOS
d,,:: lr:j ccir. que se tczem as

\:uric!:ltJs ccnstr uccóos oe

ce�::;':rri'J:.s 0.0 co nío r to do
e x is te n ci o 1:C1 s eo u n do
e.les constituc rn C turno
nidode uti] que t!abalLu e

que produz,
Para que as arvores se

jam fortes, quando a notu

reze nôo basta. recorre-se

t;lo ".od-ubo·',

;.
;i
i
ii
I

i! »<
I

I'
1+
\'

j�
li
I

O )\iUTLiC·N é o \'0.'(C,
d·?i!o '"':.Jdt!!-'J ci:jli1!CO do
OigC.G�::':!:G··: ("I .!,:,;l!('> • .:: :.:"�l::)��'
pho.o e Co a::;t�ni,::,) c(lr;iiô{J's
ef;l S�jG L�r:'.; u!n \,,_-,:<::- 1,..: VCi

"

'II,
IIli
11I,
íl
iil!
II
II

l/
L===

c .'ice:! q'.:' Lil!·:! GQ'::, .1lL!�.

Cl:!:.'L; debi�.;·:.:.:.,.�·':)� (.'�:: �·.','1�

que f::n1;:')GD!eeGo. nu: flel

vos abal-:xc:.,s. a redOli!O
rern. todos. e·');�..ô?s e;8!HCnl,_:.s
n urr i t i v o s m dis oeuso v ars
ao equilibi;O do c.ccnísmo.

erro ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO. F:)5FO�O).CAL(IO

ETC

•

,-

.�.

San�BnDqCONTEM I

I
lii. if •

I
�

� I
; ;

'.

1'.
I
li

I
I
• com o

I, San�ua uoi
I

LI. O N.S.P. ,. 199, da 1021

I•
-

Alfaiato CARIaMl, o mslhnrl

fi
Rua Tiradentes:, 16.

i
J
I
�
&
,

I

TONlCO DO CEREBRO
TONiCO DOS MUSCULOS

0, Pálidos. DepauP., .. dos,
E'<J.otad�H, AnêmicoI, Mã ••
que �riftm Magro). Crianç"9
requíticu, rectb.r;o • toni-
ficação 911rid do organiimo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE Dia 31 - Grande baile - «Reveillon}).-Surpresas - Irale à
• A

rlgur
Os japoneses receiam as incursões. aéreas americanas
Nova Iorque, 15 (D. P.) - A im- troso para nós ficarmos demasia- Prosseguindo, vangloriou-se dizen- i A referida emissora admitiu, no

Iprensa e as emissoras japonesas, co- dameute tranquilos. Não é neces- do que a maior parte "da frota nor-I entanto, que os submarinos aliados
I

'menta nd o os resultados do primeiro sár ío citar aqui a razão desta ad- te-americana, e praticamente toda a

I
se mostram ativos. I

ano de guerra, previnem o povo vertência, pois sabeis muito bem britânica do Oceano Pacífico foram
. _ A' ".

I
_contra todo o otimismo perigoso. quanto os Estados U�idos desejam dcstruidas pelo� japoneses". I r � _Jor��,al �1!)�_I:t!CO 'TImes a!l,. �.-IPor outro lado, fazem sentir a pos- bombardear nossas cidades.". A se- Referindo-se as batalhas das Ilhas: vert.isei '. 1 �fe< indo-se a,? dIs�urs.o
sibilidade de novas incursões aéreas guir acrescentou que este segundo Salomão afirmou: "As forças de de-I de MURSohl1l, declarou: O prrmer

morte-amer-icanas contra o Japão. ano de guerra provará "se esta- sembarque norte-americanas têm ro ministro Ita lia.n o pode ter a cer-
A rádio de Tóquio declarou o se- mos ou não preparados para fazer sofrido sérios revéses em Guada-I teza de que não trairemos as espe-

:guinte: "Seria terrivelmente desas- frente ao que nos está destinado".! canal". I ranças que depositou no Japão".

