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Gesto que Nobel
aprovaria

Londres, 19 (R.) - O "Exchan
ge Telegraph", de Londres, repro-

I
duz uma informação da radio-emis
sora de Vichi, segundo a qual os

fundos do Prêmio Nobel para 1942
serão entregues à Cruz Vermelha
Internacional.

...................500.0••••••••aoe ec-------------

Gesto nobre de vá
rios c�pitaiistas

Porto Alegre, 19 (A. N.) - En
contra-se aqui dois representan
tes de capitalistas cariocas e pau
listas, os quais vieram ao Rio
Grande tratar com os administra
dores gaúchos o financiamento de
jm:portanfes óbras públicas, pon
do, para êsse fim, à disposição dos
mesmos, CrS 200.000.000,00. Pre
tendem êles apresentar planos, des
tacando-se a conclusão das obras
de saneamento do Riacho e a cons-
1rucão da Avenida Beira Rio e da
Yilâ Municipal, em Porto Alegre.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
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As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).Florianópolis - Sábado, 19 de

-

Dezembro de 1942

� MOSCOU, 19 (R.)--UR&ENTE-O comunicado do exército· soviético de boje anuncia que as colunas
do general Zucobw estão lutando contra as defesas exteriores da cidade de Esmolensco •

..

MUSSOLINI EXIMINADO PELO MEDICO DE HITLER Montgomery superou
Von Rommel

Londres, 19 (U, P.) - O gene
ral B. L. Montgomery superou na

DI-aenostlcede câncer no estêm�no estratégia o marechal Erwin Rol'l1-
u� A uU U� mel pela terceira vez, desde o ve-

Londres, 19 (U. P.) - Em dr-I dem do "Fuehrer", depois dos --
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rão e converteu as escaramucas de

- EI Agueila em desastrosa derrotaculos autorizados declara-se que persistentes boatos de que o che- 1[1
r_

-

d Um jornalista norte- para o inimigo, o qual poderá fi-
Mussolini está sofrendo de câncer, fe do govêrno italiano estava so- IlerOIS mo ernos amerteano n- Rio

cal' impossibilitado de travar no-
._. 'b - vas batalhas. O novo golpe asses-

que já se encontra em etapa adian- frendo de grave enfermidade. R i o, 19 -- Esteve em visita à tado ao exército ítalo-alemão é tão
tada. Os círculos autorizados dizem, sede da Associação Brasileira de esmagador que parece possivel

lmprensa, cm companhia dos srs, que o general Montgomery volte aO diagnóstico leria sido feito que o câncer se manifestou no comandante Charles Miller, assis- se lançar para oéste, impedindo a

pelos especialistas pessoais de Ui- estômago do "Duce" há cerca de tcnle naval da Embaixada Amerí- chegada de fôrças inimigas apre-
te f I I cana e Hichard H. Hippelheuser, ciaveis à Trípoli ou Túnis. Desdet r, que oram à tá ia, por or- 4,anos. da Coordenação de Negócios Inter- o começo da ofensiva em EI Ala-

I a nu-ri canos, o sr. 1° tenente wu. mein, iniciada a 23 de outubro os
ler Winchell, jornalista nos Esta- generais Montgomery e Alexal;der
d�)s CJ!i0os ora em. nosso país .à ,�ão tiveram. senão um único obje
disposição da Emhai xada Ameri- t ivo : destruir as formacões alemãs
("<\11,1. O vis i lal;tc perC?ITeU demo- e italianas. A vitória" alcançada
ra damen te a sede da Casa do Jor- agora em El-Wadi-Matrutin é ou
nalistn, indagando minuciosamen- tro passo muito importante nesse
le de todos os serviços. Ao regres- sentido.
snr no gabinetc da presidência, o O primeiro triunfo do zeneral
S1·. Walter Wínchell felicitou os Montgomery ocorreu ao ser�ll1 de
jOl'lHllis!as brasileiros, na pessoa tidos �1l1. El-Alamein, e no Egito,
dup resideute da_ A. B. I.,.pe!a 111<1- os exerc.Itos do "Eixo" aparente
gnif ica instalação do orgao de mente Invencíveí s, e frustrada a
classc. ofensiva de Rommel para Alexan

dria. Posteriormente, depois de um

I
período de dois meses, que dedi
cou à reorganização de suas fôr
ças, o Oitavo Exército Britânico
irrompeu através das posições iní
migas a 23 de outubro, aniquilan
do, segundo se calcula, a quinta
parte das unidades blindadas do
Eixo.
Mediante seu avanço, ao longo

da costa do Golfo de Sirte e seu
ataque para o sul, a-fim-de cortar
o caminho às colunas inimigas, re
tardadas pelos ataques aliados, o

general Montgomery infligiu ao
Eixo um dos revezes mais impor
tantes sofrido por êste na África
do Norte .

Os círculos autorizados dizem
que "se dividir em dais" significa
"dividir em duas partes iguais",
como parece, o inimigo ficou re
duzido a 15 mil ou 20 mil solda
dos de primeira linha para lutar
contra o general Montgomery, nú
mero êste muito inferior ao do
exército britânico, que conta igual
mente com uma superioridade es

magadora quanto às fôrças blin
dadas.

Será dado informe sobre as atividades
da «Falange» no Continente !

Comprai na Ct SA MISCE
Montevidéu, 19 (U. P.) - O Comité Consultivo de Defesa Política LÁNEA é saber economizar

do Continente, que vem estudando as atividades da Falange espanhola
lta América, adiou "sine die" a discussão dêsse tema, marcada para a

Estrada <doinville·ltajaí». Reconquistaram
sessão de amanhã. A questão das atividades da Falange mereceu a aten- via Penha novas povo�c6esoção do Comité há vários meses e, nessa ocasião, foram pedidos informes Moscou, 19 (U. P.) _ A rádio-
.aes países americanos. Na base dêsses informes, realizaram-se outras Pelo govêrno do Estado emissora local anuncia que, prosse
investigaçó'es. A questão voltou novamente à baila em vista do recente será entregue ao trânsito guindo em sua reação no setor de
discurso do general Franco. A sub-comissão - constituída por delega-I público, hoje, às 11 hora.s, Estalingrado, as tropas russas con

tios do M.éxico, do Uruguai e dos Esta.d�s Unidos _ compilou material

I a.estrada
"Joinville-Itajaí"- quistararn uma povoação situada a

_ uns 130 quilômetros da retaguardaPara um informe a apresentar ao Comi te pleno, mas a sub-comissão na-o Vla Penha. dos exércitos "nazistas" que si-
lSe tem reunido, de maneira que o informe não pôde ficar completo. O

I
Grande parte dessa estra· .tiarn aquela cidade.

assunto não poderá, portanto, ser discutido amanhã. da se desenvolve paralela- Na. ação de que resultou essa

---------------'--------------- ,mente a beira-mar e atra- captura, os russos destruiram 50

O minístro do Chl-Ie ceníerencieu
I
vessa, tambem, muitos dos tanques alemães e aniquilaram um

regimento de infantaria motor-i-
contra-fortes remanescentes zada.

R II da Serra do Mar. E, ainda, A batalha durou dois dias e foi
com ooseve duas travessias para' balsas, travada a sudoeste de Estalingra- Caspa' LOÇXO MARAVI.

b .

I t ' do, onde os contra-ataques do in-
Washigton, 19 (U. P.) - O ministro do Interior do Chile, sr. Raul uma so re o rro apocu e

vasor estão adquirindo uma vi0- LHOSA I
Morales Beltramí, conferenciou com o presidente Franklin Roosevelt outra sobre o rio Itajaí. lência crescente. ---------------------

fiôbre a situação internacional, no que afeta ao seu país. assú. . Formidável presa de
o ministro Morales Beltrami chegou à Casa Branca acompanhado

Essa nova estrada, iz:�on- Proib!da a ven�� de guerra
do sub-secretário de Estado, Sum.ner Welles e do embaixador do Chile testavelmente, veio faclhtar I bebidas al(oohcas Moscou, 19 (D. P.) - Boletins
Michels. e encurtar o trânsito de toda

I OlTAWA, 19 (D. P.) - O p ri- desta madrugada dizem que, ao

Morales Beltrami transmitiu ao presidente Roosevelt uma mensa-
uma vasta zona de influên- meiro ministro Mackenzie King I capturarem uma localidade situa..

• A' anunciou que fica proibida, em da a oéste de Suravino, as tropas.(Tem verbal do presidente Juan Antônio Rios. CIO. econorruoo .
., todo O Canadá, a propaganda de russas tomaram ao inimigo 305 ca-

Não quís, ao deixar a Casa Branca, declarar o ministro do Interior Prestigia o Govêrno e as bebidas alcoólicas, durante a guer- nhões, 1.500 veículos motorizados
do Chile o que conversara com o sr. Roosevelt, dizendo tão apenas que classes armadas, _ ou serás r-a, tendo sido tambem imposta e dois trens carregados de víveres,
êsse afirmara que era com sumo prazer que esperava a visita do presi- ". ta v colunl t" (L

uma reducão do teôr alcoólico ele além de demais apetrechos e ma-
um qUln ,a - co unIS ,8. • toelos os Ücores, cervejas, vinhos e terial de guerra.

üitlher
o

QUer' Pq'ü'�
ao,
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I' d d dificuldades em co�equência da '
�. . .

