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P408COU� 2i (R�) A.s tropas
___a,,�� Milhares de

russas desencadearam podel1osa
soldados alemães foram mortos e

ofensiva no setor
capturados.

Marinhei?@$ bi'itãflli�
(OS Biber!ados

Bathurst, 21 (R,l - Chegaram a
este porto 28 mar inh ci rus b ril âni
cos libertados pelas autoridades ele
Dacar. Desses marinheiros, 24 e1'<1111

tripulantes de um cargueiro britâ
'riico torpedeado no Atlânlieo, os

quais narram histórias cmoc io
.nantes de nove dias passados num

.mí núsculu bote em mar allo e qua-
11'0 semanas de cativeiro num cam

po de concentração senegalês.
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Bombas lançadas em I

Quartel GeomP',g,,:�g,��_� c;!f�m,-" 0,;,;.1""0" I-
que o general Mac Artur conferiu ao tenente-gener-al George Kenney, O major general Carl Spaatz, -da. F'ô rço Aérea dos EE.
comandante das fôrças aéreas aliadas do sudoeste do Pacífico, a conde- UU., condecorando o general de brigada. Ira Baker, com
coração denominada "Coração Encarnado", pela, invenção de bombas a Estrela de Prata Americana. Es t e oficial d is t inqu iu-ae
de fragmentação lançadas cm paraquedas as quais, segundo anunciou o no ro i d co n t r c Dieppe. se cu in do com. s u o fortaleza
tenentc-general Henry Arnold, comandante da. aviação norte-americana, voadora. até Abbeville. Fóto de "B í

t ish News
€stiío sendo utilizadas atualmente contra .os [aporieses. Service", esp€cio.l para "O ESTADO"

I
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-
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O que houve com o sr. lavai
Londres, 21 (U. P.) - O sr. Pierre Laval foi vítima de um novo

atentado dia 17, à tarde, quando se dirigia, de automóvel ele Paris para
V]chí.

Informações procedenles da fronleira da Suiça indicam que o carro

do chefe do govêrno títere francês chocou-se com uma mina, indo pelos

�
• J
I

.ares.

No desastre, morreram o motorista e um funcionário do Ministério
do Interior que acompanhavam o sr. Pierre Laval. Esl c sofreu alguns
ferimentos na cabeça, mas, apesar de ferido, continuou a viagem em

outro carro.

As autoridades que in vest iga rarn as causas elo acidente revelaram
que a estrada fôra minaria 10 ou 15 minutos antes da passagem do auto
móvel de Pierre Laval,

E'cos de ÍiHnoso
=

I A emissora da Indo

'II china sob domínio
alemão!

Sidnei, 21 (H.) - A intensifica
ção do domínio germânico sobre a

propaganda de Vichí tornou-se
perceptível nas irradiações da
emissora de Saigon, cap i lal da 111-
e] o-China Francesa, que mudou

I COIl1P.lel.amente de tom, passando
a publicar exclusivamente as notí
cias ele fonles alemãs.
A retirada dos exércitos germâ

nicos de EI-Agueila foi explicada,
por exemplo, da seguinte maneira.
nelo locutor da referida emissora:
•

"Os alemães atrairam o inimiga
a uma armadilha cuidadosamente
preparada" .

Além disso, a emissora de Sai
,:\'on comentou entusiásticarnente as:

recentes declaracões do sr. Pierre
Lavai, chefe do govêrrio francês"
às quais atribuiu grande impoI'"
tância. Todas as irradiacões dessa
emissora terminam invariavelmen
te pelas mesmas palavras: "POF
que haveriamos de fazer uma di
ferenca entr-e Pétain e Laval ? Te
mos ii certeza de que o povo fran
cês obedecerá lealmente a ambos,
Para nós o melhor é seguir o seu

exemplo" .

um

CHARUTOS SUERDICK
Maço Cr$ 1,60

CASA MENDES

o vke-cõnsul da Inglaterra
agradece a «O ESTADO»
Do sr . vice-cônsul da In

glaterra em 'rrosso Estado, er;

G. Mac Arthur Butler, rece

bemos atencioso cartão, agra
decendo a nota deste diário.
com respeito ao natalício de
S, M. o Rei Jorge VI.

IPBLBVRAS DO PAPA ao
EMBAIXADOR ESPANHOL

·o Modêlo Teddington
*

OMEGA APRESENTA ...

Zurique, 21 (R.) - "Neste
momento da história do mundo a

Espanha tem, sem dúvida, uma

elevada missão a realizar" - dis
se sua santidade o Papa ao sr. De
Ias Barcenas, novo embakxador
espanhol junto à Santa S�, quan-

I d,o. êste apresentou suas creden
CIaiS.

O texto da alocução de sua san

tidade foi ontem publicado pelo
"Osservatcre Romano".

Falando em espanhol, o Papa
Pio XII disse que sempre tivera
grande satisfação em receber os

enviados das nações que mantêm
relações amistosas com a Santa Sé,
particularmente quando êles vêm
de países católicos.

- o relógio de pulso de Precisão Oficialmente Comprovada!

"A Espanha é profundamente
católica - prosseguiu sua santi
dade - particularmente por ter
sido capaz de se levantar depois
do furacãó vermelho".

Louvando o catolicismo ativo,
manifestado pelo govêrno e o po
vo espanhóis, sua santidade acres

centou:
"Neste momento culminante da

História do mundo a Espanha tem"
sem dúvida, elevada missão ar

realizar. Ela será digna dessa mis
são se conseguir recuperar com

pletamente seu espírito de tradi
ção cristã.

Pio XII terminou enviando sua

benção ao povo espanhol e ao seu::

chefe.

*
A ESTRÊLA no mostra
dor identifica o re

lógio de pulso com o

tipo igual da máqui
na que obteve o me

lhor resultado de pre
cisão até hoje regis
trado em Teddington.

