
A sra. Chang-Kai-Chek
irá aos SE. UU.

Nova Iorque, 17 (R.) - A sra.

_ang-Kai-Chek poderá fazer com

que os americanos compreendam,
j)clo menos em parle, os problemas
"tIa Ásia e a revolucão das idéias
que varrem a índia; d-eclarou o sr.
Wendell Wilkie, em artigo escrito
para a revista "Look".

O sr. Wilk ie acentuou que a es

posa do chefe elo govêrno da Chi
na possivelmente fará uma próxi-
ma visita aos Estados Unidos, di-

Londres, 17 (De Sidney Wil- oper�<:Ões" di i atórrus; . crn Bura.t ezcndo que na sua recente viagem liams, correspondente da United Iidadcs ele defesa que oferece El para resistir ao que parecia ser o Gueaí el Sun, bem como em Misuà China sugerira à sra. Chaug-Kai- Press) _ Ao expulsar as fôrças d � Acueila dedicou mais de três se-t C()I!H'C:O de urna grande ofensiva rata, o que obrigarà os imperiaisChek a permanência de alguns dias
von Rommel elas suas fortes posi- lll�nas para preparar o ataque, com hritàn icu. a extender suas linhas de abasteci

entre o povo norte-americano.
cões em El Agueila, o 80 exér-cito a SEa arIi lhuria, enquanto enviavn As Iôrcas italo-alernãs, que ha- mento até 1.500 quilômetros de Ale-Disse o sr. Wilkie que o minis- britânico do general Montgomery para a frente enormes quanl idad cs "iam eSlâbe]ccido campos minados

I
xand ria. Há poucas probabilidatro elas Finanças da China, H. S.

conseguiu ultrapassar o limite das de abastecimentos. Depois de au- de enorme extensão, fugiram para

'I
des, porém, de que possa oferecer

King Kung, lhe observara que "o
suas anteriores vantagens na Ci- mental' a i n lcnsidud c (bIS suas ODe- () ",;s[(', sem lutar, niio se p reocu- Ull!,", f�rme resistên�ia às a��asFuturo do mundo pacífico estava
renáica. Segundo informações re- racões ofensivas. forr-ou a lula e p.uu!o, .lcstn vez, cm proteger a re- br-itânicas. Alguns círculos l11111ta

provavelmente na justa solução dos
centes, suas fôrças cruzaram já o pôs em ei i d ón c iu o pcderi o d�\s

í

i rad a, t esta a' nr-imelra vez, n a res chegam a sugerir que talvez
problema do Oriente".

limite entre a Cirenáica e a Tr ipo- suas fôrcas. Honuuel , apesar das sC'gllnda guerra iuund iul, que um Rommel se retire direi?Il.1ente para"J';; provavel, diz o sr. Wilk ie, lit âni a, em perseguição às tropas excelentes posiçôcs defensivas de cxl:l'ci1.o ulcmúo abandona exeelen- o protetorado ela TUI1lSla,. tentan-
" que maríame Chang-Kai-Chek possa ítalo-alemãs, sendo que "possiveis EI Aguei la, carecia rie homc ns. tcs ])()si('<)cs, sr ru ofcrr-cer luta. Se- elo, juntamente com as tropas do
<�ell1onstrar. ao p.r�s7idente R;oos_e- combates terão por cenário o sólo I equipamentos e aviões, en� .c'ln�(,- !1!llldn os dl"CUJOS m ili tarcs, os pla- "Eixo" que já lutam ali, conserva,'\ elt a sua lI�ele:,cntn el �ol1v>cçao da Tripolitânia. Montgomer-y, ten-I quê ncia da cnrnpan h.i tuni s ianu e �j(\S cstrutégicos d.e \'O!1 Hormncl o. c!o!llínio dêsse importante ter
r}e. que .os mi lhôes d_e habitantes d,a do em conta as excelentes poss ihi- não linha o material n eces sá rio p rovave lmente co nsi stem C111 trnvar ntono .

.ASIa ex tgem educacão e melhor I1l-
• • •• •........ ._.....vcl de vida e, sob�cllldo, oelireitol�����'�����·"'" •••••

de formarem um governo indepen-
I AINDA o CENTENARIO DErfente do Ocidente".

I
LACERDA COUTINHO

(HARUTOS INDIOS Conforme noticiámos, realizou-se,
dia 15 do corrente, às 20 horas, no
Instituto Histórico e Geográfico de
Santa Catarina, a sessão solene, co
memorativa do centenário do ilus
tre catarinense dr. José Cândido de
Lacerda Coutinho. A reunião teve
a presença do sr. Interventor Fe
deral dr. Ner êu Ramos, secretários
de Estado, e de altas autoridades,
civis e militares.

O sr. eles. Henrique Fontes, após
declarar o motivo da, reunião, deu
ciência aos presentes de que, por
intermédio do Instituto, a associa
ção co-irmã, em Minas Gerais, ha
via enviado diplomas de sócios-cor
respondentes a vários membros da
erudita agremiação local, entre os

quais o dr. Ivo d'Aquino e o sr,

prof. Altino Flores, nosso diretor.
Em brilhante improviso o dr. Ivo

d'Aquino agradeceu aquela destin
ção, aludindo, também, a Lacerda
Coutinho, cujo centenario se come-

lisurata será· o
da ele a na

c-s 0,30 cnda um

CASA MENDES
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Lois Marin teria sido
preso!

Nova Iorque, 17 (United) - O
conhecido dirigente francês Lois
}\lfarin teria sido preso pelos ale
mães. A noticia foi divulgada pela
rádiofusora de Dacar, que afirmou
fê-la captado da rádio de Paris.

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

A RESTOS DO "J�FRIKA
-

KORPS"espionagem «eíxisío»
na Argentina

Buenos Aires, 17 (D. P.) - De acôrdo com o pedido do Procura
dor Geral da República, a Corte Suprema pediu ao juiz federal Jantus
a remessa do expediente principal do processo de espionagem contra um

grupo de alemães em que estão implicados funcionários da Embaixa
da do Reich.

O juiz federal tinha enviado à Corte Suprema os autos do pro
cesso que, .na opinião do Fiscal Federal, tornavam possivel um pro
cesso por espionag-em contra o adido naval alemão, capitão Dietrich
Niebuhr, e o adido cultural alemão, Hermann Metzger.

j
",

mor-ava.

Finalizando, o dr. Henrique da
Silva Fontes leu sua brilhante con

ferência sobre Lacerda Coutinho,
como intelectual e C0l110 homem pú
blico, fixando, porém, seu trabalho,
no caráter humanístico do consa

grado escritor.

....................................................

Linhos irlandeses 9 ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Soldados nazistas derrotados na Africa do Norte Homens e Senhoras _ Mo .

são conduzidos para um campc de prisioneiros. O
léstias nervosas _ Moléstias

oitavo Exército Britânico infligiu pesadissimas baixas às
Mentais

forças da Alemanha naquela frente de batalha. (Clichê Consultas diárias das 5
da Inter . Americana - especial paro .. 9 Estado") -=���::h::o::r::a::s::e:.:m==di::a::n::te====::::='
ft criancinha salvou-se milagrosamente!

Uma criancinha de ano e meio,
que se encontrava no seu berço, se

salvou milagrosamente, prendendo
se a sua roupa numas pontas de fer
ro, enquanto o berço era arrastado
para o mar pelo vagalhão.

.........................� ....