"T " CIto da lano eve ser aumenta o pessoalmente, a direção dâ:S ope- Jéstias nervosas - Moléstias I�agenCia notiCIOsa russa ass, crescenie oposicão dos círculos
de I!ue exortou Mussolini a segUIr raeões miiitares. Acrescenta que'; Mentaisiz t!"!ue O ren.resentaüte de Hitler � '!'t ·t I' 'd' N

d '-' . .J 5'"l .I�
O exemplo de Hitler e assumir, J.'t.1ussolini está encontrando sérias

mm ares I a lanos a treçao a
i Consultas lharia.s nas

Iem Roma insiste era que o exér- gllewl pelos alemães. I hori1s em _1l_lf,_n_t3 _

o INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Tem a satisfação de convidar os seus sócios para

assistirem, hoje, às 14, 16 e 19 horas, na séde do Tn s- \
tituto, à rua Artista Bittencourt, às sessões cinematográ
ficas, nas quais serão apresentados os filmes "Atletas Pa
raquedistas", "Campeões de Bilhar" e o importantíssimo
."Diagnóstico de 1 uberculose'",

Aderiram com armas e bagagens
Chuquín, 19 (D. P.) - Um porta-voz do exército informou que dez

.mil soldados do regime titere de Nanquín desertaram eom armas e ba
gagem e se uniram às fôrças de Chung King. O fato se deu no dia 10
do corrente, nas províncias de Chekiang e Hu-Pen.

' ..

O gral. James H_ Doolittle,
herói do ataque a Tóquio
e "ás" das fôrças aéreas

norte americanas
(Clichê da "Inter-America
na", para

I, O ESTADO"

EVITE A. DIFTERIA
Vacbe o seu filho ccri

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMANHÃ ••• Grande manhã náutica.' Barcos a Vela. Banhos de mar.

Corridas. Saboroso churrasco ofereddo aos sócios qunes� IMPORTANTE: l'

favor cada um levar talhsres. 'copos, pratos, pão, farinha ou saladalate Clube·lira Tênis -
LIRA TENIS CLUBE Dia 31 - Grande bane - «Reveillon».�Surpresas -- Iraje à rigür
o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO NOVO, realizará, dia 31, o seu tradicional

baile de São Silvestreo - Dia 25, r�ATAfj"-Bl\ILE-INFANTIL, com inicio às 16 noras.

Cartazes elo (jia t t"l{.�4 �l'lIU.s ('1 tI))f
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Dia 20 - D:1s 18 à, 21 h s.

saráu-dansante o Ee rac id o

aos té::nicos de 1942, d o LICE:J

I ii
INDU3TRIAL.
Dia 25 - Vesperal infantil

�I' I oferecida aos filhos dos s rs ,

I
sô'ci o s, À noite, saráu-dan·

1i. sante.

I'.' I
Dia 31 - Baile de S. Sil-

vestre "- Grande "re'leiilon".

Traja à rig.:>r (, 'smoking" 0'-1

branco).
! I As mesas poderão ser reser-

�
"ado. na R,!ojoada 'M"itz'.

I Níd 1m M \

A's 7 112 horas

Dentro da noite
Com George Raft e Ann

Sheridan

Complemento Nacional (D.F,B.)
Atualidades

Preços: Cr.$ 1,50" $1,10
Imp. até 10 anos

A fuga de Von Rommel ·para a Tunísia,
não indica promessa de salvação

Londres, 18 (R.) Do gal. Gough,

I
é possível que os alemães contem encurruladus do general Hot. i\Ias

comentarista militar da Reuters - com recursos suficientes para \ é duvidoso que os alemães possam
Não acredito que o exército de aguentar o sitio prolongado de Tr i- chegar a concentr-ar fôrças sufici
Rommel esteja em situação de tra- poli. Continuar para a Tunísia não entes para realizar algo e, ainda
var mais uma batalha importante. significa promessa de salvação menos, para levar a cabo o gran
Talvez simule estar decidido a e ainda menos de vitória. dioso plano que consistiria em cer

isso antes de atingir Trípoli, mo- Não passará muito tempo antes car Timoshenko pelo norte e pelo
mento em que surgirá a interes- que consideráveis forças aliadas sul, partindo do sul de Estalingra
sante pergunta: "Que fará êle em empreendam o avanço para a cos- do. De qualquer maneira, os rus

seguida?" ta, entre Gabes e Sfax. Mais para o sos estão preparados para isso. O
Conquanto tenha podido rece- norte, as fôrças alemãs estão sen- mesmo podemos dizer da situação

bel' alguns reforços por mar, é pra- do obrigadas a recuar, por enquan- na frente central. Não é provável
ticamente impossivel que possa to lentamente, na direção de Tu- que os alemães possam concentrar

substituir o milhar de canhões que nis e Bizerta, sendo possivel que o soldados suficientes para realizar
perdeu, para não falarmos dos ritmo das operações se acelere em avanço sério. Enquanto isso, os

"tanks" destruidos. Deve sentir breve.' russos desfecham novas ofensivas
aguda falta de artilharia. Da Rússia chegam-nos mais in- mais para o norte. A captura de

O uso de minas em grande esca- formações do que provas de que os Petsamo teria consequências irn
Ia pode causar ao VIII Exército al- alemães estejam concentrando po- pr-evisíveis na situação politica,
gUIl1 atraso, sem que, por isso, che- deroso exército em volta de Kotel- militar e naval dos países escan

gue a influir na decisão final. Não níkovo, a-fim-de salvar as divisões dinavos.
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o INSTITUTO BRllSIL-ESTADOS UNIDOS
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CII�E REX CINE ODEON IIVIPEHI'\L
- FONE 1587 - - FONE 1602 -

- FO}lE 1581 --

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

Noite tropical· I Ciclone a cavalo
Com Nancy Kelly, Allan Jones Com Tim Holt

e Robert Cummings Continuação do seriado

Complemento Nacional (D.F.B.) Demonios do Circulo Vermelho
A casa de sonhos de Pluto Com Herman Brix

(Desenho Colorido) 9°/10° episódios
A voz do mundo Atualidades Complemento Nacional (D.F.B.)

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

Tem a satisfação de convidar os seus SaCIaS para
assistirem, hoje, às 14, 16 e 19 horas, na séde do Iris

tituto, à rua Artista Bittencourt, às sessões cinematográ
ficas, nas quais serão apresentados os filmes "Atletas Pe

raquedistas", "Campeões de Bilhar" e o importantíssimo
"Diagnóstico de 1 uberculose".

G\iWATÃÍÜÃ·:oüN�
Florisbalo Silva

Ternos. sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras.
Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

Servico garantido-Prontidão

O alfaiate elegante da cidade �
._..-.-_-_-_._._.•.•._•.._-.._-_.,__-.._-_._..._--._._-.-.-.....-_-.._. .,._..._....-.-_..••-.-•..._..._-....

Rua João Pinto, 21

Mulheres estrangeiras escravas do Reich

Machado & Cia.
Agências e

Representações
Cal.. pOltal - 37

Rua Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

�--ASA 43 r
I
I.
I

vs- 6

RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de
\
•

Fazemos descontos especiais para as

associacões recr�ativas e beneficentes

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL

Londres, 18 (Reuters) -- O ministro da Guerra Econômica infor
mou que, para contrabalançar a escassez de potencial humano, a Ale
manha está convocando mulheres para o exército e para as fôrças aéreas,
para ocuparem os postos de sinaleiras auxiliares. Meio milhão de mu

lheres operárias na Alema.nha compõe-se de estrangeiras. Destas, as

polonesas e outras são principalmente empregadas em serviços agrí
colas e as francesas em trabalhos domésticos e outras, menos essen-

ciais, como alfaiates e cabelcreiras. Quando a Alemanha solicitou de Vi-IN t· Rua Trajano n' 3
chí 600.000 operários, discriminou que 150.000 deviam ser mulheres. ovas prerroga IVas
Agora, anuncia-se que as esposas dos prisioneiros franceses de guerra, DASP

Anexa - Oficina mecânica
terão permissão para juntarem-se aos seus maridos se consentü:em em ao a direção de
trabalhar na Alemanha. Entre homens e mulheres, a média diária de Rio, 19 (A. N.) - Foi assi- ,

acidentes graves atingiu a proporção de 5.560, tendo sido, por isso, no- nado decreto dando nova reda- � T R E IV' E L Ill1carl0 um supervisor de proteção ao trabalho. ção ao artigo 13 do decreto-lei

I
;i

A Estatística Militar, destinada a As autoridades responsáveis pela
4,899, pelo qual o diretor do Aparelhada para. concertar Registradoras, Numera-

facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili- DASP poderá propô r ao presi- I, deres. vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,

"perfeita quanto possivel, do apare- �.ares podem exigir, sempre que hOJ1. dente da República, por inter- ti aparelhos fotográficos. telefones. etc. .

Ihamento material das fôrças arma- ve::_ dúvid� quanto _à veracidade .de I médio do Ministério do Traba �
das da Nação, exige que todos os qualquer rnrormaçao, que cada in- 11 difi

- . 1 i SERVIÇO
.....P_E.RF.EITO,...... E GAR"""ANE"T_IDO_ _I.brasileiros lhe prestem coop eração. formante prove o q'UC declarou. A:

10, a
.

mo mcaçao que Ju.g�r �
Subtrair-lhe apóio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra li se-] convemente na estrutura adrni- �_.....__...... ..

tra o Brasil em zuerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.). I nistrativa daquele órgão.