CK 2271 -

aço
DR 2189 - loíheado - Cr. $ 720,00 .

OT 2271 - ouro 18 kl. - Cr. $ 2.300.00 BACHARELANDOS E CONTADORANDOS
Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE

o REGISTRO do vosso DIPLOMA, no Rio, que fará
no menor tempo e preço-

ENTRE OS MAIS finos relógios do
mundo, Omega alcançou em 1940

o melhor resultado de precisão até
hoje obtido por um relógio de pulso
no célebre Observatório de Tedding
ton, na Inglaterra. E agora, Omega
apresenta o Modêlo Teddington, com
o tipo igual da máquina que con

quistou êsse resultado! Assim, pela
primeira vez, a indústria relojoeira
apresenta a V. S. um relógio de pul-

50 com a precisão de um relógio
de bolso! Visite um concessionário
autorizado Omega, escolha o seu

Modê!o Teddington e orgulhe-se
de possuir o relógio de pulso de
precisão oficialmente comprovada!

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

* Em Teddinçíon, lodos o,
anos é disputado o recorde de

precisão para relô jios de [,Jdol

os tipos. Esse recorde, Omega
o delem desde 193.1!

A

Novo Ininistro de Estado na Itália
Genebra, 21 (R.) - Anunciou-se em Roma que o sr. Giovanni Preslosí,

diretor da revista "La Vita It.aliana", foi nomeado ministro de Estado.

Segundo a agência "Stef'ani ", que transmitiu essa informação, o no

vo titular é perito em questões judáicas, sendo autor de um estudo das

"organízações ocultas de judeus e seus fins políticos".

Tropas anglo--americanas no

golfo pérsico
Londres, 21 (U. P.) - O "Exchange 'I'elegraph" deu a conhecer Ul11f�

noticia divulgada pela rádio de Berlim, segundo fi qual desembarcaram
grandes reforços britânicos c norte-americanos no golfo pérsico.OMEGA

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE
GENEBRA - SUíÇA llí)()1:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Processos dormindo Das :�c•••••••• ft�•••••••••••"••••••••��.:>
I: Quer que sua máquina velha :
�

f
A �

•

: �,ique neva � :'
" Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova •
I.l moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à e·,

I «1 EC ÓG » I
� 8-
• que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absolu r a perfeição, ..
À Também conserta quaisquer outras máquinas corno de ESCREVER, CA��CULAR, etc.,

.'.. com a maior precisão mecânica e a preços módicos.

@ R. João Pinto, 19. Fone 1 '-399. ,.
t •
•••••••••••••�e•••s.�� ••�e�����••�•••

Baía, 21 (Agência Vitória) - Os funcionários do Le

prosario Rodrigo de Menezes fizeram uma representação ao

Secretário do Interventor reclamando que desde 14 de Junho
de 1939, estava nas mãos do ex-Secretário da Interventoria

passada um processo dos mesmos sem que fosse dada solução.
Imediatamente o atual Secretário da Interventoria, protessor

Altamirando Requião respondeu nos seguintes termos: "Preces
so número 3.216 de 14 de Junho de 1939, acha-se em meu

poder para pronto despacho. Podeis confiar rapidez providên
cias este Gabinete, qual não tem outros prcposi tos senão servir
altos interêsses Baía, acordo programa salutar exrna , senhor
Interventor.

U

E de tato, no Diário Oficial de 12 vem publica
do no referido processo o seguinte despacho do CeI. Interven
tal' <Processo N° 3.316 - Ao Secretario da Saúde, para estu

do e elaboração de um projéto atendendo no que é solicitado
neste documento. Assim como no processo acima referido sào
dezenas de outros que estão dormindo nas gavêtas dos Secre
tários de Estado desde 1938 e 1939, especialmente na Secreta
ria da Fazenda onde o Ex-Secretário Raul da Costa Lino foi
de uma incapacidade e incompetencia sem limites.

2

gavêlas
"

===1

"I
.JCRTSTAS ALE::'IfAES l:\'THODt:ZEJI :\lODfF1CAÇõES XAS

!
LEIS ITALIANAS

I, " BeI'IlIU, DeZ�]llbro -I (lnteraliadjO) -I D; ':(',ord,o, ('Ulll1 f(Mm.le: t�e�n
Illllorlllac

as, a viagem (e uni grupo (e a tos 11I1lCl01laJ'l(JS (,0 1 nus ena

da Justiça da Alemanha a ltoiua prende-se à r-eorganlzaç âo do Ministé

rio da Justiça e dos órgãos indiciários italianos e também a revisão de'

Ulll grande número de importantes artigos do "Código de Mussolini ",
inlroduzido no começo deste ano. Os juristas alemães pi-et cndem par

tilhar suas exper-iências nas recentes reformas judiciárias alemãs com,

seus colegas de Roma e ainda sugerir a estes uma unificação dos prin
,eípios basicos do direito alemão e italiano. Em verdade, essa viagem
liga-se à imediata revisão das clausulas que fixam penalidades por atos

terroristas, atividades suvcrsivas em favor do inimigo. manifestações
anti-governamentais, e atos similares. Os alemães pedirão a pena de

morte para todos esses delitos.
Ao que parece, vários outros artigos que serão i n trorluz.idos se

prendem ao julgamento de acusados de "resistência às medidas econô

nucas do governo, ao não-cumprimento das ordens de mobilização das

autoridades militares, de deserção e auto-mutilação, etc.
Durante duas semanas varias comissões de juristas, sob a direção

geral de Grandi, Ministro da Justiça, trabalharam em Roma na elabora

ç'ão de novos capítulos do "Código de Mussolini" _ A imprensa italiana

já começou a preparar a espírito da população para as alterações no

judiciário e a modificação de leis.

DOENCAS DA PELE
E SIFiUS

_.