Hitler conlinõa massacrando judeus
Protestam os judeus peruanos

Londres, 17 (United) - Prosseguem, sem descanço, os massacres
:nos países ocupados pelos nazistas. O govêrno exilado belga fez saber
que as autoridades alemãs executaram, em Amberes, sete patriótas bel
gas. Os executados foram acusados de prática de átos de sabotagem
contra as Instalações portuárias. Entre os mortos figuram alguns ne

gociantes, o filho de um dirigente do partido católico e um artista.
Lima, 17 (United) - Os dirigentes da colônia israelita convoca

ram todos os seus componentes para fecharem os seus estabelecimen
tos amanhã, em sinal' de protesto pelo massacre de judeus realizado
DOS países sob controle do "eixo". Comerciantes e industriais fazem
parte dessa federação.

Lisboa, 17 (U. P.) - O navio de do Tejo, em meio a violenta tem
passageiros "Lima", de 3.500 tone- pestade, um vagalhão o varreu da
ladas, regressou a Lisboa, <lesem- prôa à pôpa.
barcando sete feridos, entre os O capitão Diniz, atirado com vio
quais o cabo da Marinha Manuel lência contra a amurada, pereceu.
Rodrigues, cujo estado é grave.

O cadáver do capitão do navio, .

Raul dos Santos Correia Diniz, uní-: Boletins aliados Estado de sítio na
ca vítima do acidente, foi clesém-I sobre a Itália Argentinabarcado tambem.

Buenos Aires, 17 (United) - Foi
O "Lima" havia saído às 15 ho- Londres, 17 (United) - Despa- prorrogado o estado de sitio em to-

ras de 13 do corrente, do porto de cho de Berna, transmitido pela rá- do o território argentino. O govêr
Lisboa, com 81 passageiros a bordo, dio ele Berlim, anuncia que alguns no tomou essa decisão durante umaSão João ela Terra Nova, 17 (U. P.) - Foi encontrado ° último ca- entre os quais 36 mulheres e 31 aviões da RAF voaram sôbre a Há- reunião extraordinária recentemendáver sepultado sob os escombros da séde dos "Cavaleiros de Colem- crianças menores de 12 anos, todos lia, arrojando boletins em italiano, tê reaJizada. A prorrogação do esbo" incendiado durante o baile da noite de sábado último.

I
parentes das forças expedicionárias os quais exortavam a população a ta do de sitio, segundo se comunicaHá 102 feridos nos hospitais, sendo que muitos deles têm poucas destacadas nos Açores. que evacuasse as principais cidades oficialmente, deve-se a que ainda

probabilidades de viver. Quando o navio passava a barra do país. persistem as causas que determina
ram a aplicação dessa medida ex

trema.

o último cadáver

..........................................................................................................

�Iem ar U� .�� "[om�n ,of' n� �ru� �,�::�i:���_�!_!l!�::
Um destróier para

voar a estação de energia elétri- as cidades. Em Oslo, estão sendo ma-se que já foram registrados a Grécia
ca de Glomfjord, retiran�o-se em construidas 50 bases de artilharia. llranrles motins e numerosos gru- Londres, 16 (R.) - Revela-se
seguida. Outras notícias de Esta- P t t t p"os de soldados foram enviados que o rei Jorge da �r�ci�, assistiu

I f' I � or ou ra par e, aumen a o ner- recentemente a cel'Jll1onra do co-
co.mo a rrmam que os a emaes .

A' para a frente russa, sendo subs-

j
missionamento em um porto bri-

f r�' f b '1 t i N I
voslsmo entre as tropals germam- t:tuidos por tropas procedentes t�nico, do destróier grego "Misou;or hIcam e rI m.en e ai oruega,

.; J ]Js", presenteado pela Inglaterra aespeda!:mente a zona costeira e cas e diminue o seu moral. Afir- tiO 5U • marinha helenica.

"

Lo�res, 11' (United) - lu-
formações de Estocolmo confir
mam os êxitos obh_dos pe!as uni.
dades d;::s "comandos" britânicos,
que dcsembarcó'iram eru Bondoe,
na Noruéga. Os ingleses fizeram

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«ReveiUon»).-Surpresas - Iraie à rigõr ,.

o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comelDorando fi entrada do ANO NOVO, i1ealizará, dia 31, o SRU tradicional
baile de São Silvestre. Dia 25, NATAL�Bl\ILE�INFANTIL, com inicio às 16 horaSe

LIRA TENIS CLUBE Dia 31 -- Grande baile -

A
,-

imprensa clandestina na olãllda ocupada
desali-ando as semeacas de morte

i!i

(De John Nassau, Vopyright da Inter-Á!nericana,
germânica. I de Orange - que surgiu numa fria

Mas, de cada vez que um jornal no ite de janeiro último, terulo sido

é supresso outro aparece, enfure- I feita a sua distribuição POi" m i l ha
cerido os agentes da Gestapo, que res de patriotas, entre os quais nu

em vão tentam aniquilar completa- merosas crianças. Sob o lema de
mente a imprensa clandestina. "Vivere rni l itai re est ' - Viver é

lutar! - o J o rnn I de Orange de
clarava que era "editado e publica
d o na Holanda ocupada, a-fim-de
divulgar assuntos intoleraveis para
os hunos e os traidores".

O mesmo jornal insere ainda tre
chos destacados de famosos escri
tores alemães, que há mais de 30
anos já pregavam a anexação da
Holanda e ,13. Escundinavla ao Reich,
e também um editorial, no qual afir
ma que "não se deverá dar aos ale
mães outra oportunidade para es

cravísar a Europa", bem como in
formações pormenorizadas sô bre o

mercado negro, apelando ao mesmo

tempo para os patriotas no sentido
de que dupliquem suas compras no

mercado negro, cedendo metade Idessas

merc.adorias
assim

adquiri-,das aos que não podem pagar pelos
mesmos preços tão elevados.

O "Jornal de Orang·e" reveja t
também êsse ousado golpe da orgu-j
nização secreta holandesa: Dois pu-

.

triotas foram recentemente conde
nados à morte pelos alemã'es. Na
manhã anterior à data marcada pa
ra a execução, chegaram à prisão
vários altos oficiais germânicos,
que, devidamente credenciados, exi
giram que os prisioneiros lhes tos
sem entregues. Partiram os oficiais
juntamente com os prisioneiros, e

desde então estes têm sido ativos ele
mentos da luta anti-nozista. Nem é
preciso que se diga que os "oficiais
g·ermânicos" eram patriotas holan
deses disfarçados.
Outras páginas, dirigidas especial

mente aos lavradores, exortam-nos
a esconder os resultados de sua co

lheita, revelando que os nazistas
confiscaram 65,000 toneladas de fe
no, no outono passado, deixando à
fome 26.000 cavalos holandeses,
muito embora a maior parte desse
feno tenha sido destruida pelo fogo
antes de chegar ao Reich.

Washington - novembro - (In
ter-Americana) - Uma nova espé
cie de jornalismo floresce atualmen
te na Holanda ocupada. Heroicos
reporteres arriscam diariamente sua

vida em busca de histórias que não
lhe proporcionarão nenhum premio
literário, mas apenas sentenças de
morte, se os mesmos forem surpre
endidos pelas autoridades de ocu

pação.
Demonstrando a fraqueza do re

gime nazista, exortando Q povo a

permanecer firme e unido, a im
prensa subterrânea da Holanda está
servindo como um eficiente porta
voz do movimento anti-nazista, tra
balhando para o dia em que as for
ças de invasão aliadas lhes tragam
a libertação das hordas germânicas.
É uma tarefa extremamente pe

rigosa. Há apenas algumas semanas,
o Tribunal Alemão de Utrecht con

denou à morte 4 holandeses, e três
outros a longos periodos de prisão,
por terem publicado e distribuído
jornais ilegais, que exortavam a po
pulação a fazer a sabotagem anti-
............... '-'�"

._.