Tromba d'agua em 2 cidades fluminenses
o "Correio da Manhã", do Rio, ter-iais, porém, foram volumosos.

diz que "o interventor federal no atingindo ,segundo cálculos do pre
Estado do Rio recebeu comunica- feito municipal, a algumas dezenas.

ção de que caira sobre as cidades de milhares de cruzeiros.
de Itaocara e de Miracerna violen- Em Miracema, os prejuizos de
ta tromba dágua, alagando vários correntes das enchentes foram me

bairros residenciais c comerciais, nores, embora as águas invadis
e provocando pânico entre os ha- sem numerosas casas, em todo o

bitantes. P c'!" imel 1'0 da cidade, e uma das
O rio Onça, que banha a primei- pontes de acesso tenha sido arras

ra das duas cidades, subiu quase tada pelas águas.
quatro metros no espaço de uma O comandante Amaral Peixoto
hora. Três pontes de madeira na tornou imediatas providências, de
zona rural foram destruidas e nu- terminando aos prefeitos dos dois
merosas plantações levadas pela municípios que amparassem pOF
correnteza. O serviço de salvarnen- todos os meios e modos às vitimas,
to local, funcionando com grande da calamidade, para o que pode
eficiência, evitou a morte de mu- diam dispor dos recursos que a si
lheres e crianças. Os prejuizos ma- tuação exigisse.

Sub-as.nt.. no. principal.
mundplo. do E.t.do.

t7P.

-

«Relojoaria Royal»

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

sob

758

..

LIRA TEHIS CLUBE
Dia 20, domingo, será sa

crificada, no IATE CLUBE,
a novilha gentilmente ofe
recida pelo sr. Flores de
Oliveira aos .associados do
LIRA. O churrasco será dí
rigido pelo Capitão Aldo
Fernandes, a quem se deve
a realização do mesm'O

Rua Felipe Schmidt, 21

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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<Série interminável de
perigo/sos obstáculo$

No Quartel General do VIII Exér- vassouras e que, desl isando sobre o

cito Britânico, 18 (De Jacques Ville- chão, acusam, pelo ruido particular
,; solin, da AFI para a Reuters) - No que produzem, a presença de qual
empenho de evitar a luta, a qual- quer pedaço de ferro, enterrado.

quer preço, von Rommel teve o cui- Além disso, o inimigo multiplica as

dado de disseminar ao longo de sua suas armadilhas. Há motivos para

linha de retirada uma série inter- desconfiar de uma casa abandonada,
minável de obstáculos, que não dão de aspecto atraente - porque sua

deseanço aos sapadores ingleses en- porta pode estar ligada a alguma
carregados da limpeza do terreno. bomba. Os binóculos que parecem

. Todos os dias vêm-se esses soldados abandonados são evidentemente

abrindo passagem para os comboios; suspeitos, E, por isso, tinha razão

enquanto uns tateiam o solo com a um cabo britânico ao dizer que "as

ponta das baionetas, outros o fazem galinhas, nesta terra, botam ovos

com aparelhos que parecem grandes I explosivos ... "
- ...

·iíi;i�t;cÃI{iõ·Nl��
..

;;Th�7r I ce!i: : :::::!é�:n�:� {�U�ni:eig':�o-
Rua Tiradentes 16. Quanto ao seu desenvolvimento,

Faz pena ver a Hitinh� sempre sem companhia .. ;

Também, só responde "Não posso!" Vive mal
humorada .. , não conhece o regime ENOL.

o QUE o REGIME ENO:-É
Quantas moléstias provêm de
intoxiccçõo interna? E é pre
(,ISO, de quondo em quando,
lirnpcr s intestinos, desobstruir
° orqo nismo ... o que se conse

guirá com o uso contínuo de

um laxante suave como o "Sal
de Fructa"ENa. a regime ENa
- ENO tomado ao deitar e ao
levantar· dá bom humor, bôa
disposição, evitando a prisão de
ventre e suas consequências.

não podemos fornecer informaçô esSubmarino inglês
afundado

Londres, 18 (U, P.) - O Almi
rnntado comunica;
"A Junta do Almirantado Iame n- Pergunta-se se Rommel dará bata-

la informar que o submarino ele S. Iha, Tudo quanto se pode dizer, no
M. "Unb�ten" está atrasado, e deve

I momento,
é que êle faz tudo por evi

ser conslllel:a�o como perdido. �� tá-Ia, O simulacro de resistência em
parentes proxunos das vítimas .PI. .

'foram devidamente notificados". lEI Aguei!a, os terrenos minados, as'
----- .. , _. lutas de retaguarda, em pequenos

.

_ Vabel�s brancos' LOÇÃO I grupos - tudo isso o prova.
MARA' II,HOSA I As atividades aéreas foram me-

nos importantes que no dia ante

rior. A RAF informa, entretanto,
que muitos veículos inimigos, que
se dirigiam para oéste, foram in

ce·ndiados. O grande trabalho de!
destruição foi realizado, até agora, I
não pelos bombardeiros ligeiros,
mas, principalmente, pelos caças e

pelos caças-bombardeiros, que ca

O derrotismo e o pessimismo nhoneiam, metralham e bombar
.são armas da "quinta-coluna". deiam Q inimigo. sem grande opo-

�L. D. N.).

precisas; mas assinalemos que as

vanguardas britânicas manteem COll

tacljp com o inimigo.

70 ANOS DE FAMA MUNDIAL

-,

IISAL DE FRUCTAII

Plllllas

AlOICAS
RE.ULAIIZAM 05 INTESTI-
1101 S!" TOITUU.LOS,

sição.

••o ••••••••••••e••••••••A••••••••�•••
• •

: Quer que sua máquina velha :
• •
• f· , •
'. Ique neva • •
"8 Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova •
'. moéda CRUZEI�O, leve-a imediatamente à "

i «1 MECANÓGRAFA» I
• •
• •
• que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. •':. Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CALCULAR, etc.,

•com a maior precisão mecânica e a preços módicos.
,. R. João Pinto, 19. Fone Pi99. •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SERVIÇO INTERNACIONAL cox
PORTUGAL E ILHAS AÇORES E

MADEIRA Novas cédulas'
Rio, 19 (A.N.) - Foi assina

do decreto abrindo, no Minis
tério da Fazenda, o crédito es

pecial de Cr$ 97.994.246,00 pa-.
ra as novas cédulas de papel
moeda.

Circular do Diretor Geral comu
nica que, a 15 de dezembro cor

rente, teve inicio, a título experi
mentai, o serviço telegráfico rádio
elétrico direto entre o Brasil e

Portugal,
Nesse tráfego vigorará para os

telegramas particulares ordinários,
a taxa total a cobrar do público
um franco-ouro por palavra, a

qual será prorrateada em partes
iguais pelas duas administracões.
No serviço em apreço, não sê ad

mitem telegramas com taxa reclu
zida, a não ser preteridos ou "DC",
com abatimento de cinquenta por
cento da taxa ordinária.
Não serão aceitas, consequente

menle, cartas telegráficas "NLT".
Os telegramas em código (CDE),

serão laxados pela tarifa ordinária
integral.
Nos telegramas urgentes, será

duplicada a taxa ordinária.
Os telegramas de imprensa e de

Estado, gozarão abatimento de
50% <la tarifa ordinária.

Desse moclo, em equivalente pa
pel franco-ouro, ora em vigor, a

palavra por telegrama ordinário
em linguagem clara ou código cus

tará Cr$ 6,40 e preteridos Cr$
3,20,
No telegrama preterido é exigi

do, no mínimo, a taxa correspon
dente a cinco palavras.

O novo tráfego será trocado ex

clusivamente entre o Brasil e Por
tugal e suas ilhas Açores e Ma
deira.
g obrigatória a indicação "VIA

NACIONAL", devendo todo servi
ço ser encaminhando à Central Te
legráfica do Rio. A execução do
servico obedece às .regras estabe
lecidâs pela Legislação Telegráfi
ca Internacional, respeitadas as ex

ceções constantes desta Circular.

Camisas, Gravatas, Pijame••
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
Rua Trajano, 12.

"

Compra-se
Compra-se uma máquina

de costura "Singer" usada.
em perfeito estado. 'Tratar
na casa n. 42, do Largo Ge
eural Osório

Ai se
Um QUARTO

uoa- para solteirO ou

casal sem filhos.-Tratar à rua
Tiradentes, 513.
748 30 v8.-7

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS
(�aspa! LOÇÃO MARAVI·

LHOSA! QUARTO
Aluga se um, espaçoso, bem

arejado. Tratar à rua Curitiba-

nos, 14. 15vs- 7

Q "OAluga.se um, bem
uar. espaçoso, com ou

sem pensão, com 2 janelas de

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

lOvs. fi

Dôr dedente}

...................._,
'R .