Aviões "ip�n](05 em i
exposlcao

ICalcutá, 15 (H.) - Mais de 800
mil pessoas visitaram a exposição
dos Jestróços de dois aviões japo
JleSCS, exibidos nesta cidade duran
te três ti i as consecutivos.

NADA CONVENCE MELHOR
Nenhum argumento é de maio r o e r

suação do que PREÇOS BARATOS,
como estes abaixo:

CtJNGOLEUNS
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
nerte-amerícana

FASCISTAS BELGAS AGREDIDOS
Londres, Dezembro (Belgian In

formation Center, para "O Esta
do") - Um jornal clandestino no
ticia ter sido atirada uma granada
através de uma das janelas de uma
emissora da Bruxelas.
Na sede rex ista (fascista) em

Ganshoren, subúrbio de Bruxelas,
-explodíu uma bomba causando a

morte de um rex ista e ferindo di
-versas nessoas.
Dois outros rexistas foram agre

rlidos a mão armada; Serge Do
ring, russo branco, editor de notí
-cias estrangeiras do jornal rexista
"Le Pays Réel", e o desenhista
Jal11. Ambos os quais quase mor
.rcram.

- FILET á mão
metro Cr$ 31,00Artigos para senhorqs!

SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

B!\TE ':i IAS DE ALUMfNIO (GRANDES)
Cr$ 380,00

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

j DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, naresíteses. íurúncules.

úlceras.
Tratamento das afecções do

I
-

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 22-1" andai.

STORES SUPERICRES
Q Cr$ 13,50

TAPETES "CRUZEIRO"
Tapetes de quarto a Cr$ 23.00

1,20 x 1,80 c-s 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
lBLANDESES· para ternos por preços

de antes da Guerra! .

UMA GRANDE USINA NO
CANADA

Montreal, 15 (Reuters) - O Ca
nadá iniciou alhures nos sertões
-do oéste, um projeto superior em

.magnítude à grande represa do
"Bouldcr Darn" dos Estados Uni
dos - 'anunciou o ministro das
Munlções do Canadá. O projeto ca
nadense, que precisará de no mí
nimo 10 mil operários, será com
pletado em dois anos e meio. Esse
potencial humano será empregado
durante os primeiros dezoito me
ses de trabalho. A capacidade to
tal da usina elétrica elevar-se-á a

ll!ll milhão e vinte mil cavalos de
iorça.

A MODELAR

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons- Moira 4 e 5 FONE 1.6"2 :
• Entrega a domicilio •
• ••
•••••••••••••••••••••••••

QUartoAlUga-se um, bem
espaçoso, com ou

sem pensão, com 2 janelas de
frente, à rua Tiradentes, 18.
(sobrado). Tratar no mesmo.

10vs. - 3

:•••••••••••••• ' $••••:
• •

! BEDAS !
•

d �. \I

: pa rôes maravilhósos, líníssíme acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
• encontradas nos balcões da fi
� .

� .0.8 'B
""""

o o

: Diariamente recebemos novidades �
�

: Rua Felipe Scblnidt, 54-Fone 1514 :
� �
ee••••••••••••••••••••••••••••••••••i.

�--------------�-------,

I

I
. ,

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Clhe, poatal - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

._----------,---

I
Clínica médíco-eírürgíca do
DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: _
tõmago, vesícula, útero. ovários,
apêndice. tumores. etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PER1NEO - Hérnias,
hldrocele, vat-íeocele, Tratamento sem
doe e operação de Hemorroldes e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gês80.
Opéra nos Hspltals de FlorlaD6�
Praça Pereira e Oliveira,

1�'Fone, 1009
Horârlo: Das 14 às 16 horas. diarla·

mente.

Sub- .gonl•• no. ptlnClptll
munciploe do E.ledo

PP.

o pres. Roos�velt
falará à Nacão

Washington, 15 (H.) - O presi
dente Roosevelt deverá falar ii ila
ção pela radio, na véspera de Na
tal, foi ontem anunciado.