Ultimes estilos de finos
MO ILI RIOS
acaba de receber

O MAIS ABSOLUTO SEGREDO

Algum dia o mundo conhecerá a

emocionante história de como esses

jornais trabalham, os métodos de
que êles se servem para colher as

suas notícias, para obter o precio
so material de redação, imprimir
as suas edições, e depois distribui
las .e rn segredo. Mas, êsses fatos não
podem ser revelados agora, visto
que isso constituiriam valiosas in
formações fornecidas ao inimigo.
A primeira colsção de jornais ho

landeses clandestinos acaba de ser

contrabandeada para fora da Euro
pa, tendo chegado recentemente a

Londres, onde tivemos ocasião de
observá-la.
Um exemplo típico desses jornais

secretos é o Orauje Krant - Jornal

"A Modelar' ,

J�i·D
- � � �i�!. �--:.
I
�

Vendas à'vista e a prazo

Agêncics E)

Represen tcrcôes
Ceh" p,j§�GlI - 37

Ruo João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-eg'tllhu no. principllit
munclple» do E"I.do.

17P;

=

x

para O ESTADO) I
96 patriotas holandeses, cujas exe- ricuções foram anunciadas em m aio
passado, não tiveram direito a as

sistência religiosa, tendo os nazis-Itas chegado mesmo a não lhes p e r

mitir nem que escrevesse uma carta Ide despedida às suas famílias.

JfII
IJ._

I
Dia. 20 - Das 18 às 24 hs. I
saráu-dansa.nte ofere::ido

005 técnicos de 1942, do LICEU
INDUSTRIAL.
Dia 25 - Vespe-ra1 infantil

oferecida aos filhos dos srs.

sócios. À noite, saráu-dan·
sante.
Dia 31 - Baile de S. Sil

vestre - Grande "reveillon".

Traja à rigor (' 'smoking" ou

branco).
As mesas poderão ser reser

vadas na Relojoaria 'Moritz'.

--------------------------....--'1.,
- ....\

Outro jornal revela quando após
ter sido recebida a notícia de' uma

importante vitória russa na frente
oriental,. um ministro protestante,
no dommgo seguinte, iniciou seu
sermão dizendo: - "Senhor, ren
demo-nos graças, porque vibrastes
mais um poderoso golpe na cabeça
da fera maldita" !

•

O número total de holandeses pre-
sos pelos alemães se eleva a mais Aparelhada para concertar Registradoras, Numera-de 50.000, não se incluindo nessa
cifra os judeus, enquanto que o nú- doras. vitrolas. máquinas de escrever. calcular, coser,
mero de pessoas executadas com ou aparelhos fotográficos, telefones. etc.
sem julgamento, é calcul�do em

Il.3�:. acôrdo com o que declarou
SERViÇO PERFEITO E <iARANTlDO I,outro jornal holandês clandestino, _""'!!!'!'!�-------------------------

758 vs -4

«Relojoaria
Rua Trcjcmo

Royal»
3

Anexa - Ofrcin a mecânica sob
a direção de

TREMEL --

�
..

!
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Mole -tias dos rins e coração
O 'rONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa !l

bexiga, os rins, as nefrite". areias, cólicas renais; aumenta as
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropsíae, ralta de
s r, palpitações, dôres do coração, asma, b-onqulte asmática,
8 rte rio-esclerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flOres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enler
mídades das eenhoras de qualquer idade.

Lesões do eoracão R asrua
.

Use a CACTUSGENOL especttíco
contra hldropstas, pés ínchados, Ialta de ar, palpltações, abati

mento das veias e artérias, bronquite asmática,
les ões, cansaço, minas eseaesaa fl dôres UI) coração, pontadas

nos rins e írcheções.
Aos fracos e con valesoeutos
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
S08S anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pnlmõee doentes
com pontadas, tosse, dores DO peito e nas costas, peruas !wca!!,
língua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a díspepaía, a

convalescença é eaplda.
Sífitis ,.. Reumatts.uo

SPIROC'HETINA é usada nas tnolé stlas do sangue. sHtlll'i,
eczemas, tumores, darthros, espínhas, Iístulas, purgações. feri
das; cancrca, escrõfulas. reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogarias de Silo Paulo e Río,

S 8 no uonol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TuNICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�05.CALCI0

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícol·a
de Santa Catarina
Rua Treleno n.O 16 - SMe própria

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiftoS 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 Economica Federal para a venda

dali! Apólices do Estado de Pernambuco. com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estad1Js
de São Paulo. Minas Gerais e 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 50A
C/C Aviso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to-·
188 as Renartícões Federais, Estaduais e Munteípaís.
--------------_._----_. - -�..

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 4.3-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

A.S SENlfORAS DEVE�I lISA R,
Em SUõ toilette intima eõ nente (1 MEIGYPAN, de

grande poder higieaic:; coutra mü!écl i8,:$ c n .}gtD�8S
EH..ISpeHas, jrrH·'iCõ(>� corrhnentoa, ITioié�

tias utero-vegtnals, UH;'!; !tas e todG 800 te de doenças
locais e gral1á� !n"eM3r'lfbUvo. Drogarte P55checo, RIo.

Cabelos LOÇÃO I Alfaiate CARIOMI. o melhor!

Rua Tiradentes, 16.

brancos i

MAnAVILHOSA !

I ,,1
[

,
c« R E X

Trcrnsporta de Carga�
DOM lClUO 1\ DOMICILIO

Viagens direta, em caminhões proprios para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorretaiPíuto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Gartbaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa.

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

Teltlfone 1.677

Os Pálido.. Depauper.do"
Esqot.dol, Anêmicos, Mií••
que crlsm Mlgros. Crianças
r.quític.. , receberão I tenl-
fic.çio girai do orglni,mo

com o

Sangus nol
uo. DoN.S.P. rr 199, da 1921

Alfaiate CARlONI. o melhor!
Rua Tiradentes, 16.

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B�--
,,�

I_ �� )
�y

______M_W�__� •

ADVOG�DO IDr. Aldo Ávila da Luz

IHorário: 9 às 1'Z e 17 às 18
• Edifício Amelia Neto,

1 sala 2.

II Florianópolis.
------=

Salvo-condutos
O capitão Antônio de Lara Ri

bas, Delegado da Ordem Política e

Social, acaba de baixar a seguinle
portaria, cujas instruções deverão
ser observadas, na parte que lhes
couber, pelos Postos elo Controle:
a) - Os salvo-condutos só pode

rão ser assinados pelas auto rida
des policiais (Del. O. P. e Social,
Del. Regionais, Auxilíares, Espe
ci .. 3, da Policia, otc.r.:

ClúARRILHOS TALVIS b) - Somente a D. O. P. S. ])0-
Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00 derá fornecer licenças especiais

. isentando de salvo-conduto. Estas,CASA MENDES entretanto, só terão valor 'fuando
trouxerem colada, a Iotograüa do
portador, com o car-imbo tia D. O_
P. S., e tiver a assinatura do Dele
gado, ficando as anteríorruente
fornecidas, e não dentro dessas
condicões, desde já, $1'!l1 cf'e ito ;
c) ::_ O salvo-conduto especial

para estrangeiro só poderá ser for
necido com autorização desta D.
O. P. S., mediante re qucrJrncnto e

depois de examinada a situação
pessoal de cada um;

d) - Os nacionais estão habili
tados a viajar desde que possuàrn .

um dos seguintes documcntos :

1 ° - Carteira de Identidade da
Polícia;
2° - Carteira de Identidade 11o

Ministério da Guerra;
30 - Carteira de Identidade (\0

Ministério da Marinha;
4° - Carteira de Identldade do

Ministério da Aeronáutica;
5° - Carteira de Identidade da

Or-dem dos Advogados;
60 - Carteira de Identidade do

Cons. de Engenharia;
7° - Salvo-conduto.
e) - Devem ser respeitados os

salvos-condutos fornecidos por ou

tros Estados. Neste caso o Delcza
elo onde se apresentar o portador.
respectivo, passará o vislo;
f) - Aos estrangeiros PXlgi r

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

será exigido qualquer documento ;
h) - O salvo-conduto para na

clonais é válido por 60 dias, não
estando sujeito qualquer visto du
rante êsse prazo.