I

f
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'o caso d� gasolina I
RIO, 18 (A. N.) - o Ga

hinete da Mobilização Eco-

Rua Felipe Schmidt, 21

lntensificação da Produção da
Bor.racha

João Pessôa, 19 (A. N.) - A
Comissão Brasileira-Americana,
chefiada pelo sr. Espindnlj, Gue
des e integrada por técnicos do
Brasil e dos Estados Unidos,
tendo concluido suas visitas aos
centros agricolas do Estado

. .
'

prosseguiu viagem rumo ao h.
maaonas,

Os técnicos fizeram sentir ao
interventor a necessidade de ser

intensificada a produção da bar.
racha da mangabeira, em que
esse vegetal é nativo. Acrescen
tou, ainda, que a referida co
rnis são se dirigirá á comissão de
controle de borracha em estudos
afim de se instalar, em breve

• , •
J

um escrrtório aquí, para 4Itomen-
tar e financiar a extração da
borr achn não só da mangabeira
como de' outras plantas nativas.
D ADVOGADO ACACIO MO
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
'o seu escritório para a rua

«Deodóro. n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotêl"
apartamento 112.

"Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

o ESTADO ,Sãb3do, 19 de Dezembro de 1942
II ti ' I T EC8 E I 5l"1iIIf ,.!!!_ lI_·C

GENERAL 1V1AC haver espaço
outro

ARTHUR «Não deve
afundar

para
,

navio»

"4
Médicos: DR. CES1-\R AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medic'ua de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatórlo Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLlVEIRA For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas P' r carta à
gerência do mesmo estabelecimento

Vendas à vista e a prazo
1 --------------,

Funcionàrio público ãa o colunista
Informa da Baía a "Meridional",' para o "Diária

de Notícias". que foi denunciado como agente nazista
o engenheiro Carl Cuen, empregado importante das obras
públicas daquela cidade.

_,--------------

Os ingleses de Santos subscreveram
honus de guerra •••••••••••••••••••••••••

Do seu correspondente, de Santos. o conceituado matutino "Cor- ., •
reio da Manhã", do Rio, recebeu a seguinte nota: "O diretor geral da

e E •
Fazenda Nacional recebeu do inspetor da Alfândega de Santos telegra- Farmac I-a spe ran fi'a

.

ma comunicando que os súditos de Jorge VI. naquela cidade, subscre-.' . �.
veram c-s 110.500,00 em bônus de guerra". ., A SUA FARMACIA •

• Rua Cons. Mafra 4 e 5 FONE 1.6lt2 :
CASA MISCELANEA.

distribUi.,
qu�m s0!1�g'ar informações à E�-, _. Entf P"'"" (, dom,icilio •dora dos Rádio! R. C. A. Victor, tatJsh�a .M!ht.ar, trabalha em prol; � ::J õ ,

Vávula- e D' R Traia de pais mmugo, E, nesse caso, • •., ISCOS. ua J •
,.

I d ilit t�e�a. JII ga o, .mll armen e, como

•••••••••__ ......_. •••••no, 12. uunnao do Brasil (D. E. M.). -- iii -

j Realce a sua beleza com um

I CASA
�

,
,

lindo e moderno vestido comprado na popularissima

MA·/· ;14080<0.• '' Ai'.( ',l
\L

. � � .

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

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

I
I
I
t
!
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Abatido um dos mais famosos
píletos nazistas

Argel, 18 (Por David Brown, cor- ção da Argélia.
respondente especial da Reuters, Comandando um grupo de bom
com as forças norte-americanas, bardeio, von Roth subiu num "Jun

junto ao Q. G. Aliado) - Um dos ker-88", para ter uma perspectiva.
mais destacados aviadores alemães, pessoal da situação em Argél, sendo
o "gru ppenkommandeur" von Roth, então derrubado. O comandante
foi abatido por um "Hurricane", von Roth participára da batalha da

durante os primeiros dias da ocupa- Grã-Bretanha.

Para atacar a frola japonesa

�e���.��iH�iH'�i�.S••••�.@. ��(,?(*'� ..

e e
Em um aer ó.ircrno ela i l h a de Guad acana l , urna

,; Fortalezalê.
'tVOadof"'l" se

preparad" p.uabatac,lf a esquadra onipônic_:J, qduebten- $ eou r ea zar nO';03 esem arq ues na regrao .. s avioes e orn-

bardei o norte americanos desempenharam um p�pe! de grande � ®
magnitude nas recentes v i tor ia s das Nações Unidas, no sudeste e 8
.� p

.'

) .� DE� PESSOA'S Tr-:M lfflIo'..10 acifico . (Clichê da Inter-Americana. 'WW
- -

�

· �
• USADO COM BOM RE� $
fi �
@

SULTADO O POPU-
•

fi LAR DEPURATIVo •
• •
• DO SANGUE ..
� .
• •
• •

: A IlflLftS ATACA TODO O ORGANISMO :
• U Ftgadc O Baço, o coração o Estômago, os fiPulmões a. Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres ..• nos OStlOS, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-
e belo, Anemia, abortos e faz 08 individios idiotas. ,.
• Inofensivo ao organismo. Agradável como Iícôr. ..
ê O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. •
I como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
.A metíamo da mesma origem. _ •� VALIOSAS OPINIOES
• O ELIXIR «91ft». dada a slla Atesto que apliquei muitas •
• base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft)) obtendo •
A tamento da Sifilis principalmen- sempre os melhores resultados IA
• le nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. W'

• cal é a única possivel. ..

• Ca) Dr. Benedito 'I'alosa. (a) Dr. Ralael Bartoletii I
€3- €3-

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

Milhões de civís massacrados

Rua Felipe Schmidt, 2 I

Pedro Vargas será recebido
no (atete

Publicou o «Diário de No-
tícias», de Porto Alegre, o

seguinte telegrama. do Rio:
"Em audiência especialmen
te marcado, será rec�tido,
hoje, no Catete, pelo pre
sidente Getúlio Vargas, o

cantor mexicano Pedro Var
.gas. Nessa ocasião, Pedro
Vargas en tregará 00 presi
-den te artístico relógio pul
seira, admiravelmente tra

. bolhado com motivos rne-

xicanos. O mostrador em

vez dos algarismos indico·
. tivos dos horas, terá letras
que formam o nome Getú
lio Vargas, tendo sido tolho
<dos em aço o Bandeira No Informo do Rio o "Diário de Notícias" que: "Fa
cional e os Armas do Re· lando no cerim&nia do entrega dos diplomas às novos

público» voluntárias do Defeso Passivo Anti-Aéreo. o ministro

O d
Marcondes Filho advertiu: "Devemo.s estar preparados

, preço a carne verde con trc os bombardeios do falsidade". Lembrou o perigo
�nfot'rnam de Natal que que representom "os pat'aquedistas de boates demolido,

"() trrterverrtor Aldo Fernan· res, a quinto coluna e 0.5 jornaleiro.s do intrigo política".des vem tomando

providêll_i"cios enérgicas relativamente
. '.

-

� .

ao. fornecimento do carne
- "",,,",,,,--- Importadora Ava - Radlos

à população, procurando
evitar a exploração nos pre
�os nos mercados, afim de
que todos os clcsses sejam
satisfeitos.

�om OS «bicheiros»
Rio, 19 (A.N.) - O juiz da

segunda vara criminal condenou
os "bicheiros" Leonel Monteiro
a quatro meses de prisão e dois
mil cruzeiros de multa, e José
Adão, a quatro meses de prisão
e v�n.te mil cruzeiros de mU.lta.1O J\1lZ da 16·' vara crirnins l
condenou o "bicheiro" José
Pontes a oito meses de prisão
e cinco mil cruzeiros de multa.

Dr, Lauro Daura I
.

IDo en cas de Senh o rus-Vias i

Urínú r íu s.
T ra tum «n to es pe ri fi liz ado

das aíe cções do aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, Tl"Omp3P, etc.). Tra·
tam ento mo deruo , por pro
cessos elétricos da GONOR-
RÉA AGUDA E CHONICA.
E TODAS AS SUA.S CO;\l-
'PLICA ÇÕES, 80b cnntro
le endoscóplco (U R E
T R O S C O P I A) e de ls bo
rato rio .

Ftsí ote rnpia _. Diatermia e
Infra- Vermelho.
CONSULTAS' Dus 10·12 e

das i-l 5.
CONSULTORIO: Rua

•.Ttre
-dentes, 14 FODe: 1(;63.
RESIDENCli\: Rua ,João PInto
-9. Fone 1607.
760 30 v- 3

'l'ROPICAIS INGLESES
O mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

_._------

.����-�--------------------------------------

Para as grandes festas do

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

desde já suas compras na

Oscar Lima

.Dr.. Edgard Pinto de Souza
Médico - cirursíão da CeSi1 de Satide São Sebastião. 'Forma!lo Da

raculdade ds MJdicin'l da Universidade de São Paulo, onda foi assistente
I ':lielivo da CildaÍra da Tecllicil Cirút'gica ra!Ji!la pelo Prcl. Edmui1dO Vas
I concelos, Ex - a:Bi51a�11g dl Pi'llí. B�lledil') M,mtena;ro. Cam prática da
i mais de "I anes na Ciínlca Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
! estágio de eS:Jsclalizscio 11!l Hospillll Charlté de Berlim (Serviço do Prof.