Dia 25 - Vespe'l'al infantil
oferecida aos filhos dos srs.

sócios. A noite, saráu-dan·
sante.

Dia 31 - Baile de S. Sil
vestre - Grande "reveillon".
Traje à rigor (, 'smo_king" ou

branco).

As mesas poderão ser reser

vadas na Relojoaria 'Moritz'.

Casa Oscar Lima

x
TODOS OS BISPOS DEVEM COMPARECER DIARIAMENTE

NA POLíCIA

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. iOLENTINO
DE CARVALHO

I Consultas: Das 14 às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.

As autoridades responsáveis pele
fiel execução das Estatísticas Mili
'<ares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

-

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Dr_ Lauro Daura
Doenças de Senhoras-Vias

Urluàrias,
Tratamento especializado

das aíe cções do aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, Trompas, etc.), Tra
tamento moderno, por pro
ceSS08 elétrtcos da GONOR
RÉA AGUDA E CRÓNICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, 80b centro
le endoscóplco (U R E'-
T R O S C O P I A) e de labo
ratorio.
Fisioterapia - Diatermia e

Infra-Vermelho.
CONSULTAS: Das 10-12 e

das R·5.
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: 1663.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.
760

Londres, Dezembro - (Interaliado) - A Agência Norueguesa nos

informa que as perseguições religiosas continuam cada vez mais fero
zes. Os bispos são obrigados a se apresentar diariamente na polícia.
Trinta pastores foram expulsos de suas paróquias. O Departamento dos
Cultos procura por todos os meios combater a Igreja. Assim é que fi
zeram um apelo aos teólogos não ordenados ainda no sentido de subs
tituírem os pastores verdadeiros. De 220, somente 4 se apresentaram.

Para . as grandes festas do

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

desde já suas compras na

SORTIMENTO RENOVADO

Fazendas, Arrnarinnoa, Perfumanas, Pi
jamas, Gravatas, luttgos para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados, etc.

30v ·4

(ons. Mafra, 11 Fone. 1.070Só às autorJdades Interessa
rá, de-fato, o q.e sabes a res

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

!
i'

-

«Relojoaria

I Realce
!

I

Royal))
Rua Trajano n' 3 -.

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

- TREMEL -

vs-7

FUZILADO PELO "CRIME" DE ODIAR A ALEMANHA

Londres, Dezembro - (Do Serviço Noticioso Polonês para Inter

aliado) - O "Litzmannstadt Zeitung", órgão da imprensa nazista na

Polônia, anunciou que a Côrte Especiu 1 Alemã de Poznan condenou ii

morte o trabalhador agrícola Rawiez, .sob acusação de "odiar a Ale

manha" e de incitar os seus companheiros a "concorrer para a quéda
da produção".

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.lx. postal - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FlORIANÚPOLlS

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças 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.).

Sub-.gente. no. prlnclpll.
muncipio. do E.tedo.

t7P.

a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissíma

Padrões que encantam l Cores firmes ! Firmes como o autor

r�ão eSQue�am, Casa Macedonia-(a casa Que mais bai1ato vetuIa)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

$"-

Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras. vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser

aparelhos fotográficos. telefones, etc.
'

1,__� SE_RV_IÇ_O__P_ER_FE_IT_O__E__G_AR_A_N_TlOO 1
758
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Dr" Edgard Pinto de Souza

nos foi
soube-

:!
••• íit�IIiH!18�1»•••••••••6lee.e."•••

fJ!G····:1 Aln�!!��ç� .rt��i���al"�O! !��LC!��!��m
,.A

E nAS
e correspondência de Manáus, que na maternidade da San-

'9 _J 00'

o fl ta Casa, a doméstica Heloisa Sousa deu à luz uma

". ., j eh:' � criança com duas cabeças, bifurcando se a coluna ver-

e. "'� o � tebral na altura do pescoço.

:: padrões maravilhésos, nníssímo acabamento :
'. I •
"$ das melhores "'ta'bricas do país, sao �� MdãdiCdO -MCirU�!Jião� dau Çasa de S:uíde São Sehastião. Formado na

� 'rJ U1 ii ...... Faculda e e eãlcína u a nlversldade da São Paulo. onde foi assistente
..

encontradas bale,0-es da �! efetivo da Cild�ira da Tecnica Cirúrgica regidrl !HIo Pi'llf. EdmundO Vas-

�� �

nOS >,
� eencelos, Ex - asslstente dJ PrJÍ. Benaâlte MJnlenegro. Com prática da

" I .

u mais de "I aucs na Clínica Cirúrgica do Prof. AlípiG Correia Neto. Com
· �j � estágiO de especialização III) Hl)s;lital Charité da Berli:n (Serviço do Prof.

e é: sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e schmíeüen,
� � de Franklorl. CIrurgia da Tiróide. est6mago. intestino dlJlgado e grosso.
� � I figado e vias biliares. seios. útere, ovários. rins. nrcstata e bexiga.
'� ': hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e artlculacêes,
v VN É eneentraün dlaríemente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa de

• D;a'riam t t6eCDhDtI'110S novídades 8 Sa.,úde São Sebastião. tel. US3 Das 15 as 18 da tarde. à Rua Fernando
· (� 1 I i en e 1 '" IOk. {J.I! _ v •

Machado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Ouarte Schutel n° 2. Tel. 1259

� fi E' preferivel desaparecermos como Na-
0'1 Rua Felipe Scbuddt, 54-FOi1e 1514 : �ão que nos submetermos ao nazismo
.8$Hf.��GtiH!�i<�.��Q;€!!HIHf�@í<®.P.@c.�(Hi�.�trHIHi�••••CilU'��f.u1 Rio,21 (A. N,) - Realizou-se dia 18 o almoço com o

.............----..........---"""
-,-

qual a colônia britânica homenageou os jornalistas bras-i-leiros,

I............".�
-- "_ .. ...._ o

....