Sedâs estampadas e lisas
Perfumarias. armarinhos e

modas. Linhos ingleses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Alfaiate CARIONI, o mslhorl
Rua Tiradentes. 16.

Declaração
Ana Curcio, residente à rua

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

derneta da Caixa Econômica.
736 15vs12

Dôr de dente-?

w.�.
�.",.""'-i

-, ....

�rm=.\!lJili&lJl&·�
�.�,.,:J.;;.;..........,b..,"',-'" L-'.",'i1:�a;::"":·��,� I<......l�. ifA' ...�,f
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Companhia c Aliançá na Baia J)

Doenças de Senhorus-Vtas

I Ur+nár ias.
, Tratamento especializ'ldo
I das aft:'cçõt>s do aparelho
genital Ie ruinino (Útero, Ová
r ios, 'I'r om pas, etc.). Tra
tam ento morlerno , por pr'o
cessos elétricos da GONOR
RÉA AGUDA E CRO�ICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sob e ontrn
II:' endoscõptco (URE,
T R O S C O P I A ) e de la no
ratori».
Fts

í

oterapia - Diatermia e

Inlra- Vermelho.
CONSULTAS' Dds 10· 12 e

das � 5.
CONSULTORIO: RUi! Tira·

� I dentes, 14 Fone: I f163.

I RESIDENCIA: Rua .Ioão Pinto
: 9, Fone 1607.

I: 760 30 v . 1

Conquistada em sana

grento corpo a corpo

IL

Fundada em 1810 Séde:
Seguros Terrestres e

BAIA

A Estatística Militar, destinada a As autoridades responsáveis pela.
facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili

perfeita quanto possível, do apare- 'ares podem exigir, sempre que hon
lhamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade d.
das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in
brasileiros lhe prestem cooperação. I formante prove o que declarou. A
Subtrair-Ihe apóio é trabalhar con-, má-fé constitue crime contra a se

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.) -, '

gurança nacional. (D. E. M.).

Rua Felipe Schmidt, 21

Compra-se
Compra-se uma máquina

de costura "Singar" usada,
em perEe i to estado ..Tratar
na casa n. 42, do Largo Ge
e1.tral Os,o io

Para as grandes festas do

NATAL E ANO NOVO!
Com real economia no preço, façam

desde já suas compras na

Casa Oscar Lima
SORTIMENTO RENOVADO

Londres, 16 (Reuters ) - Anun
ciou a rádio de Argel que as tro

pas francesas capturaram impor-

I tanto posição a oéste de Sidi Bou
sirl, na Tunísia central, a ponta de

II
baioneta.

,

A localidade de Sid i Bousi d está
situada perto de 70 milhas a oéste
elo porto de Sfax, com o qual está

lEgado
por uma estrada. Depois de

sitiarem a referida localidade du-
runíe dois <lias, os franceses subi

Informações sobre tratamentos e reserva de aco mo-

"lamente
calaram suas baionetas e

Idações poderão ser pedidas p r carta à os alemães foram derrotados numa

gerência do mesmo estabelecimento I
sangrenta luta corpo a corpo, Cem

l�.]'isioneil'os inillligo� !oram captu-]
. _ .. .. �.�_� II

<Idos. De suas posiçoes recente-
------------------. mente capturadas, as tropas

fran-lN- h ( O
,-

dE" ..

I
cesas estão agora embaracando as

ao procures eon ecer o que •

s or.t�aos a stabshca. M_Illtar fôrcas do "Eixo" na terra de nin-
se pensa nas esferas oficiais; tem aporo legal, quando intimam guem.
são segredos dificeis de guarol

o produtor e o vendedor a mostrll:l ,
_

d (L D N)
o que possuem em seus estabeleci- !

ar. • • •• mentos. (D. E. M.).
Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

MarítimoG

Fazendas, Armarinhos, Perfumar as, Pi

jamas, Gravatas, Artigos para Viagem,
; Enfeites � Ornamentos Variados. etc.

(ons. Mafra, 11 Fone. 1.010

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs, 9.000:000$000
• 54.700:000$060
• 3.929.719:000$000
II 2M5R'717$970
II 85,964:965$032
II 7.323:826$800
II 22354:000$000

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Cots« í os tal 19- TtltlJhont1083-l!nd. Tel.•AlLlANÇ/i �

SuhmAgente em Laguna, Tubarão. Iteícn,
Blumenau e LOQes.

o IOrnor o

contribue por I',minon'• I dado, e

\e o"e u espinhOS,pe 'OS e .

d moncn le irrIta-
o o pe c.O"i�ondo -

O RUS�suo C,A'DAUse .;J

da. líquidO.
sólidO OU

�------- emm=nrr::r jW4!jl'���

Hospital de Hnmônio
I

HAMÔNIA
Alta cirurgla -- Ortorpadla - PArto - Cllntos mé
dica de Adultos e de Crianças. D 1\"nçii8 da Nutrlção
Rsdtologta cllnloa (raios X). Laburato r+o eom pt-t» de

aná lls e s clinicas, Etetrtcirlade mértíc»
Curas dietéticas e de repouso «rn atnblente

calmo e cout.irta ve l

Médicos: DR. CES1-\R AV1LA - Fo rmn do pt>l.'l F·· cu'
rlade de Medicina do Rio de J'in,·iro. I.i v r e
do cente de Or to nedia e Cir u rg ia lIof11litd da
Fx culdaríe de Medicina de Porto A't'gre
Ex Cirul'giãn do Sa natór ío Be lem e rl'l ;";'Jotli
C:'losa Oe ·Pnrto Alegre.
DR, ARTUR PEREIRA E QUVEIRA - For
mado pela Faculdade de Me'JJril1R do RiO
de Janelro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Flurtanó polís e ex-ch-Ie do
Laboratórto Central do De partumeuto de
Saúde Pública do Estado.

..••........••..•........
-

• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons, Medra 4 e 5 FOt�E l.S�2 :
• Entrega a domicilio •
• fi
•••••e•••••••�•••• �� •••••
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«Re(orde» sangrento
Londres, 16 (Reuters) - Os pe

lotões de fuzilamento "Protetor"
Dalueg alcançaram um novo e te
nebroso "record" com a execucão
de 49 checos num único dia - -se
gundo revelam informações recebi
das nos circulos checos de Lon
dres.
No curso do mesmo mês de no

vembro, segundo se sabe, cairam vÍ
timas da maldade nazista 172 che
cos, que contavam entre 20 e 66
anos de idade. A carnificina inicia
da pelo diabólico "protetor" da
Bcêmia-Mo rávía visa principalmente
deter a crescente onda de resistên
cia subterranea inspirada pelos re

centes desastres do "Eixo" na Rús-

I
sia e na África d� �orte.