I
I Hospital de Hcmônin
I

_ HAMONIA
I i
,II

1
I

Alta cirnrgi--l -- Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dic, rll� vdulto« e ne Crianças. Doenças da Nutrição
R Idiologia ciínic t (raios X). Laboratorto completo de

jirp\li"p;; clinicas. Eletricidade médica
Curas dl e téticas e de repouso em ambiente

culrno e conf;)rtllvel

Médicos: DH. CESAR AVILA - Formado pelu Fa cul
da d e de Medicina do Rio de .Iau-íro. Li ... re
floeente de Orto nedia e Cirurgia Iníantll da
Fs culdade de Medícna de Porto A'egre
Ex Clrurgião do Sanatórto Belem e da Santa
(:P..S1i Oe Porto Alegre.
DR_ ARTUR PEREIRA E 0LIVEIRA - For
rn a do pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
d e Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Lann-atór io Central do

-

Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas p. r carta à

gerência do mesmo estabelecimento

Crédito Mútuo Predial
Próprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à prestamtsta Maria Sever ína da Oonceíção,

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

que lhe coube em merceéorlas, no valor de rs.

Cr, $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

18 DE DEZEMBRO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 4 de Dezembro (4aJeira),
com prêmios no valor de

Cr. $6 ..250,00
Não vacile Adquira já fi sua caderneta na séde da

Crédito Mútuo Pl'edial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

médica grati§ !

Contribuição: apenas oCr $2,00
C i.
ons uue

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



iCI A • -WETZEL IN DUSTRIAL-JOINVILLE (Merca regist.) �jI,\)Á� .�:qCt.., II econom.iza-se tempo e" dinhei.ro [lPttlAL,JOAot
t

---_____,.,;._---�---

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

l�a SO�IIO
.

erário
Moscou, 16 (R.) - Serão en-.

b I'J irias cid d da Itá.

d AI h ' e eCHli1S em varias CI a es a ta-
via os para a eman a, nas pro- I'

.

I ' .

A galante menina. Neusa , di- .

2 " -

000
Ia para JU gar os operanes que

, ximas semanas, mais a. ope- .

R
.

h
'

leta do filha .sr. Mário Couto; ,.

it r _ dn i f se recusam a: seguir para o eIC,
,

o SI'. prof. Henrique Brügge- ranas I

abl.adDOSd S
s�gun o ln or-

\
. � 1 d I

mann, lente catedrático do Ins-j mes �ece !. os a .u!ça. os quais sa� t�ata(los como eser-!
tituto de Educação; Tribunais especiais foram esta- tores do exercito.

a exma , sra, d. Ida Moura
Coelho, esposa do sr. Antônio
Coelho, funcionário público es

tadual;
o sr. Agripino Sousa, estima

do funcionário da Diretoria Re

gional dos Correios e Telégrafos. I Cura rodicnl sern operação, sem dor e sem repouso.
o jovem Adélio Dutra,

eletri-\
Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

cista, ora residindo na Capital INTESTINOS e ANO"RETAES.

Federal; D R. BIS C A R O I
a srit a ..Maria de Lurdes Sil- Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa. do H. de Jan"" de Washington, 16 (R.) - O Quartel Gcneral de Mac Arthu r informou

va. passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor que foi completada a ocupação do aeródromo de Huna. Essa importante
- Meí re lles n> 28, dos 9 às 11 e dos 2 às 5 horas.

I operação aliada facilitará a expulsão dos nipônicos de toda a parte se-
MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE I tentrional da Nova Guiné.

ara o Reich
Fazem IiD08 .Ilo1ei

H E M O R R O I D A si

A OCUPAÇÃO DO AEHóDROlVIO DE BUNA

Clubes:

A Turquia defenderá seu territól�io

Noivados:
Com a prendada senhorita

Branca Lobo de S. Tiago, filha
da exma. viuva Castorina Lo
bo de S. Tiago, ajustou núp
cias o nessa distinto conterra
neo sr . proL Orlando Melo.

Porto

de

MORRERAM DE FOME 100.OÜO GREGOS

Londres, 16 (R.) - O Ministro Grego de Informações declarou que,

segundo notícias recentes, morreram de fome. nestes últimos 15 meses.

de ocupação por parte do "eixo", 100.000 gregos.