'-"·-1 Artigos para senhoras!

IÍ� R f""._ X
'''!l' R��' SEDAS ESTAMPADAS que visitaram a Inglaterra , a convite do govêrno britânico.

E t� Â P R E S /�:. i>"'''' � Os mais lindos padrões Presidiu a mesa, como convidado de honra, o chanceler Osvaldo
V'I', O P A R A I S O Aranha, discursando o sr. Ralph Osbourgh, que saudou o mi-

Trcmsp )l'te de C::trga 3 I nistro, em nome da colônia britânica, falando em nome dos [or-
� Rua Felipe Schmidt, 21

DOMiCIL!O J,\ DOM!CILlO � nalistas homenageados o sr. Már ie Martins, redator do "O Ra-

Vlagens direta e em c atninhôes propr ios para: i' Vid� m:'�nfi!rJ;liT� dical". O almoço foi encerrado com vibrante discurso do chan-

Bom Retíro, Lages, Painel, CorretaPtnto, Ponte Ait9.! � u L�i"u� 1.1 v U celer Osvaldo Aranha, que salientou ser preferivel o Brasil de-

Cueltibm os, Cam nos Nó vos, Cruzeiro e vice versa. I saparecer como Nação a submeter-se à escravidão nazista.

EM COMBPJAQAo E:vl LAGES PARA: Campo Bélo, � Paulistas 4 x (erlcces 3
AGita Garíbaldi, Vucnrla, Caxias e vle e-versa. � Ontem, no estádio do

Aceitemos cargas para re tespacho junto à Es- I.� Vasco da Gama. do Rio de
tra da da Ferro em Herval (Cruzeiro). I Janeiro, foi raal izodu a 3a

Agência em Lages: Agência em Florianópolis: ; p.o r t ido entre os seleções de
Rua Correia Pinto, S� RU:1 Alvaro de C'1,rvalbo,2 ! São Paulo e Rio de Janeiro,

I
'I'eletcne 1.677 � em disputa do cornpeonc to

· � Brasileim de fu teból.
��'5��:::::�_:::::""���'�'T:::_"'�::c�����������="",:",=�=:"""",� Enorm e assistência acor-

reu ao estádio, cujas de
pendências estavam com

pletamente lotadas.
A partida, que parecia

bem equilibrada, foi ganha
pelo quadro paulista, que
venceu a seleção carioca
pela contagem de 4 x 3.
Os tentos da seleção ven

cedora foram feitos por Mi
lani, Lima (2), e Claudio,

Ex-dentista. do Patronato de AniÍaoolis e dos cariocas' por Vevé (2),
.

Clluiea e Protese de boca.- Especialista em pontes e Pedro Amorim.

OS dentaduras duplas., Dantaduras anatcmlcas de Paladon, A renda alcançou a elevado

�em abóboda palatina (superior): novo sistema.- Estrações importância de Cr. $230.599,60.
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia. Se:rviu o omo juiz o sr.

Trabalhos modernisados, sob absoluta garantia. Francisco Antônio de Trin-

Rue. Deodoro, 16. dade, da Federação Mineira
------------------.- de Futeból.

..,... m 'YYVV' _._ m......... O� integrantes da seleção� ALFAIATADIA ('O UNICO» !
de São Paulo ganharam,

K cada um, Cr. $5,000,00,

�
Ambos os quadros joga-

Florisbelo Silva ram com os mesmos elerneri
tos que tomaram parte no

jogo de terça-feira passada.

1 Caspa 'i LOÇÃO MARAVI·
LHOSA %

1 O aU��!e J��!a!�!to��1 cidade ! Lt��m�i� ��é�,��I�
( .. teira diplomadu) Afende na
...,... .........,._..· -.-.-..w ••• • J"JV Casa de Saúde S Sshastiao,

das 10 à� 12 e das 15 às 17
horas

__o��__�_�_••_.'�_. ....................""""'.............__......_............ ...... ....__.... _

t�··-===·-�M'W-
..-.._'..

--ll

I�so�r

Compra-se
Compra-se uma máquina

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

.:1mversaríom
Transcorre ho ie o dia natalí

cio da galante menina Suzete

Margô, dileta filhinha do sr,

Francisco A. Kovalski.
Não procures eonkecer o que

se pensa nas esferas oficiais;
são segredos difíceis de guaro
<dar. (L. D. N.). FSl:em anos koJel

A prof. srita. Maria das Ne
ves Lisboa;

a srita. Irene Silva;
o sr. dr. Moaír de Oliveira,

veterinário e pessoa mui esti
mada entre nós;

o nosso prezado confrade sr.

Cassio Abreu;
o sr. dr. César Seára, agro

nomo e figura destacada no

esporte catarinense;
a prof. srita. Despina Spyri

des.

Aiuga se
u m QUARTO

-

para solteiro ou

casal sem rtlhcs-Tratar à rua
Tiradentes, 5B.
748 30 vS.-7

mos ter falecido em Curitiba.
onde residia. o sr. Francisco

Bertagnoli. conhecido industrial

naquela capital e pai do nosso

distinto amigo sr. dr. Francis
co Bertagnoli Junior, chefe do

Serviço de Fomento Vegetal,
em nosso Estado, atualmente
residindo na cidade do Cruzei
ro.

Faleceu na cidade de Lajes,
onde era abastado fazendeiro, o
sr. José Ribeiro Branco,
A notícia do falecimento do

sr. José Ribeiro Branco causou

profunda consternação nos cir
culas sociais de Lajes e de Flo

rianópolis, pois o extinto goza
va de muita estima e conceito.

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

Gabinete Hectro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Caló)

tasamentos:
Realizou-se, sábado, no Rio,

o enlace matrimonial da se

nhorita Maria Eugenia de Me
lo Acioly Carneiro, professora
pública federal, filha do sr.