1-
Sauerbruch) e nas cnnícas dos Profs. i{,mielzny. de Hambui'go. e scnmtedeu.
de Pranktort. Cirurgia da Tiróide. eslômii!JlJ. intestino dlllgadc e grosso,
iigado e viu biliares. seías, ti tere, evár.os. rins, nrestata e bexiga,
hérnias. hídroeele, varíceeele e val'iz�s. Cirurgia dos ossos a articulações.
É eneontrada diariamente das 9 hs, da manhã iii) meio dia. na Casa de
Sitúde' São SeiJasllãn. rel, US3 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernanda
Machado 6. tel. Ll95. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

Londres, 19 (United) - Segundo a rádio de Moscou, o

presidente de uma reunião. anti-fascista de jovens ucranianos,
efetuada na capital da Rússia, declarou que, na Ucrânia, os

exércitos de ocupação mataram mais de dois milhões de civis,
por fuzilamento, na forca ou por meio de torturas.

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

-: eEDAS :
'. .

.: padrões maravilhósos, finíssimo acabamento :
;: das . melhores fábricas do país, são : I
• encontradas nos balcões da 8

:i Casa SANIA. BOSA. ! I
. """'"

-

• •

: Diariamente recebemos novidades :.
� .
• Rua Felipe Schlnidt, 54-Fone 1514 •
· �

·•••••••••••�•••••e•••••••••••••••• r ••

SORTIMENTO RENOVADO

• Paro suavizar e rejuve
nescer o pele. há um pro
duto perfeito, G SABÃO
RUSSO. Aveluda a pele. �

l
combote espinhos. cravos e

moncho s SABÃO RUSSO

I
E M P R E S A �� R E X ,.,

Trcmsporte de Cargas
DOMiCILIO t\ DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorreíaíPlnto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice versa .

EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita.Garíbaldí, Vacaria, Caxias e vice-verss.

Aceitamos cargas pára redespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: _ Agência em Ftorianópolls:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho.2

Teltlfone 1.677

Fazendas, Armarinhos, Perfumar as, Pi
jam as , Gravatas, A't!gOS para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados .. etc.

-

(ons. Mafra, 11 Fone. 1.070

____________......_......_......__.........�3:A�aUiIf:itSEW

Alerta contra os «bombardeios da
falsidade e paraquedistas de boatos»

S, PAULO-RUA PRATES, 4.3-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
S válvulas, 530$; 7 váivulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.
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deHitler, negociante
4000

*

óDIO OBIUGATOBTO AOS
JUDEUS

«Os judeus da Eslovaquia foram

privados de 6000 casas, 12300 em

presas e 500 associações durante
ú ano passado. É preciso não es

«uecermos que até ao fim da guer
ra haverá 90000 judeus no nosso

_país, isto é, 90000 inimigos cheios
tle ódio. Quem não odiar os judeus
por instinto natural têm de apren
der a faze-lo, se for necessário, pelo
·uso de métodos drasticos".

Esta confissão quanto à necessi
:dade de "métodos drasticos" a

fim-de inculcar anti-semitismo nos

�slovacos não foi uma ameaça des
provida ele significação, mas sim
um preliminar de medidas mais ex-

1ensas para escorraçar os judeus
·da Eslovaquia. Quando os "quis··
lings" eslovacos se tornaram ór
gãos executivos de Ludin e do Li
des dos Alemães de Carpatos, o en

genheiro Karmasin, começaram na

Eslovaquia propriamente dita as

crleporlações de judeus para os

campos de concentração. Em 9 de
maio ele 1942, o presidente elo De
partamento Central Econômico da
Eslovaquia, Moravia, publicou a

:seguinte notícia a respeito destas
deportações para a Polônia:

•

DEPORTAÇÃO EM MASSA
«Judeus jovens foram primeiro

deportados para campos de con

centração para prepararem alo
jamentos para outros. Quando são
_'Ieportados, os ,iueleus poelem levar
-consigo 50 quilos ele roupas e ali
:mentos. De 26 de março a 15 de
Jllaio, foram deportados maís de
:30000 ,iudeus, e 5000 sairam da Es
Jovaquia ilegalmente. Até ao fím
·de maio foram deportados outros
15000 a 18000 ,iudeus, principal
mente da Eslovaquia Oriental. Os
judeus que são indispensaveis sob
o ponto de vista econômico, e que
lerão licença para permanecer na

Eslovaquia, serão gente seleciona
«1a. Os que têm licença para fica!',
segunelo a Lei de Deportação, são
em número de 9000. No fi.Jtlll'o, o

código ,iudeu será tambem aplica
do aos judeus com licença para
])erllHlneccrem na Eslovaquia; em

,
'

escravos
M RCOS POR UM JUDEU

(Por J. K. Novak-Copyright da Inter-Americana,
especial para O ESTADO)

fll]�
àpés as releições

*" gases c ou t ros Illalbs
do (· ... t.ôrrra go !-'59 Jllui

tas veZCSC1lIlSr do s por e:H't'�-

80 de add, z do .·"t.'lIn,q"o.
Leiledc: :'IIagllesia d ...Phi!ii !""

é rerned io para e�5t·� �ofri

mentos. NClIIT!l!b':.\ndo O�

ácidos, ele alivia as dur"s.
norma liza a d lgcs t âo e

torna pO�8ivel uma saúde

perfeita.

Estocolmo - Dezembro - Eis Bratislava e outras cidades vive- como diz "Car-d ista" de 20 de pagar por não terem subido a êsse
aqui o último negocio que Hitler rão em ruas especialmente escolhi- maio, "as autoridades alemães que alio nivel de civi lizacâo. A divida
fez com a Eslovaquia : Está pron- das. Foram completadas as nego- se estão encarr-egando do centro- de Alemanha à Eslováquia alingiu
to para tirar deste Estado (pelo ciaçõcs para a venda de casas per- le e organização das colônias [u- já a enorme quantia de 2,5 hiliões
amor dos nazis) 90% dos seus [u- tencentes a judeus". dias têm prática suficiente do tra- de k ron em. Como os nazis não
deus, contra o pagamento ele uma balho desta natureza". Os eslova- tem mercadorias com que pagar
certa quantia. Enquanto o diretor NADA BESTA AOS ,JUDEUS cos estão ainda longe de atingirem as suas dívidas ii Eslovaqula, os

do mercado ele trabalho de Hitler, Em reSU11l0, não há agora nada I as alturas da cultura nazi, que eslovacos são obrigados a pagar
Sauckcl, 'esÍll aplicando toda a que se possa tirar aos judeus. Os torna possível aos nazis enforca- i 4000 marcos por cada um dos

pressão possível, política e econô-. médicos e os técnicos judeus, que: tern, Iuz ilarcnt ou torturarem ín-181000 judeus a deportar. Depois
m ica, para obter trabalhadores dos são preciosos para ajudarem a ad-I felizes inocentes, fazerem deles al- de deportados os 81000 judeus, os

territórios ocupados para o .Ter- í ministração ii ordem dos nazis, í faiàtes ou carpinteiros, depois de nazis terão uma boa quantia a seu

ceiro He ich, o enviado ele Hltle�, I têm de viver em ruas estreitas for- I os terem privados de todos os seus crédito. Nem mesmo como negocio
Ludiri, fez um negócio com o n11- mando ghetlos. Os restantes serão; bens. anle de escravos Hitler pode fazer
nistro do interior ela Eslovaquia, deportados para a Polônia, onde, I Os eslovacos são obrigados a nczó ci os direito.
Sano Mach. -----.

81.000 judeus da Eslovaquia têm

HEMORRO IDESde ser entregues aos alemães. E

por cada destes judeus, que serão
Ievarlos para os ghettos da Polônia, n;;o- ,oft'4 mAiS -- JjJ
a Eslováquia terá de pagar 4000 este !SP€(/F/CO TRAz/iI
marcos. A história desta transação ALIVIO IMé1}/ArO!
.é como se segue:

Logo a seguir ii conclusão elo
chamado Pacto ele Munique, em al

guns lugares da Eslovaqui a �lel'all1-
�e alguns motins contra os JlHle�ls.
porém a populaçiio (Ia Eslovaquía,
corno um todo, não tinha muito

que ver com isso. For8111 êl es per

])el.rados pelos F. S., un.l �orpo de

''Voluntários nazis cun st il uido por
alemães dos Cai-patos, que em cer

tos lugares foram apoiados por
smarclns ele Hliuk a, os S. A. elos se

paratistas da Eslovaquia. As medi
das de expropriação, tão barba
Tmnentc aplicadas pelos nazis, e a

-expulsão de judeus só começaram
na Eslováquia depois da entrada
üos alemães em Praga e da decl a
rucão da independência da Eslo

vaquia. Em todos os negócios per
l:encentes a judeus e em todas as

empresas em que estavam ínteres
.sados os judeus foram instalados
'(JS chamados "Comissários de Ar ia
mzacão". Foram demilidos fun
"CÍonârios judeus, foram fechadas
'i nst i tui c ôes culturais judias, foram
partidos os vidros das janelas de
casas onde viviam judeus. O pe

queno jornal nazi de Brati�laY�,
�'Der Grenzbote", ele 18 de janei
TO deste ano, publicou uma. "folha
ele balance" destas ati vi dades.
Ei-la aqui;'

A ação benéfica da Pomada
,\ian Zan, prepnradn espe
cialmente para todos os ca

sos de Hernorroide s, é im e

diata, a'ivia as (�['res e 03

pruridos, acalma e evite: :J5

roitlaís A venda e°l) tr.dns
,1$ Farmaclas em bl�iJag.1s
com cánula especial parn
facilitar a aplicação.