� Aluga se
otirn a ca-a dr

����������������������_�����!!!
-

morudi«, com•e- & li ±MHUtê!!ftl .-

bauhetro, agua fria e qr en-e
sita à rua. Pre-Ident e Cou-
tíuhn n> roO. Tratir com To
teu UDP, na Ag '1l1 cí» C h e v ro
let
755

í

Contribuição: apenas Cr $2,00

Créuito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;lrestamist8 Maria Sever ína da Conceição,

RESIDENTE EM FLORiANOPOLIS,
possuidora da caderneta n, 65:\2, o prêmio

que lhe coube em m ercarior ias, no valor oe rs.

Cr, $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 ij", Novembro d e 1942.

18 DE DEZEMBRO
Mais um formidável sorte lo rf>aiiz'lfá fi Crédito Mú

tuo Predial. DO did 4 de Ot'zernbro (4deira),
com prémios no valor o.>

Cr, $6 ..250,00
Não vactle, Adquira já fi F:U \ C<ttll"rnelli na !õédt' da

Crédito Mútuo Prediu l à rua Vls coude
de OLll'O Preto n" 13.

(on�ult�

u. Edgard Pinto de Souza
MélHCG - cirurgião dft Casa de S súde São Sehaslião. Formado na

Faculdade de Medicina da Ilniversidade da Sãll Paulo. onde foi assistente
efetivo lia Cad�ifa de Tecníca Cirúrgica regida pelo Prof. Ed:nundíl Vas
concelos. Ex - asslsumte dJ Pro]. BJllediiJ M:mlenegra. Com prática de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prst Alillio Correia Neto. Com
estágio da eSliClcializaçl0 na Hasaítal Cild,lié de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerilruch) II nus clínicas elos Profs. K:mielzny, de Hamburgo, e Sclnnleden,

• de Franklort. Cirurgia da Tiróide, estêmaso. lntestína (hlgado!! grosso,
ligada e vias biliares. selos, útero. ovários. rins, nrostate e bexiga,
hérnias. hídrocete. varlcccele e Yal"izes. Cirurgia dos ossos e articulações.
'.E eneentrado diariamente das 9 IH. da manhã ao meio dia, na Casa de
8ilúde São Sebastião. tel. US3 Das 15 às 18 da tarde. ii Rua Fernando
Mâchado 6. tel. 1.l95. Residencia: Rua Duar!e Sehu'!!l n° 2, Te!. 1259

Tamancaria
I

-EspiÕ��5 a�emã-e'5-
fuzimados i

Londres, J 6 (R.) - O rádio do
Marrocos informa que seis espiões
germânicos, anteriormente condena
dos, foram executados ontem em

Argel.

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

O Congresso america
no vai encerrar seus

trabalhos
Washington, 16 (D. P.) - De

pois da conferência dos dirigentes
democratas do Congresso com o

presidente Roosevelt, anunciou-se
que o Congresso encerrará suas

sessões no meado da semana.

O presidente Roosevelt lerá pes
soalmente sua mensagem anual' ao
Congresso no cl ia 7 de janeiro pró
ximo.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são abso lutameua
secretos, e servem sémente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ou

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

Moderna
i

I
I

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.

IHão compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
,

Instaladora. '

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

Atenção .'
Se a lata
não tem o

soldadinho.
não é FLIT _

Ciabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anitapolis

Clínlca e Protese da boca.- Especialista em pontes
e dentaduras duplas.. Dentaduras anatomtcas de PaladoD,
sem aboboda l?alatina (superior): novo sistema.- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

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

I 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 Hacedonia-(a casa que IDais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CS.rtazes do dia

Com Nancy Kelly, Allan Jones
e Robert Cummings

Complemento Nacional (D.F.B.)
A casa de sonhos de PIuto

(Desenho Colorido)
A voz do mundo Atualidade,

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

Complemento Nacional (D F.B.)
1\tualidades RKO Pathé News

Atualidades

)reçfH( Cr. �2,50 - 1,50 - 1,00
Livre de Censura

Alivio imediato
para

o lhos cansados!
Algumas gotas de
Lavolho diaria
mente desconges
tionam a vista,
restituem-lhe o

bem-estar. Expe-

CamlJfinlia contra os exploradores da
econômia popular

Rio, 17 (A.N.) - Cumprindo determinações emanadas
da recente portaria do chefe de Polícia, as autoridades da 3a.
Delegacia Auxiliar vêm realizando campanha contra os explo
radores da economia popular, ou sejam negociantes in escr upu
losos ou propr ie tár ios gananciosos. Acaba de registar-se o pri
meiro flagrante contra um proprietário de irnó vei s. O C3S0 é o

seguinte: Sebastião Vasconcelos Filho, desejando mudar de casa,

viu um anúncio de aluguel de um prédio à rua Antônio Vi e i
ra, 22, oferecido pela importância de 800 Cru z eiros. Irr.e lia ta
mente entrou em negociações com o propriétário Luiz Pinto
de Oliveira, que, além do aluguel, declarou ao pretendente que
só alugaria a casa mediante pagamento de t:;\X8S e impostos e

obras que o prédio estava exigindo, além da quantia de 400
Cruzeiros, que o pretendente teria de pagar fóra o contrato em

letras avaliadas por terceiros. Apresentada a queixa por Sebas
tião, a polícia prendeu o proprietário, removendo o para o pre
sídio do Distrito Federal. O processo foi enviado ao Tribunal
de Segurança Nacional,

CASA 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de

BRINQUEDC:)S
E

PRESENTES DE NATAL
fa:r;emos descontos especiais para as

associacões recr�ativas ce beneficentes

�epresentante em São Paulo de uma importante indústria com

referências aceitaótimas representações de cortume e

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

outros

Com Kent Taylor
Continuação do seriado

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

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

Imp. até lO anos

Este aluno habi
litou-se em es

crituração mer

cantil, calculos
comerciais, por- ,,__�.

tugues pratico,
direito comer

cio], correspon
dencio, em 'sua
casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili·
dade jamais visto. A verdade ,":0 dila: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunco vi isto, é ','crdcd<2iramente Iorrniclovel j Pe ;o
prospeto, ccrn lodo conlionço, CD Pro]. J90n Br(",mao, R. Costa Jr.
n.v 194, Coi xo B76, S. Poulc. Esccío devidamente registrada
por quem de direito sob nO :'+8 em 1918: habilitou já uma gera
ção de olunos e lodos e�tõo trcbclhcndo. Junte envelope 5"k,do
com seu endereço bem claro. Os preços sôo modicas e em pe
quenas prestações. Nõo perderó nem tempo nem dinhe ir c l Se
hcbilitor

ó

em 4 a 6 me zos, lendo direito, no fim do curso, a

um Certificado de cornpe+enci o com o qual, de conk;rrnidode
com o lei bem cloro, poderá comorovor a suo oito hobijiícçÔü.
iIDb&iJi3WSWLS�lUClI(Il��· "'lCICL����

A •• iI,.,....... ..

I
I

Farmácia «Esperança»
. do

farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será ét sua preferidd I
Drogas nacionais e estrangeirdS,--Homeopàtiu. iPerfumdíiB�.--A;tjgos d'i; borrnche. �

Garante se a exata observência no receítuaríe médico I
PnEÇO<: .oorcos f

.