Antônio Acioly Carneiro e de
d. Maria de Melo Acioly Car
neiro, com o dr. Osmar da
Cunha e Melo, funcionário da

Justiça Federal, filho. do pro
fessor dr. Cunha e Melo.

)�&Â� .�'�C(A,
• •

[ lpttlAUOAOt

Ternos sob medida-(asemiras nacionais e estrangeiras.
Brins de primeira qualidade ...(eroés.. linhos, etc.

Servico garantido-Prontidão

Importadora Ava - Rádios

.tgradecimentos:
Do jovem Wilson Leal de

Moura recebemos atencioso car

tão, agradecendo a nota de seu

natalício.

S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Clubes:
Ontem, às 24 horas, durante

o "saráu" do Cantista R.F.C.,
o sr. Francisco Silva e o «Quin
teto» do Lira Tênis, ofereceram
cela "Taça" áquele clube do
Estreito.CASA MISCELANEA. distribui

dora dos Rádiol! R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
;,1110, 12.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso.
será julgado, milit.armente, comó
inimigo do Brasil (D. E. M.)_

..................._'
,' : Falecimentos:

Por telegrama que
. gentilmente mostrado,

Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WE'fZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACrL\fE�rE
E COM HAPIDEZ

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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reos.

Assinou o presidente da Re
pública decreto lei dando nova

redação ao artigo 22 do igual
ato de n. 1.968, de 17 de ia
neiro de 1940, a respeito do
funcionamento e reorganização
da Comissão' de Fronteiras.

O reterido artigo ficou assim
redigido:
"Art. 22 _- A Comissão Es- ,

pecial compor-se-á do Secretá
rio Geral do Conselho de Se
gurança Nacional e mais cinco
membros e de um secretário,

§ 10 -Os membros e o se

cretário serão nomeados por
decreto referenciado pelo mi
nistro da Justiça e Negócios
Interiores.

§ 20 - O presidente da Co
missão será o secretário gera!
do Conselho de Segurança Na
cional.

§ 30 - O presidente da Co
missão designará o seu subst.i
tuto eventual".

CIGARRllHOS TAlVIS

é um dos pz-eserates pl"edUeti)§ p�!l'a
Atdver§ár!�5J Ct.nnenIlOr:âçÕ;esp FOr'íinaturas

!
i

Em competicões. entre mílhores de estudcmtes, senhoras
e homens de negócio, para a escolha do: melhor caneta.
comprovou-se que 184% A MAIS PREFEREM P,...L\.RKER à

segunda caneta colocada.

Á venda em tadas as b6as casas do ramo

Conetas Dicmente Azul, 230$ para cima; outras canetas Parker, desde 60$

Únicos distribuidores para todo o Brasil e Posto Central de Consêrtos .

COSiA, PORTÉlA & elA. _ Rua 1.. d. Março, 9 . 1.. - Rio _ Caixa Postal 508

Evidentemente não existe melhor
presente do que uma caneta. Mas
qual a caneta que exprime o máxi
mo para seus entes queridos? Anos
alrás, esta pergunta seria de difícil
rssposto. Mas hoje muitos inquéri
tos independentes e imparciais reve
lerem uma preferência e smrrqcrdo
ra em favor da Porker VacumaUc.
E não há motivo para admiraçãol
Que OUIrG caneta pode equiparar
se à Vacumatic, com sua beleza de
verdodeiro jóia? Nenhuma ... por
quê êste estilo de resplandecente
p érol r 1 ')minada, anel a anel, é ex

clusivo da Parker.

Que outra canela pode igualar a

Pctrker em eficiência? Nenhuma ...
porquê o enchedor de diafragma, a
uma só mão, da Vacumalic, é pro
tegido por uma patente de exclu
sividade.

Que outra caneta póde deslizar
sôbre o prrpel, tão suave e sensí
vel como a Parker? Nenhuma ...
porquê a pena de toda ccmet r
Vacumatic é feita de ouro de 14K,
de granulação extra fina, extraordi
narimnente vibrátil e "lubrificcdcr"

pela sutileza do Osrnirídio (tão rijo
que não se torna r:Íspera por toda
a vida).

Peça a qualquer revendedor Parker
para VGl 0:3 novos e soberbos con

juntos de ccnstcrs Vc cumcrtic para
presente, combinadas com lapisei
ras Wril<.?fine,em surcreendentes es
tojos de jóia, E3coUi.a o estilo e a

côr que prefere, aos mais vcriodos
preços. Experimente a admirável
facilidade de escrever proporcio
nada pelcr pena extrcrordincricrmen
te vibrátil da Parker. E. verifique as

caraterísticas exclusivas da lapi
seira Writefine, especialmente o gra
fite 39 °10 mais fino, para escrever
como um fio de cabelo.

Lembre-se de que metade do prazer
de dar presentes reside na aleg'l'ía
de quem os recebe. Para expressar
a sua verdadeira estima - e ter
certeza de que sua dádiva será in
timamente apreciada, escolha a ge
nuina Parker de "Diamante Azul"
a caneta de praíerêncio assegura
da - a caneta com Contrato de Ga
rantia Por Viela. E compre uma

para seu uso pessoal.

i
,�

I
!
;!
1
u
:'�

í
.�
i
i
I

I
1

I
1
f
1 "r

\

7315

Adquira uma

Lapiseira Parker
WRITEFINE

com o novo grafite
mcis longo e / Pena suave

mcds fino como seda
Tôdas as Canetas
Pctrker têm peneis de
ouro de 14 K. com Don

ta da Osmirídío.