MAN Z
PARA HEMORRO!DES
Um

Leilão
•

No próximo dia 22 serão
vendidos em le ílão no pr e
dlo no 56, às rua Con .elheír o
Mafra, às 17 hora!'. 09 �e

guíntes móvel'! R miudezas:
Móveis para sala de j s nts r,
com mármore e vidro "bi
zauté", cr ístalelras, "buteu",
"ets gére", mesa elâati ca. ca
deiras ( estilo moderno).
"bureaux", guarda· louças,
guarda - roupSF1, (para sol
teiro e casal). com espelho,
e sem espelho, mesa elásti
ca americana, firmário la·

queado, laVatórios, rentea
deira, meS3 d,J ca becdra,
camas para cssal e solteiro.
cadeiras, mesinha�, JOUÇí1�1
vidros, e outras miudez'ls.
765 4V5-2

CIGARRILHOS TALVIS

I
I
Farmác.ia «Esperançe»

do

farmacêutico NILO LAUS
I
t

Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00
CASA MENDES

Declaração
Ana Curcio, residente à rua

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

derneta da Caixa Econômica.
736 lSvs13

Só às autoridades interessa
rá, de-fato, o que sabe"S a res

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

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

Perfumdriõs.--Artigos de b o rrs che.
!
!

I

I
r
I
I I

CHARUTOS INOIOS

Garante se a exata cbservêncle no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS

Cr$ 0,30 cc.da um

CASA MENDES
\

\
, ,

Conselheiro Mofrc 4 e 5 {edifício
Marcado,

FONE 1.642

R_ do

Aliaiate CAIUONI. o malharl
Rua Tiradentes, 16.

Clínica médíco-círürgíca do IDR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIHUIWJA ABnOlUINAL: __

I
. tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PIJASTJCA DO PERiNEO - Hérnias.
hldrocele. varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemoerotdes e vari
zes - Fractnras: aparelhos de gêS80.
Opéea n08 Hspitals de Florianópolis.
Praça Pereira e Ollvelra. 10 -

IFone. 1009
Horãrto: Das 14 às 16 horas, á1arllil'

mente.

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

DÔR de ESTOMIGO?
AZIA - MA DIGESTÃO
D!SPEPSIA- ULCERAS ;.,

Papeis �
�

BANKETS ?';

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Gabinete Eíertro - Dentario do Cirurgião Dentista

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, parasitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt. 21

Alfaiate CARWlU. o melhori
Rua Tiradentes, 16.

José C. de Borba (Calô)
Ex-dentista rio Patronato de Anitapolis

Ctlnlca e Protese da boca.- Especialista em pontes
e dentaduras dupltls.- Dentaduras anatomie as de Paladon,
sem aboboda palatina (superior): novo sislema.- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia,

Trabalhos modernísados, sob l1bsoluta garuntia.
Rua Deodoro, 16.

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrcas arma

das da Nação, exige que
-

todos os

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

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Milj·
+ares podem exigir, sempre que ho»
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informaç�", que cada in·
formante prove o que declarou. i\
má-fé constitue crime centra a se·

gurança nacionaL (D_ E. M.)_

Os elementos colhidos pela Esta..
tística :Militar são absolutall\ett�
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los 011

mentir no ministrá-los constitue
crime rig'orosamente punido pelas
leis do País_ CD. E. M.).

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito PopUlar e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano 0.0 16 - Séde prõprla

Registrado no Ministério da Agricultura pelo CE'rtUicad.
D. 1 em 20 de Setemhro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiflOS usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem llorrespondente em todos os Municípios- do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a vendE!

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

PaUl todos os COUPODS das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :
c/c A dlsposiçãe (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
C/C Ayiso PrévIo .6'lil
C/C PL'Bl:O Fixo 7%

Aceita procurac�o para receber vencimentos em to-
18S as Repartições Federais, Estaduais e MUDicipsl6.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DleADO . EDICO
,

( UJO OLHOS, OUVIDOS

= __
-NARIZ, GARGAN TADr. AR

Es pecialtsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de .Janeir o.

C � PelB manhã, das 10 ri', 12
() nsulte s . " trvrlc" dflí< 3 às fi

AUSENTE
------------------ -----------

Dr. il-A ADEIRA NEVES - médico especialiste em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anertetcoamento e Lonas Prátlca no 1:!0 de Jauetro

C· "',,"sult .. s Pela manhã: às terças, quintas e sebndos. das 10 ás 12
.... I... horas: à tarde. diariamente, das 15 às 15 horas

Cuusulrúrto: Rua João Pínt» o. 7, !llil,rddo - Fou«: 1 �67
Restdo ncia: Rua Presidente Couiinho. 2:1.

Drtt JosephirUi S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das llJ às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

o.. MARIO WENOHAUSEN - ����1��ad�o �:�
de Medicina da Universidade do Brisi!)

Bx-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Gliveira
médico do Departamento de Saúde

cllNICA MÉDICf\
Moléstias internas de adultos e cr l« n çn s.

Consultór+o: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tet, 1426
Resldencí»: RIJa Vil'c',nrle dI:' Ouro Pr-eto n. 70 'I'el. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLOR1A:--JOPOLIS.

Dr. AU (jU STO DE PAU lA DJ�eIOla�i����S��:1
. � . .

.
FlorlanOllohs

Restdêncla e Consulrór!o: Rua Visconde de OUI'o Pretu 51
(próximo ao Teatro).

Ctruegí s geral e Doenças de s e nhor s s.
Fisioterapia: Diatermia, lnlra-verm elho e Ultra-Vlolets.

CO�SULTAS: Dlarlamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas
Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital da Caridade

Ex-mterno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOI>
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmídt, �, Foue 1256
Reaídencia: Conselheiru MafrA, 77-FLORIANOPOLlS.

U:\'1'I'fUTO Dh DJA6NOS1',CO
CLINICO

Dr. D;alma MceUmann
Formado pela Uníversídads de

Genebra (Suíça]
com prática n08 nospítate europeus
CUD;lca médica em geral, pedíatría,
d09DQllI do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urlnarlo do homen
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

I
rueso de Radíologta Clínica com o

I
Ir. Manoel de Aoreu Oampanarlo

. Silo Paulo). Bspee allzado em Aí
-.:iene e Saúde Pública, pela Untver
Ildade do Rio de J8De!ro.

Gabinete de Raio X
!...-----------� Electrocardiogralia cllnlca

Me.tabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraola
Laboratório de mtcroscopta e

análise clínica
Rua Femando Machado,'

Telefone 1.195

Dr. R�migio
CLlNICA -fAEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTOR!O : .

kua Felipe Schmtdt=-Edttt
cio Ametia Netov-f'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA"
Av. Herc.lio Luz, 185

- Phone: 1392 -

F! aRfA NOPOLI�
--_._----------

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS � GARGANTA

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto. 'I - Fone l.fi61

I RESiDÊNCIA:

I Rua Bocaiuva. 114 - Fene lJ.56
• 1Y'!---��""kW ..,...:'

Attends a chamados

t ,ç,I'80Vo\OOS HI.O "-' ���·�8.0_�_V_5I:i!l ,�E .II;}! /--.� -" . .;.to
� .. .....;,- ... :.... '"'-�"', ..... ._ ......

(
•

Intrigas do «eixolD
Nova Iorque, 18 (U. P.) - Fon

tes do "eixo" procuram desmentir
a versão de que o ex-presidente da
República francesa, sr. Albert Le-
brun, conseguiu fugir para a Sui-

��'ti�r��I��O0�;:i�VI�1seo�:e (��11B�����: Tamao,ca ri-a Modernaque o sr. Lebrun se acha em sua re-

sidência de campo, perto de Gre-
noble. ÓNão obstante, o correspondente A INSTALADORA OE FlORIAN· POLIS, anexou ao
ela "CBS" em Estocolmo citou in- seu estabelecimento uma Secção de temencos, o que há
formações procedentes de fontes d dmerecedoras de crédito, segundo e mais mo amo.
as quais o sr. Lebrun fugiu hú mais E' hOje o (alçado da móda, é recomendado parade uma semana, no que parece, em 1 éDOC(l de verãol uso de praias e mesmo para uso diário�àireção à Suiç-a, onde pretenderia" •

permanecer pejo Jl]cnos durante! � Mão compre seu calçado sem primeiro visitar ii �
algum tempo". I TAMAflCARIA MODERHA à rua Trajano n. 11 .... anexo à f,.Não tenhlls dúvida em de- � !nstaladora. t

nunciar um "quinía-cohma'\ � Vcmll3s a varejo e por atacado. ÁH1itam-se pedi- I-por m:'lis que parelia t�u am!- � dos do interior.
go; nao merece tua estIma nID �traidor dR. Pátria. (L. D. N.). j �"-='��_''''''''''B''''='''-'_ffi__''''''__'''_'''''''''_''''''_''''''''_'''''''_..... _

DBSCONFIB •••

se não se sente na plenitude das suas forças 1
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doença. A EMULSÃO
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo vigor
ao corpo 1- Em qualquer época, não há substi
tutos para a

E LsiocÚSCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

Zurique, 18 (Reutcrs) - O ministro da Propaganda do Rcich, dr;

Rio, 18 (A,N.) _ A Câmara Gocbbels, em [ll'tigo publicado no "Das Rcich", diz:

Eclesiást ica do Rio de Janeiro
"Pralir-amcnl c, ali: agora, todas as fases desta guerra terminararrs

avisa que em virtude de facul- em nosso 1'<"\\'01'. A nossa frente, a léste, mesmo apesar das suas enor

dade apostólica extraord inária nies distâncias, está notavel c firmemente constr-uída.. A despeito do

acêr ca do jejum e abstinência in imigo dispor ele linhas de comunicações mais curtas, a nossa frente

dada por motivo da guerra aos pode resistir a todos os seus ataques, E assim será igualmente no fn-
..'

p turo "
ordinarios locais pelo Santo a·:

.

d anto oerdura e t I O dr. Goebhels conclue: "A vitória, nesta guerra, locará ao lado
re, emqu l • r o S d-

do de beligerâ�cia em que se, que possuir a direção ruais destacada, de maior talento, os melhores

encontra o país, concede dis -

i �lOl1H'I1S.' os l1:aiorcs p�tenciais, a maior. at1da�ia, o mais fo!'le moral � a

pens geral da lei ec'asiástica !ldeologw I11<US pr-odutiva. Quem ousara duvidar de que esse lado e o

do jejum e abstinência, com I nosso i-,
excepção da quar t a feira de

- ........-----------------------

cinzas e sexta-feira san t a. Ao

Aviso da Câmara
Eclesiástica

anunciarem esta dispensa tem

porar ia os vi g ár ios e reitores
de igrej as deverão e xor tar o s

fieis <ii que p-o curem compensar
tais obras de renitência com

fervorosas preces.

ftsshn falou o dr. Grebbels

Artigos po r o senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
05 mais hn aos paul'5es
O' PARA!SO

Rua Felipe Schmidt, 21

Sensa<ional sequestro na

cidade de Belém ,

Informa de Belém a I" Meridional" para o "Diá-
Ido de No tícias" : - Sen.a

I

�
cional caso de s e ques t ro i
ocorreu no centro com e rc io l I,da cidade. Para vingar-se
do empregado Antonio Men
des Garcia, o

.

qual, depois I
de dispensado foi recdrrutí
do, por decisão da junta
Trabalhista, a firma Soares
& Cio. mandou que o rnes

mo se apresentasse no dia
seguinte. Ao voltar à firma,
o empregado foi subjugado
e levado para uma sola no

terceiro andar, previamente
transformada em cárcere e

guarnecida de grades de
ferro. As autoridades liber
taram Antonio, sendo 'apu
rado que o responsável do
sequestro é o gerente da Hr
ma.

CHARUTOS SUERDI(K
Maço Cr$ 1,60

CASA MENDES

------�--------------------------------...-------�

4[ Aliança �a Baia •
Side: BAIA

Marítim09
Fundada em 1870

Seguros Terrestres e

, Dados relativos <1-0

Capital Heaíizauo
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$01:)0
, 8.929.719:000$000
, 28J358�7t 7$970
, 85.964:965$032
, 7.323:826$800
, 22354:000$000

Diretores: •

Dr. Pllmphi10 n'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África,

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & ci•.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Ca s« roste: ID- Ttltohond083-l!nd. Tel. cALUANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itaiai,
Blumenau e LaQ8a.

Não procures conhecer o que

I
A

Os órgãos da Estatística. �ilitar
se pensa nas esferas oficiais. tem aporo legal. quando mhmam,

� • •

'
o produtor e o vendedor a mostrar

sao segredos dIflceis de guar- o que possuem em seus estabeleeí-
dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IV�a Social I

VUI.TOS & FATOS
DOIS CORAÇõES ,

Segundo despacho de uma agência I
informaUva, acaba de nascer, em

Bres-,Iau, em terras "del rey Hitl-er", uma ga
z-o ta com dois corações! .. :

E dizem os despachos, sempre lacôn í

COSo que a recem-nascida vai bem. . .

ICatalogada entre os grandes fenome
nos da ·natureza, SObrepujando, talvez, às
Ir-mãs Dione, a garota sensacional trou
xe, con tudo, de mistura com as fraldas
dobrarias e os cueiros abertos, o germe
de sua própria infeliciclade. Anos após,
quando a lucidez de espír-ito substituir
o tatear cégo do instinto quase animal,
verá, com desprazer, que aquilo que lhe
deu fama e talvez dinheiro, não passa
de uma glória falsa, que a tr-ansformou
nU111a "novidade" ele lTIUSeu... E C0111

dois corações, pulsando ao mesmo rítmo,
muito há de sofrer ... Por toda a parte
terá de suportar a exclamação curio
sa: "Lá vai a garota, a mulher, dos
dois corações". Tudo isso, por haver si
do alijada .pela natureza, do rítmo co

mum dos seres normais.
A garota dos dois corações, hoje feliz

en tre os farrapos do berço de verga ou

entre fofos lençóis bordados de um ber
ço de cedro, amanhã será uma criatura
triste. afastada do convívio das outras
crianças de sua idade pelo "defeito"
.que a natureza lhe deu ...
Então, há de inquirir aos seus próprios

corações, à sua própria conciência: "Que
fiz eu on tem para ser hoje tão infe
liz ? "

...

E êles nada poderão responder. Conti
nuarão os corações a pulsarem e a con
ciência a acusar "casos omíssos "

...

E quando chegar à idade de axiar ?
Como pod-erá ela consultar ao seu cora

ção, nestes casos o mais sábio juiz? Ela
os tem em duplicata e diz-se em Direito
que em cada cabeça há uma sen

tença! ! ! ...
A garota de Breslau nasceu sem sor

te. Os homens fugirão dela, pois descon
fiaril.o de u'a mulher que tem dois co

rações ...
"Estarei en1 teu coroação? II

- per
guntavam outrora os amorosos à sua

amada.
"Sirn ! H

- ouviam qVa.?€ sernpr'e,
com o sorriso fugaz nos lábios.
A garota de Breslau que responderá?

Quem poderá afirmar algo... Mas ...
"Estai-aí em teu coração, Herta ?
"Sirn Fritz r "

'''Mas' ... em' qual deles ... "
Será o curso normal da vida de quem

nasceu com dois corações. E isso irá
adeante, até que a morte a venha colo
car no altar que o mundo lhe preparou:
o anfiteatro ele uma sociedade de me
dicina ou a sala arcaica de um museu
de curiosidades ...
Um é bom, dois é demais ...

DR. SERTORIU�

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Jorge von Linsingen
e a srita. Carmen de Lima
Veiga.
..,. ",..,M_...-.,.,........-••..-••_........

Alfaiate CARIONI. o melhor
Rua Tiradentes. 16.

:AnlverstirloG I

Passa hoje o dia onomástico
do jovem Nazareno Solon Lopes,
estudante e filho do sr. Eurí
pedes Rodrigues Lopes.
� �-���)�[i � -.' -e 17;�;;'�-!�L_'
Deflue hoje o aniversário do

sr. Oderval Husadel, atualmen
te servindo no 32 B. C., de
Blumenaü, onde conta com inú
meras amizades.

Decorre hoje o dia natalício
do nosso prezado conterrâneo
sr. Clementino F. B. Brito,
destacado funcionário da Alfân
dega e apreciado teatrólogo.

Faz anos hoje o nosso distin
to conterrâneo sr. Antônio P.
Pereira, acatado comerciante
em nossa praça e proprietário
da conhecida casa "A Macedo-

• a
nla •

Transcorre hoje a data nata
lícia da genti! senhorita Lurdes
O'Donnel, filha do nosso saudo
so conterrâneo sr, major O'
Donnel.

Fazem anos amanhA:
A exma. sra. d. Aurora Zo

mer Toledo;
a srita, Heloisa-Maria, fino

ornamento de nossa sociedade
e filha do sr, Evaldo Schaefer,
tuncionario do D.A.M.

'Clubes:
O Cantista R.F.C.. do Es

treito, realizará, hoje, sarâu ..

dansante, animado pelo "quin
teto" do Lira Tênis Clube.

... talvez precise uma ligeira
mudança em seu regime alimentar.

51 continuo a perder peso, consulte seu
médico. Em "Meu Livro de Receitas': encontroró
.uitos sugestões poro variar o menú de seu bebê

Demitidos varias funcionários
da Casa Heepcke

O sr. Marcondes Filho,
ministro do Trabalho, de
feriu d requerimento da
firma Carlos Hoepcke S_ A.,
Comércio e Indústria, desta
praça, para rescindir os

os contratos de trabalho
com os súditos do "eixo"
Osvaldo Loleit, Paulo Ohl,
Bruno Dieckmann, Alberto
Hermann. Hans e João Step
pat, indenizando-lhes do
que lhes garante o decreto
lei 4.638, de 31-8 -1942. Ten
do chegado o expediente dia
14 último, nesse mesmo dia
foram feitas as comunica
ções de praxe.' Dependem,
ainda, de idêntica autoriza
ção, os indivíduos HansClauss
e Paulo Hahn, que serviram
à firma na cidade de Cru
zeiro.