1'\ ,J /lv1. ,\_C,,,,,

IConselheiro Mafra 4 e 5 (edificio do '

F�NEI:�42 I!.__""""'_.....__..........,....�NI5iSIId at�;2I!I-c::r::. ....__....___",,�

Os nazistas querem
holandeses

Londres, 17 (United) - A emis

sora de Berhn anunciou que o "gau
leiter " da Holanda, Arturo Seyss In
quart, e o chanceler Hitler nomeá- Camisas, Gravatas, Pijames..
ram Anton Mussert, chefe do parti- Meias das melhores, pelos menores
do nazista nos Países Baixos, líder I preços só na CASA MISCELANEA.
do povo holandês. Ao comentar a

- Rua Trajano. 12.
'

notícia, a estação "Orange", dos ho-
landeses livres, disse que, possível- 0<XX:l0000"""""""''''''''''''''''���

mente, a nomeação visa "obter car-I n d "t P' Il-AI 1 u r - nr ur errura e
ne para can rao para. a eman la, 01-' f 'I' :II dcm fórma de soldados recrutados

i I �dve1faC eloS3!nl lilOei' r.. e- f.na juventude da Holanda". ar e a ueira n1elra a
" despedem-se de seus �
g parentes e pessoas o rn.i- �
� gas e oferecem sua I
� nova residência em Ha- I
�
mônia.

I
y�-��: OCXlOOOOO�,IXJCIOOOOQOOOOOCOQ-

752 6 vs - fi_;

R.

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

-------

TROPIAIS C INGLESES
O mais variado e belo

stoclt da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Aiu�a �e
Um QUrtRTO

fi y"'O
-

pu rs sulretr o ou'
cas e l s!>rll filhos. Tr::;,IIH' à rua
Ttradente-, 5"1.
748

CCDOOOOODDQIOOtltIOoc:r;JOa:lUOOCJOOOC:JC'XJOCCXXXXJa� OCXXlOOOO'.nooa:lODCOUOOOUOo:::c::x::ax::o'XX:JOOl::JEXJOIXXlOOOOOI"" ---aooaOOoooo:xJOQ� c.JOOI,)U)ID 0000t.00C 0CXXXl000
---o- -1)-- -G-

CINE REX CINF ODEON IMPERT t\L
- fONE 1581 - - FONE 1602 - FONE 1581 -

A's 5 7 112 horas A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas

Noite tropical A grande conqUista Ainda estou vivo
Com Richard Dix, Joan
Fontaine e Gail Patrick

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

I Dr. TOLENTINO
i DE CAilVALHO

R E P R E S E 'H T li N T E S II Consultas: Das 14 às 17 horas.

N ===.
Rua

Vi�torMeire�lles
22-1'

a�ndar.

.._�-----------------

o derrotismo e o pessimismo
são armas da

"qUinta-cOluna"'1(L. D. N.).

iA
da
Aliviada em Poucos Minutos

30 VI'.- 5

Alfaiate CARIONI, o melhor
Rua TiradenteS'. 16.

Clínica médico-cirúrgica d:�1�!�cta�I!.?�mO m�:��O�
senhoras - Partos.

AI,TA CIHURGLi ABDOllHNAL:

ee_,
,tômago, vesícula, ú tero, ovãrtos,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
Pl,ASTTCA DO PERtNEO - Hérnias,
htdrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemoi-rotdes e vari
zes - Fr-acturas: aparelhos de gêsso,
Opér-a nos Hspltals de Flol·lanõpolls.. �

Praça Pereil:'a e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horãrlo: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.

..........__ .. FZr BII'ZiIU er17'll'iIi.

o ADVOGAiJO ACACIO r.10-
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodôro s n" 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Postalll0-Fone: 1277

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
eIA. WE'rZEL

I Ecos e Notícias'
i
�--

o ministro
* : -t"\!� 1

do Trabalho na

Em poucos minutos a nova receita _

fy'��daco --- começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os «taques da a!:lmR
ou bronquite. Em pouco tempo P possivet
uormir bem, respirando livre e IacBrnellte.
N\end�lco alivia-o, mesmo que o ma} 1-�("ja
antigo, porque dissolve e remove o mU{;L!:':;
que ohstrúe as V;8.S respíratorias, mínando
a sua euergia, arruinando sua saúde. I'u
zendo-o se n t i r-se prematuramente velho.
Mendaoo tcm tido tanto êxito que se ofe
rece com a garantia de dar ao &oacionte
respiração livre e Iacil rapidamente -e com
pleto alivio do sotrtmeuto da asma em pou
cos dias. Peça tJ\endaco, hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A nossa garantia. é a
sua maior proteção.

Mendaeo A:�:,.:_'"

por taria em que nomeou uma

I
comissão para elaborar um an

te-projeto da lei reguladora da
prevenção de acidentes do tra-

I balho , informou que o elevado
número de vítima, de acidentes

I
do trabalho: atingindo 99.848·
casos em 1940, com grave pre-
juizo para o o p etár io e conse

quente decrescimo da produção
nacional, exige a adoção de
medidas urgentes para redução
dêsse elevado coeficiente de
infortunios.

DOENCAS DA PELE
E SBflUS

INDU8TRIAL-JOINVILLE (vlerce regie r.)

tempo e dinheiro•

economIza-se

Notícia a imprensa mo Rio

que a última edição em língua
portuguesa da publicação men

sal norte-americana "Seleções",
alcançou 300.000 exemplares,
dos quais aproximadamente qua
se a metade foi vendida no Rio
de Janeiro e em São Paulo.

Recebemos gentil convite para
assistirmos as solenidades de
formatura dos bacharelan dos da
Faculdade de Direito da Uni
versidade do Brasil, que nos foi

dirigido pelo distinto jovem ba
charelando conterrâneo Aderson
Horn Ferro.
Este ano a turma de bacha

relandos dêsse conceituado es

tabelecimento de ensino super-ior
alcançou o número 158, inclusive
mais de uma dez' na de senho
fitas.

Comprai na CI' SA MiSCE
u\NEA é saber economl7M

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

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

�$l.aÂ� .�'�C(..,
. ,

[ SPtt1A.I.:IOAO(
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IVIEDICA

Doencas de senhoras e crianças.
CONSULTÁS: das 10 às 12 e das 1'-1 às 17 horas

Rua P. Sehmídt, 39 (seb.l

SAVi\S LACERDA

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

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. s.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e tóxicas, que pro
duzem o desgasto constante do" tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe-

fi do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
do Servico do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
I) dr. Gabriel de Andrade IRia) e di'. Pereira Gomes (8. Paulo)
ca e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às i8 horas

Rua Felipe Schmídt, b, FOGe t 2 56
lencia: Consetbetr o Mafra, 77-FLOR1Ai\OPOLIS.

1"7;,·
I\�TiTUTO DE DIAUNUSTlfU

CLiNICO

dir-ncs contas, silenciosamente, sem que
o notemos �. ql.I:21'. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as passiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso reg:i.,,:en de vida.

ItnpÔlTIOS aos nossos rins um trubc.ho ex

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

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

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

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

Antônio Moniz
de Aragcio

MÉDICO
Cirurgia

-

e Ortopedia.
Clínica e Ciru'rgia do
lorax. Partos e doenças

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano. �::3.

Diariamente das 15 às
,

I
1'1 horHQ,

ftESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone u. 751.