!Ji}))-!V.Al e:o.MAl 'Jlil([;�
Contrato de Gayc.ntia per Vida

• o "Diamante Azul" no segmocor rspresentcr
;'�3€r) Contrato por Vida com o possuidor,ga
rantindo .:> i epcro de quclquer avada (exceto

em caso de perda, ou dano intencionol). cobrcmdo
epencs seismil réis para embolcrqern. pOI!:- e �9gEro,
desde que a caneta venha completo para consêrto.

I Ecos

a esquadra francesa entrará em atividade
Londres, 2 I (V.P.) Opinam os; culos dos "Franceses Combateu- máticos salientam que a violação"
observadores navais desta capital tes" declaram que mio há motivo por parte da Alemanha, do Armis
que dentro de curto prazo pode- algum impedindo a denúncia cio tício de 1940, mudou a situacão
râo ser postas em serviço as po de- acôrrlo pelo qual o cncouracado que presidiu ao "Gentlemcn's
rosas unidades francesas que es- "Lorruinc ", de 22.189 toneladas, 4 Agreement" intervindo entre o al
tãu em Dacar, declarando, porém, cruzadores e pelo menos 1 subma- mirante Godefrv e as autoridades
que os navios de guerra da Fran- ri no, Ior.un internados e d esm i li- navais britânicàs de Alexandria.
c;a internados em Alexandria, de- la rizartos no porto de Alexandria. Em conformidade com êsse

I
verão ainda esperar vários meses Para tanto, dizem os referidos cir- "Acôrdo" ficaram a bordo dos na

antes de poclerem entrar em COJ11- cuias, é suficiente um acôrdo frn n- vias de guerra franceses, somente"
bale. co-britânico. tsses mesmos ('Írcu-· guarnições de vigilância. Adianta
Esse e UIl1 dos aspectos da rea- los abrigam a esperança de que o I se, entretanto, que devido à longa

ção causada pelas declarações do vice-almirante René Emile Gode- inação é provuvel que as máqui-
almlrunte Darlan, de que os na,:,ios l

Iroy, cOI1?andante da esqu�dl'a em
I
nas necessitem de grandes r-eparos;

de guerra franceses colabor-ar-iam AlexandrIa se reuna aos aliados. o mesmo acontecendo com naVIOS'

CO!ll as esquadras aliadas. Os cir- Ohservadores polí1icos e diplo- relativalllente novos.
---

.

Os elementos colhidos pela Esta,..
tística Militar são absolutame\l'"
secretos, 9 servem sómente a. fim
militares. Negar-se a fornecê-los o.
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas:

11_��__país.
(D.

_

E. M.).

Cabelo� brancos t LOÇÃO

,
�u nA YTLllOSA !

O ADVOGA fiO ACACIO 1'40-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro,. nO 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Postalll0-Fone: 1277

Farmácia «Esperança»)
do

Farmacêutico NILO LAUS

R.
PREÇOS

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

PerFumariu.--Artigos de borrachd.

Conselheiro Mafra '4 e 5 (edíficío
Mercado,

FONE 1.642

do

N t'·
t

e o leias I
(

�"""""""I
A propósito da denominação

para os caças-submarinos, o

ministro enviou o seguinte avi
:;;0 ao chefe do Estado Maior
da Armada: ., Tendo I esolvido
dar aos caça-submarinos que
já fOI am e aos que serão

incar-,porados à Armada, nomes dos
rios do Bras I, solicito a v. ex.

providências no sentido de pas'lsarem a denominar-se' 'Guapo
ré" o CS·l e "Gurupí" o cS·2.1

• I
Assinou o p.esiden te da Re-

pública decreto aprovando o re

guIamento para a fiscaliaação
aduaneira dos transpor tes aê-

CQntrato d.
Garantia
por Vida
com Diamante
Azul da Pcrker

Garante se a exata observância no receituário médico

MÓDICOS

I

o derrotismo e o pessimismo
siio arma� dR "quinta-colu.na".
(I�. D. N.).

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

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violentos da

tis.ma c bronquite envel?enam o organismo,
tmnnrn a energia, arrumam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos Mendaco
nova fórmula. médica, começa

1

a circulat·
no sangue, dominando rapidarnente os ata
q ues. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e valia
u sono reparador. Tudo O que se faz ne
cessaria é tornar 2 pastilhas ele Mendaco
as releições e ficará completamente livre
da

.

asma ou bronquite. A ação é muito
rapída mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido ta nto
êxito que .se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e rucil '·fi·
pidamente c completo alívio do sorrímento
da. asma em poucos dias. Peça i,,'efldo!:o,
hoje mesmo, em qualquer larrnácia. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

Men .di a ft "'" AraI," com

� '_'V QtJnno.

Leilão
•

No próximo dia. 22 serão
vendidos em leilão. no pr e
dio no 56, da ruo, Con-el hel ro
Mafra, à'l 17 horas. O" <e

zuintes móveis i' miudezas:
Móveis para 881a de j-mt�lr,
com mármore e vidro "bi
zauté", cr istale iras, "bulett",
"etagére". mesa elástica, ca
delras ( estilo moderno),
"bUrf'8UX", guarda· louças,
guarda - roupas, (para sol
teiro e casa!), com espelho,
e sem espelho, mesa elásti
ca americana, armário la
queado, lavatório!!1, pentell·
deira, mesa de' cô bpceira,
camas para CfiSRI e solteiro,
cadeiras, mesinhas, louçns,
vidros, e outras miudezlls.
765 4 vs-3

TROPICAIS t INGLESES
O mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

F Rua Felipe Schmidt, 21

A H. A. F. ESTÁ DESLOCANDO
OS ALEMÃES

Londl'es, Dezembro - In leralia
do) - A Agência "Aneta" nos in
forma que o Comissário do Reich
na Holanda, Arthur Seyss·lnquart,
prognosticou que a Holanda se tor
nará brevemente um asilo para
grandes massas de alemães que fo
gem aos ataques aéreos lançado,>
pelos aviões da R. A. F.
Referindo-se ao discurso de

Seyss-Inquart, o jomal controlado
pelos naústas "Haagsche PosV'
afirmou que as autoridades holan
desas dariam começo imediatamen
te aos preparativos necessários pa
ra oferecer abrigos a milhares de
refugiados alemães. O jornal relem
bra que na guerra passada
quanclo a sua neutralidade não foi
violada - a Holanda esteve sem
pre pronta a dar refúgio àqueles
que-precisavam, acrescentando que
o país farÍl o passiveI para desem
penhar o mesmo papel agora, no
momento em que o Heich enfrenla
essa gra,ye emergência.