LEONOR DEUCHER
Enfermei 8 ob-tétrlca (par

teira díj.lomada] Atende. 08
Casa de Saúde S SEbastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
hora�

IMPORTANTE OPERAÇÃO REALI
ZADA PELO DR. EDGARD PINTO

DE SOUZA
O ilustre cirurgião patrício dr.

Edgard Pinto de Souza, que já se

integrou honrosamente no corpo
médico de Florianópolis e onde
conta com sinceros admiradores
dos seus elevados méritos científi
cos, realizou, em uma pessoa in
ternada na Casa de Saúde S. Se
bastião, importantíssima interven
ção cirúrgica, cuja técnica e êxito
obtido só pódem ser justamente
encomiados pelos mestres do as
sunto.

O enfermo apresentava, em esta
�o adiantado, uma úlcera péptica
[eiunal post-pilorectônica, e as suas
condições físicas não eram muito
bo.as..Mas, urgia a operação e ela
fOI feita com ressecção da bôca
anastomótica e 15 cms. da alça [e
junal com ieiuno-ieiuno-anastomos«
término-terminal; ressecção de to
do o antro pilórico e parte do cor

po gástrico; restabelecimento do
trânsito por gastro-jejunostomica
término gástrico látero jejunal pe
la técnica de Reichel - Poly�.
Serviu como assistente o distin

to clínico dr. Vitor Gutierrez, sen
do a instrumentária a irmã Veredi
niana, que há 17 anos trabalha em
salas operatórias.
Um dos nossos companheiros de

redação teve oportunidade de con
versar com o operado, que vai pou
co a pouco recobrando a saúde,
pois já passeia pelas salas do esta
belecimento e suas adjacências.

8_-jlocaBidade5
Ubertadas

l\IOSCOll, 19 (C. P.) - As tropas
russas irr-omperam em cinco loca
lidades a oéste de Rezhev e elimi
naram dois m il alemães, destruin
do além disso 24 Ianques inimigos.
Com isto ascende a 8 o total de lo
calidades capturadas pelos russos

nos últimos dias. Os soviéticos
avaricaram lambem ao sudoeste de
Estalingrado, eliminando 400 ho
mens e obrigando o inimigo a reti
rar-se.

Estrada de Ferro
Santa Catarina

O sr. presidente da Repúbli
ca assinou decreto abrindo o

crédito especial de . . . . . ..

Cr. $5.500.000,00 para prosse
guimento da construção da Es
trada de Ferro Santa Catarina.

Contadores de 1942

Nova arma sovletlce em ação
Moscou, 19 (R.) - A rádio desta cidade noticiou que o>

exército sovietico está usando neva arma nas oper ações que se

desenrolam em toda a iarga frente de batalha, Muito embora
sejam desconhecidas as caracteristicas dessa arma adiantou-se?
que ela é um foguete lança-chamas parecido com o morteiro e

se destina à destruição àa infantaria.

Mais uma vitória
Melburne, 19 (U. P.) - A�j.

tropas australianas expulsaram
os japoneses da área do rio
Marnbar i, ao noroeste de Buna.

•

MORADIA NO CENTRO
ALUGA-SE uma ótima casa venda em todas as farmácias e drogarias.

de moradla, à rua. Tiradentes Logo nas primeiras doses, Parmint ali-

Il" 7. via a cabeça, a congestão e o aturdimen-
to catarrais, enquanto o ouvido se resta

SALAS - ALUGAM·SE di. beleoe prontamente. A perda de olfato e

Versas salas p/médíco s ou a descida do catarro para a garganta são

escritório, à rua Tiradentes outros sintomas da afecção catarral que

( b T F se combate com Parmint.
Il

' 14 sob.) ratar à rua ; e-
Sendo muitos os males do ouvido pro-

lipe Scbmidt, 19 (CASA DAU vocados diretamente pelo catarro, pode-
R A). 15 Vs 1 t I se evitá-lo com Parmint.

Rea)iz')u se ontem, no salão
nobre do Instituto de Edu
cação, a cerimônia da co

lação de gráu dos contado
res de 1942, da Escola de
Comércio de Santa Catari.
na. Paraninfou a nova tur
ma o sr. Interventor Fe
deral dr. Nerêu Ramos.
Convidando-nos para essa

solenidade, esteve nesta Re
dação uma comissão de
alunos do aludido estabe
lecimento.

RECORTE
ESTE AVISO

ANTIGO PREPARADO INGL):;S

PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Prosseguem, vitoriosamente, as operações russas
Mosco u , 19 (R.) - For am cortados pelos russos todos os'

caminhos e estrad as que vão a Vel ik i Luki .

Já devem estar em Trípoli
Angora, 19 (R) - A rádio emis ora local propalou, ontem.,

à noite, que as destroçadas legiões de Von Rommel haviam
chegado às proximidades de TI ípo'i.

Darlan continúa no cartaz o Papa falará pelo radio na ves-'

Cairo, 19 (R.) Corre a pera do Natal. A missa da meia,
versão de que DarJan se conver- noite será rezada por Sua San
terá na figura central do Go- t idade, na Capel a particular.
vêrno lrancês provisório. •

Precaução fascista
Nova Iorq ue, 19 (U. P.) -

A radio de Roma transmitiu ai
• notícia de que chegaram a Tu-

O Papa falará rim e Milão, procedentes da-
Londres, 19 (R) - A ern is- Alemanha, numerosas baterias

sora do Vaticano noticiou que anti-aéreas.

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

em favor
Turim 1

Curitiba, 19 (A.N.) - O in

A terventor Manoel Ribas deter-
Londres, 19 (U. P.) minou a mudança dos horários

agêrícia informativa belga anun- de trabalho nas repartições pú
cia que um menino nascido recen- blicas, a partir de Iode ianei-:

temente em Bruxelas foi batisado ro próximo. Assim, daquela da

com o nome de Winston em ho- ta em diante, as repartições>
. .

'
..

t I funcionarão das 9 às 11.30 ho-
menagem ao pruneuo muns ro

d 13 30 às 17 sendo-
b

. ". C
. .

d I
ras e as, ,O'

ritânico. omo castigo, o pai a
que aos sábados estarão abertas-

criança foi condenado a 10 me- das 9 às 12 horas.
ses de prisão.
....-_---_-_-.-.-_-_-_-_-_-_-_-..,_-_-_-_-_-_-_-_-_-."

Santiago, 19 (U. P.)
.

- Com ai;:

presença do chanceler Fernandes,
y Fernandes, do ministro da Fa-

{f
zenda, sr. CUillOl�10 deI P.e�regal, e:

Estará amanhã de plantão do general FrOlI�n,. mímstro da

F ,. "R Ii
. '" Economia e Comércio, o Senado'

a armaCla ou lvelra , I prosseguiu em seu debate sôbre a_

à rua Trajano.

I
política internacional, em sessão-

*
secreta que prosseguirá terça-fei-

Os cines "Coroados" exi- ra próxima. Nos círculos politícos.
birão amanhã, em seus sa- melhor informados existe a im-

pressão de que há no Senado uma.
Iões, o filme musical "Noiva sensivel maioria favoraveI à moção
por um dia", com Deana sôbre a ruptura de relações diplo
Durbin no principal papel. máticas com as potências elo Eixo.

•

A Argentina está lutando con-

tra a 5' Coluna
Buenos Aires, 19 (R.) - O

govêrno estabeleceu que as re

presentações diplomáticas da
Alemanha, Japão e It âha, na

Argentina, só poderão transmi
tir, diar-iamente, 100 palavras
em código.

Manifestações
da paz, em

Londres. 19 (U. P.) - A "British
Broadcasting Corporation" anun

ciou que durante a última quinze
na sairam diariamente 5 trens com

retirantes de Turim e acredita-se
que já tenha abandonado a cidade,
a metade da sua população.

Contudo, há de cha
mar-se Winston

Ecos e Notícias

Acrescentou a rádio-emissora que
segundo notícias chegadas a -Lon
dres, tropas alemãs dispersaram errs.
Turim uma manifestação de cida
dãos italianos que pediam a paz".
aos quais a polícia italiana não ti
nha podido conter.

Se V. S. conhece alguma pessõa que so

fra de congestão catarral ou aturdimen

to, recorte este aviso e leve-Ih'o.
O catarro, o aturdimento e a dificul

dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela aíecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja f6rmula está

plenamente vitoriosa e tem proporciona
do alívio a muitos sofredores, é conheci
do sob o nome de PARMINT e está à

•

Hoje, às 20 horas, haverá
sessão doutrinária no Cen
tro Espírita "Amor e Humil
dade do Apostolo"; amanhã.
no mesmo'horário, haverá
sessão doutrinária no -Cen
tro Espírita "José de Na·
zaré" .

Aluga-se ou vende-se
Otima residencia, com gran

de pomar, ao lado da Estação
Agronômica. Tratar à Rua Tra
jano 7.

Mudança de horário de traba
lho nas repartições públicas

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

Vinha Crels.bi
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónice

Politica chilena

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

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

-------��--------------------------��-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O verão está ai! O BALNEÁRIO DA PONTA DO LeAL fornecerá aos seus inúmeros frequentadores, amanhãlF

pela manhã, suculenta churrascada•• -� Almõca à gaúcha. -_- Mús!lté,1 dos pampas Bailev
com esplendida orque�tra •• Não perc,am! Amanhã! �

I
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