-

I

-

O MARIO \V!ENDH AUÇE�\! --- (dipl��}at!() f:!�iil it , I VV r\ ...' I. FaeUlUaüe Nac. ti

de Medicina da Universidade do Bnsill Ih-interno do Serviça de Clínica Médica do Protessor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de l;aúda

CLINICA MÉDiCA IMoléstívs internas ::le adultos f' cr in n(,�BS.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'e l, 1426

Resirlen c!n: Rlll1 Visco n d e f!f> GU[O Prpln n, 70 Tei. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORli\NOPOLTS,

D?J. A -U� r.USTO D'liE p.A U � Â Diretor do Hospital
\J � pt E L de Caridade de

Floriai!oP!llis
Resrdêncta e Cousultórlo: Rua Vísconde de, Ouro Preto 51

(próximo s o Teatro),
Cirurgl s geral e Doenças dl' Se n h o r e s.

Fisioterapia: Diatermla, Icfra-vermetho e Ultra- Vínleta.
CONSULTAS: Diariamente!' às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

I
J i Dr: Djalma t\.1oellmann

I
Formado pela Untveretdade de

Genebra (Suíça]
Com peauca 1:108 hospitais europeu!
C!fnlca médica em geral, pedlatr!a.
deenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urinarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

.'urso de Radiologia Clínica com o
ir. Manoel de Aureu Campanarlo
Silo Paulo). Ef'peo atizado em HI
'tiane e Saúde PÚbAICI'., pela Uníver
lidade do Rio de Janet.ro,

Gabinete de Haio X
Electrocardiograüa clínica

i Metabolismo basal

I Sondagem Duodenal -,----------

I
Gabinete de tisíoteruola ••••••••••••••••••••••••••.......•••••

Laboratór io de microsconie e • •
análise clínica " •

I
"es YT;,�l::. r.fOs",do. ';, S. E A S.:FtORT,'\NOPOL!�

v

IIM�IO TA;ARES ""'l i padrões maravílhésos, finíssimo acabamento !
I

OUVIDOS· NARJS � GARGANTA
'

rP'.- das melhores fábricas do país, são ..
CONsm,TORIO: � ..

Rua João Pinto. 'I • Fone 1.461 �
t d b 1 -

d
..

Attande a chamados I RESIDÊNCIA: ��.� encon ra as nos aicoes a "
14 I I Rua Bocaíuva. lll.t - Fone 1.456 ! ..

......:;4iIi$&iZEL;; -�.. -�"'";"""-",_.,....__.",.._._..........",_....'--�-- � a •
* •

li i

I: Diáríamente recebemos novidades :
I! Rua Felipe Sctimidt. 54-Fone 1514 !
1.�.�.�.a•.gO.$.o.®.�.�e•••••u.e�e��••

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDiCA
Molesli<:s internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt=-Edttí
cio Amélia Nete-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 as 17 noras.

RESlDENC1A·
Av. Hercilio Luz, 186
'- Pnone: 1392 -

o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionafmente muito menos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IV��a So�ia� Grave desastre de trem em Milão \

ADlversárioo: Londres, 17 (U. P.) - A A-I forma de Zurique, que 100 pes-\ em consequência do choque de i comboio de carga, entre Laveno e '

gência Exchange Telegraph in-l soas morreram ou fica�am feridas I um trem de passageiros com um I Milão, na Itália.Transcorre hoje o di� nata

lícia do jovem Wilson Leal de

M�::,�:P�:�:dOa d:::'i:':;., p��'gnosticada
Iícia da prendada senhorita Zul- Mexlco, 17 (U. P.) - A que
ma Ferrari, fino ornamento de I da do regime de Franco na' Espa
nossa sociedade e dileta filha oba foi prognosticada durante o

do sr. Ricardo Ferrari e da ex- banquete com que os republicanos
ma sra, d. 'Nicia Ferrari. espanhóis refugiados DO México
Bôdas:
A data de hoje assinala a

passagem do 50° aniversário de
casamento do venerando casal
João Evaristo Dias e D. To
másia de Sousa Dias.

Casados em 1892, na cidade:
da Laguna, teve o ilustre ca

sal onze filhos, dos quais oito
censtituiram família. São êles:
Da'. Elzy, casada com o sr,

Francisco Mar-tins da Silba; Da.
Olímpia, casada com o sr. A

prígio Jo�é da Silva; Da. Noê
mia (já falecida), que era casa

da com o sr. Salustiano de Sou
sa; Sr. Waldemiro, casado com

Da. Clotilde Gonzaga; sr. Alva
ro, casado com Da. Maria Lí
dia da RoSla; sr. Clito, casado
com Da. Juventina H. Vieira;
sr. Pedro (já falecido), que era

casado com Da. Maria Her
mann e Da. Rosalina, casada
com o sr. Gilberto Comicholi.
Os filhos, genros, noras e os

26 netos vivos, tributam, hoje
ao distinto e venerando casal,
as demostrações de carinho e

gratidão que lhe são devidas.
Registando essa data O ES

TADO saúda o venerando ca

sal, na pessôa do nosso estima
do amigo sr. Clito Dias.

(asa Porto

queda do govêrno de Franco

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

Inundados vários
bairros de Lisbôa

Lisboa, 16 (U. P.) - Chuvas
torrenciais que se abateram sôbre
esta capital inundaram vários bair
ros de Lisboa, especialmente Poço
do Bispo e Santa Apolônia, onde' a
água invadiu residências e casas

comerciais, ocasionando prejuizos
de certo vulto.

".
....

para o seu pequeno Darlan, mas.
.

essa manobra não dará resultado"
pois é contrária ao orgulho e à

dignidade dos espanhóis".

comemoraram o 100 aniversario rante o período republicano da
da promulgação da Constituição Espanha, se referiu às recentes al
Repuhlicsna no seu país. Martinez Iterações 11.10 gabinete de' Franco,
Barrios, presidente das Côrtes du-! salientando: "O falangismo pre-

Washington, 17 (U. P. - O

general Mac Arthur dirigiu as

operações que tiveram como re-I
sul tado a captura da impor tan-

MARAVI.
te base de Bun:. ,,,.._.._ _

_•••__••_.. ,:

,A França na «Nova Ordem»
i

Cabelos brancos t LOÇÃO'
Londres. 17 (R.) - Diz-se MARAVILHOSA I

que Hitler, no seu Quartel Ge-
A morte de um sábio

neral , j a está preparando os

planos de integração da França Santiago do Chile, 17 (U. P.) -

na «Nova Ordem" nazista.
Na idade de 67 anos, faleceu nesta

:{. capital, de síncope cardíaca, o sá-

bio naturalista Carlos Portel', de.

Interessados no

bancos do
•

«eixo»

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinba Crelsltl�1
"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nlco

acervo dos

,) Esquadrilha Lafayelte

Urna agência noticiosa carioca, a "Xlerídional ", informou, aos

jornais, o seguinte: Segundo revela um vespertino, a propósito da li-

quidação dos bancos eixistas Alemão Transatlântico, Germanico e I
Francês-Italiano, nos três pr-imeir-os meses anunciados, os pagamen
tos de depósitos foram num total de 60'!o dos respectivos mon taní es,
havendo relativa indiferença de parte dos ti l ula res de contas perma
nentes que se deram pressa em fazer os levantamentos. Adiantou o

mínistro Souza Costa que baixou instruções para a venda, em concor

rência pública, dos imoveís pertencentes ao acervo da liquidação, in
clusive os edifícios onde estão sediadas as agencias dos aludidos ban
cos. Nas praças de São Paulo e Rio estão em formação importantes
grupos de capitalistas brasileiros, que pretendem propor ao govêrno, por
intermédio do ministro Souza Costa, a cornpr a de parte do aceno ou,

até da organização, orna vez liquidados os depósitos de certas contas".

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

INTESTINOS e ANO-RETAES.