Alfaiate CARIONI, o melhor!
Rua Tiradentes, 16.

I
Clinica Iilédico-cirúrgica do
DR. SAULO RAMOS
EspecIalista em moléstia!! de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAl,: ea
tõmago, vesicnla, r, tero. ovários,
apêndice, tnmores, ele. - CIRGRGIA
PLASTICA DO PERtXEO - Hérnias,
hidrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de HemolToldes e varI
zes - FractUl'as: aparelhos de gêsso.
Opéra n08 RSI,ltals de J!'lorlanõpoUs.
Praça Pereli"a e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horãrlo: Das 14 às 16 horas. d1arla-

, mente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-LIRI TENIS CLUBE Dia 31 - Grande baile

5

- «Reveillon>l.-Surpresas - Traje à rigôr
tO CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO NOVO, realizará, dia 31, o seu tradicional

baile de São Silvestre. Dia 25, NATAL-BAILE-INFANTIL, com inicio às 16 horas.

'V

(

AS PALAVRAS DE GAYDA JÁ NAO CALJSA1\í SENSAÇI\O
Berna, Dezembro (Inter-aliado) - Como índice da repercussão

que tiveram .ua ltúlia, as vitór-ias do Oitavo Exército Britânico e a ocu

pação da Africa Francesa por forças anglo-americanas, pode-se citar

'o 8,rtigo do megafone elo "Duce ", xr. Virgínia Gayda. Esse conhecido

"portu-voz ", que já não am euçn ni ugucrn, como o razia d.ui tcs, nem

"clangoreia " vitórias imagi nár i as, declara que a Itália está ruais do que
nunca disposta a enfrentar a coligação anglo-snxón ica. E n nunc ia que

planos secretos estão sendo preparados ... Traído tal vez pelo seu suhcol1-,
r-ienle, o inefavel jornalista deu i10 seu arligo um título eloquente: "Te- i
rú o "Eixo" perdido a gU('lTU"? !

Informações aqui. recebidas. de fontes neutras, desmontem, entre

tanto, as afirmações pomposas cio megafone fascista quando afirma que
"a Itália não se comove, nem está esgotada ou desmoru liz ada, nem Ião

pouco só e abandonada".
O moral do povo italiano - que jamais man if'cs í

ou en l usi asruo pc-I
los empreendimentos bélicos do fascismo - está mais baixo do que
nunca. A escassez de alimentos é cada vez maior pois que a pe n insula
uue seiupre importou alimentos se vê compelida ii exportar o que pro
duz para fi Alemanha.

Hitler e seus comparsas I1Ü() têm a mesma conf ia nça que o sr. l"i1'

ginio Gayda, tanto assim que, desde há muito, vêm mandando tropas
c mais tropas para Itália. enquanto que na administração pública e na

polícia avultam cada vez mais elementos pertencentes a Gestapo. Do

ponto de vista nacional, a l tália, aliada da Alemanha, se encontra em

situação identica a das nações ocupadas pelos nazistas, tais e tantos,
são os elementos germanicos que intervém na sua administração. :-.ia

realidade, os poderes atuais de Mussol i ni e seus acolit os são identicos
�IOS de qualquer "Quis li ng " curopéu.

O povo italiano desconhece até agora a h-emenda derrota de ROIll
mel e a ocupação ele Tohruque e outras cidades. Ignora sobretudo a de
senvoltura com que o chefe germânico agiu, abandonando ii sua sorte,
para salvar o seu "África Korp", os efetivos italianos que lutavam na

Líbia.

Esforços inauditos têm sido feitos pelo govêrno italiano para es

conder os estragos sofridos pelas cidades italianas em consequência
. elos bombardeiros da R. A. F. Apesar disso teve ele confessar que a ci
dade de Gênova, que há pouco possui a uma população ele mais de ., ..

mo.Ooo habitantes, está reduzida a 400.000 almas, tal tem sido o êxodo.
Em Gênova não há água potável senão cOJU escassez devido à des

truição dos reservatórios e da tubulação. A remoção 'de escombros

prossegue sem cessar e o número de mortos aumenta dia a dia, com a
'

descoberta de cadavercs.
O poeto, parcialmente destruido, apresenta um aspecto dantesco.

Dezenas ele navios estão afundados; entre estes o transatlântico "Ro
ma" que Iôra convertido em porta-aviões. A situação. do l)orto é tal que
.há mais de seis semanas não entrou nem saiu um único vapor de Gê
nova.

rUlfímos estilos de finosj MOBILIARIOS
acaba de receber

tas, celulas diversas bern COn10 doenças, surgem embaraços ao

outros produtos que "carreta, seu Iu.icionarnento e eles n50
riam rapidamente a VQSSét mor- mais conseguem eliminar todos
te si lhes fosse permitido per- os tóxicos. Estes tóxicos e prin-
manecer no vosso organismo. cipalrnente o acido urico, se

Cada articulação dos membros. acumulam nos músculos e nas

cada movimento respiratorio juntas e são respousaveis pelas
ou batimento cardíaco, mais dóres Intensas do reurna tisrno,
ainda, cada pensamento e erno- pelo lumbago, pela prostração
ção concor rem para

a�
produção desses toxicoa.