Completa hoje 11 anos

simpático grêmio recreativo
Estreito, Cantista RF,C.
Em homenagem à data have

rá sessão solene, onde será em

possada a nova diretoria.
"...- _ .._.._..

Alfaiate CARIONI, o melhor!
Rua Tiradentes 16.

Angora, 16 (Reuters) - "É porque o mundo inteiro sabe de nossa

determinação de defender sem hesitar o só lo natal, de maneira digna
de nossas tradições históricas, à menor ofensiva contra nossa honra Londres,

sr. para Berlim,

o TRAIDOR LAVAL VIAJOU PARA A ALEMANHA

o

do I nacional, que vivemos atualmente em segurança" - declarou o

Sirri Day, ministro da Economia Nacional.

16 (R,) - Informa-se que o "quisling" Laval seguiu, hoje,
afim de conferenciar com von Ribentropp e Hitler.

"Nossa atitude pacífica - acentuou - não é nenhum sinal CUBA APROVA A I:\'VASAO DA ESPANHA

Casa Corsário alemão afundado

Nova Iorque, 14 (U. P.) - O presidente de Cuba, coronel Fulgen-'
cio Batista, declarou aos jornalistas que se as fôrças aliadas inva-'
dissem a Espanha toda a América Latina aprovaria tal fato, sem reser

vas, "com exceção, naturalmente, de pequenos grupos, tais como os da

falange". Batista acrescentou que toda a Martinica latina recebeu muito:
bem a invasão da . .\frica do Norte pelos aliados, principalmente porque
a operação foi realizada de modo muito eficiente. O entrevistado teve

palavras de elogio para a Rússia e China, cuja resistência aos invasores

permitiu que a guerra, por mais longa que possa ser, não será mais tão

demorada e tão sangrenta como poderia ter sido.

fraqueza, mas de nossa força. Com um poderoso exército turco em guar
da, toda a nação turca constitue uma unidade inquebrantavel".

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

EVITE A DIFTERIA

Campanha do
Alumínio

Revestiu-se do maxirno bri
lhantismo o grande baile reali
zado dia 13, em pról da Carn

panha do Alumínio, pelo "G.
R.C. Brinca Quem Póde".
Foi homenageada a Fôrça

Aérea Brasileira (F.A.B.), na

pessoa do sr. comte. da Base
Aérea. \

Enaltecendo os feitos de nos

sa fôrça aérea usou da palavra
o sr. Hipólito Pereira, que pro
nunciou magnifico discurso.
Esteve presente 18 sr , Ir.ter

ventar Federal, dr. Nerêu Ra
mos, além de outras autorida
des, civís e militares. A Banda
da Fôrça Policial executou, em

frente do clube, escolhidas pe
ças de seu repertório.
Foi servida aos presentes u'a

mesa de finos dôces e bebidas.
Ao brinde, o sr. interventor
Nerêu Ramos exaltou os estor
ços daquele clube em prôl da
grande €ausa nacional, termi
nando por felicitar sua. Dire-

Alfaiate CARIONI, o melhor'
Rua Tiradentes, 16.

•

o derrotismo e o pessimlsID&'
são armas da "quinta·coluna""".
(L. D. N.).

,/

Vida Esportiva�Os ingleses _
foram

postos em liberdade
Washington, 16 (U. P.) - O De

partamento de Estado anunciou
que recebeu informação do cônsul
norte-americano em Dacár, no

qual expressa que as autoridades
francesas puseram em liberdade
todos os ingleses internados na

África Ocidental. Tambem ínf'or
mau que as autoridades francesas
se uniram completamente à causa

aliada.
Esta informação parece acabar

PAULISTAS X CARIOCAS
toria.

Vaci ...ne o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Realizou-se ontem o embate'
Paulistas x Cariocas, em dispu
ta do Campeonato Brasileiro"
no estádio Pacaembú, em Sâa'
Paulo. A ,partida terminou por
um empate, de 3 pontos a 3.

Domingo, possivelmente, será,

disputada a 4a partida, no Rio,

de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