D R. BIS C A R D I
Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jan·., de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

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

o almirante estava preso pela garganta
LONDRES, 17 (R.) - Pela. primeira vez, depois'

do desembarque americano no NOIte da Africa, o almi
rante Datlan falou aos ;ornolistas o l io do s, Entre outras;;.

considerações disse o al�irante: "Os alemães me tinham..

preso pela garganta. Todos os minhas atitudes eram.

controladas pelos n lerndes. Em nenhum momento ost,

agentes da «Gestapo» deixaram de vigiar-me".

Q. G. Aliado na África do Norte,
17 (United) - Um porta-voz afir

mou, sem fornecer pormenores, que
está sendo organizada ao contrário
uma esquadrilha "Lafa.yette", isto

é, desta vez serão os pilotos france
ses que tripularão aviões norte-ame
ricanos. O referido porta-voz tam
bém elogiou o auxilio prestado pelo
general Giraud, no problema das

comunicações, acrescentando que o

dito chefe francês realiza uma via
gem, pelo Marrocos, onde é recebi
do entusiásticamente pelos habitan
tes.

MORADIA NO CENTRO
ALUGA-SE uma ótima casa

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

versas salas p/médicos ou
escr ltór io', à rua Tiradentes
n: 14 (sob.) Tratar à rua Fe
lipe Schmidt, 19 (CASA DAU·
RA). 15 vs 8

Duras provas ainda
espero: a Alemanha

Londres, 17 (U, P.) - A rádio de Berlim informou que o ministro

da propaganda, Goebbels, ao discursar em Hannover, em uma reunião

do Partido Nazista, declarou que a Alemanha deverá fazer frente ainda

a duras provas, mas que, apesar de tudo, toda a nação está resolvida a

obedecer a Hitler e a suportar todas as penúrias que forem necessárias,
à espera da vitória.

Vida Esportiva!Jorn. Gustavo Neves
- I Por decreto do sr. presidente

� FLUMINEN�E .DE LUT� I da República foi nomeado di-
!'l-IO, 17 - O grerruo d�s Lar

an-I retor do Departamento Estadual
gerras, vem de perder mais um dos
seus dedicados atletas. Trata-se do j

de Imprensa .e Propaganda. em

jovem Jorge Domingos da Silva,' Santa Catarina, o nosso ilus
pertencente ao quadro de aspiran- trado confrade jorn. Gustavo
tes de profissionais, e muito esti- Neves
mado no clube, que domingo ulti-

o

_

mo, vítima de um atropelamento Um ."ndl·o andarl·lhoveio a falecer momentos depois no

Hospital de Pronto Socorro.

GESTO CORTEZ DO URUGUAI Esteve ontem nesta Re
Montevidéu, 17 (U, P.) - Nos cir- dação o sr. Guaicurú Um

culos d.os cronistas desportivos do, buraé índio da tribo dos
Uruguai se resolveu exortar as as- j .',
sociações e federações esportivas do' Gual.urus, do IVIato Grosso.
Uruguai que suspendam os diver- O sr. Guaicurú Umburaé,
sos certames oficiais pela "Copa que deixou sua tribo há
América, enquanto o Brasil estiver muitos anos percorre o Bro-
ein "uerra". ..

'

'" s11 a serviço do Departa-
RESSURGIRÁ O ESPORTE NÁU- mento de Propaganda das

TICÓ? Casas Pernambucanas.
Segundo nos adeantaram, diversos O visitante manteve conosco
elementos da extinta Liga Náutica d' 1 1
desta capital pretendem reorganizá- agra ave pa estra,mostran-

la, nos moldes do novo código des- do conhecer bem o territó
portivo brasileiro. Informaram-nos, rio brasileiro.
outrossim, que resolveram realiza.
uma regata em janeiro próximo, es- Caspa Y LOÇÃO
tando em elaboração o respectivo LHOSA. I
programa. 1 _

..-......�__........._.__•.._......_-......._-_....... Homenagem
Alfaiate CARIONI, o melhor! a Lacerda Coutinho

Rua Tiradentes 16. Homenageando o grande pro-
sador e jornalista conterrâneo

A arrecadação do Estado ultra- dr. Lacerda Coutinho, cujo cen.

passou o que era previsto tenário de nascimento ocorreu

Maceió, 17 (A. K) - A arreca- aIS do corrente, o sr. Inter

dação do Estado até novembro últi- ventar Federal, dr. Nerêu Ra
mo atingiu a quantia de ..... , .. ,. mos, assinou decreto, naquele
CrS 19,837.863, e ultrapassando, as- dia, dando o nome do ilustre
sim, o orçamento ela receita relati-, catarinense ao grupo escolar-a
va a todo o exercício do corrente ser construido na cidade de
ano prevista em Cr$ 19.120,000. J Nova Trento.

o marechal Rommel vale 10.000 libras esterlinas
CiURO, 17 (R.) -- Foi estipulado em 10.000 libras-,

o prêmio a ser concedido co soldado, ofícial inferior ou.

superior que capturar, vivo ou morto, o marechal Von ..

Rommel.

o papa não tem intenção de abandonar o Vaticano
LONDRES, 17 (R) - Uma emissora do "eixo" no

ticiou que o papa não tenciona abandonar a sua atuaL
residência, no Vaticano.

Implantado o terror nos Balcans
Londres, 17 (R) - Foi iniciada a prisão em

dos os elementos anti-nazistas da península bale;
dem de Himmler, chanceler da" Gestapo". Diz
Moscou que, a exemplo do que aconteceu em S<

gária, numerosas residências deverão ser varejadas
tes secretos alemães.

� de to
ar or

de:
d-

Em ação a polícia internacion ai da Alar
Londres, 17 (R.) - Anunciou-se que a Alem

dens no sentido de serem tomadas as impressões d.
da a população da França, Bélgica, Holanda e N

ar-

e to-

Estado de sitio
Bolivia

La Paz, 17 (U. P.)
Bolivia acaba de decretar
estado de sitio em toda

República.

na I 20 milhões de .nelades
WASHINGTON, 17 (U. P.l'

A - Foi oficialmente anun

o I cia,do que as construções
a I na.vais anglo-americanas '"

I em. 1943, ultrapassarão o

total de 20 milhões de to
neladas brutas.

:{.

Reunião Secreta
Santiago, 17 (U_ P.) - O

Senado chileno esteve reunido, Dois patriotas
.
LONDRES, 17 (R.) A

rádio de Vichí noticiou que'"
foi cassada a cidadanio.
francesa do sr. Pierre Bois
san, governador da AfricQ;.'
Ocidental Francesa.
Id�n tica medida foi to

mada com relação ao gene-'
rol Borreaux.

etn sessão secreta.

Rommell em Bizerta?
Cairo, 17 (R.) - Noticia-se

que o general Von Rommel se

encontra em Bizerta, organizan
do a defesa dos remanescentes

das suas legiões.
*

Vitoriosos os russos

I
r'

Moscou, 17 (R.) - Os russos

melhoram as suas posições às

margens do rio Don. É UMA DOENÇA

�O 1��Wí�tt
E PARA A RAÇA
AUXILIE A COM
BATEL-A COM O

•

Foi Mac Arthur

Bombardeio da RAF
LONDRES, 17 (R) - UR-

GENTE - A Real Fôrça Aé· I OUAR'fO
rea atacou durante a noi-I ....'

te passada o nordeste da I Aluga se um, espaçoso, bem

Alemanha, causando grano arejado. Tratar à rua Curitiba

des danos. I nos, 14. lSvS"l

fama mundial.
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