PAQuando sãos. os rins RA Ofiltram esses elementos S R IN 5BEXIGA ._"._
E A

ilulas·DE-WITT

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumat isrno, da
sensação de "envelhecimento",
das dôres !1::'tS juntas, � devido
exclusivamente ao funciona
mcnt.o anormal dos rins.
É importante conservar Dê

rins em pe: feito estado de f'un
cionarr.ento e co.i.barer im e

diataruent e quacsqucr sinto
mas de a lteraçào do IneS!UO.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
impor tan t.ssirno de reter por
filtração as subs tancias noci ';<13
ao organismo. Dia e noite se

produzem elcmer.tcs corno aci
do ur ico, bacr ér ias ViV:;lS e mor-

nocivos e os eliminam do oro

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do alas seguro, elas tonificam
os ri ns de' tal maneira que estes

possam executar o tvaba lho

que a Natureza lhes confiou.
Os tóxicos acumulados são f'il
trados e· eliminados do orga
nismo e i.ovamcnte podereis
desfrutar saúde e gOZ2i :-.t vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas CG1l1() abales, 1"-::S

fi' iamentos, manifestações se

cundar ias da gripe ou outras

geral e pela' sensação de "ve
lhice". Os pr in.eiros sintomas
são cm gC'n1.! RS tort urantes

dôres nas costas. Os rins estão
então aobrecarregadcs c infla
mados -- e C'l)CLJ ccnscquencia
vos assaltam estas terr iveis
dôres nas costas. As PiluIus
De Witt vão ter à séde de

f

>j'�..

todos os vossos ID31es -- aos

Ri:1s. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

OÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

o vidro lrande de Pilulas De Witt, contendo duas ve.es:e meia a quan
tidade tio tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

A 1700 reunião semanal do Rota- B nco de Cre'dl-to P pul2r e A9'·1(0Iary Clube de Florianópolis reali- a o g
.

zou-se quinta-feira última, di a 17,

nOAC��f:st�;' do dia pronunciou-a de Santa (alarlna
o rotariano Tavares do Amaral,
cônsul de Portugal em nossa terra, Rua Tralano n.o 16 - Séde prõprla
sobre o têma "O Estado Novo em Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertítleada
Portugal". Com a fluência que lhe n, 1 em 20 de Setembro de 1938.
é peculiar teceu elogios a situação Endereço telegráfico: BANCREPOLA
criada pela revolução

.

de Gomes b

da Costa, exaltando as figuras já Códi,ros usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição
legendárias de Salazar e Carmona. FLORIANOPOLIS
Comentou a situação de prosperi- EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
dade da velha terra luzitana, cujo E t' O t C bI presente dinâmico e renovador es- mpres Imos - escon os - o ranças
tá bem à altura dos idos tempos e ordens de pagamento.
do Portugal senhor dos mares e Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
descobridor de novos mundos.

Representante da Caixa Economica Federal para a venda
o rotariano Wanderley encarre-

gou-se da homenagem prestada dali Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
pelo Rotary às duas datas recente- semestral, em Maio e Novembro.
mente festejadas: os dias do Ma- Paga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados
rínheiro e do Reservista. Exaltou d S- P I Mi 6

.

P b
as figuras de Tamandaré, consa- e ao au o. nas efalS e efnam ueo.

grado pelas grandes potências na- Mantem carteira especial para administração de prédios •

vais como o mais perfeito tipo de Recebe dinheiro em depósito pelas
homem do mar, e relembrou a glo- melhores taxas:dosa figura ele Bilac, o poeta da
raca, mix to de bardo sonhador e C/C à disposição (retirada livre) 2%
patriota exaltado, cujos sentimen- C/C Limitada 5%
tos ele arnôr à pátria transforma- C/C Ayiso Prévio 6%
ram-se em ensinamentos cívicos C/C Prazo Fixo 7%i aos brasileiros.

O rotariano Arminio relembra Aceita procuração para. receber vencimentos em to-

que o dia elo Marinheiro teve em �al a8 Repartições Federais. Estaduais e MunioipaIs.
nossa Capital grandes e excepcio-
nais comemorações, tais como a •••••••••••••••••••••••••
inauguração, na data, do Iate Clu- • •
be de Florianópolis, acontecÍmen-

•to digno de registo, por isso que a. F • Enova organização, em esforço con-.. armaCI8 _'
.. speranra •

junto de UIll punhado de pessoas � .a
de boa vontade, lançou ao mar, na • A SUA FARMACIA -

..

Dresenca do lllundo oficial, a flo-. Rua Cons. M"fra 4 e 5 -".- FONE 1.6"2 •tllha Tamandaré, composta ele 6 v 'I A
.• Vbarcos modernos e velozes, cons-

• Entril!J/;.g.& .A d,...míc"lli� Atruidos em nossa cidaele. � '" U 'It.i • I �� V
Após a saudação fiO pavilhão na- .. •cional foi encerrada a reunião-al- ,.

moço. . .t�H, •• eO�f1; ��;Ci�r:,.�.O ��� e��1!Ht

I
1

·1'!� !
• ' j

.: �

"A Modelar"

�.

s::.: I ""'.'
� I I.'� ,';:', _I,

•
__�.fr

I Vendas 'à vistá e a prazo
,i'. D-s _

HOTARY CLUBE DE
FLORIANóPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g��:l��o �!�� ,!,,11'�����f�1de Medicina da Universidade do Brasil) .•
•

Bx-íntern'll do servíce tie Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira Dr. Aldo Avila da ln
médico do Decartamento de Saüde j HOTdi!O: 9 às 1 � e 17 às 18 �

CLíNICA MÉDiCA ii Edifício s:r::e��a Neto, �
1\f I' .

' "

d di'
j ',' FI" l' II,'.0 e,s'I':Hi tnternas 'e H �.t()f' f' CrI) �!ç'l!', ,li ro rr cnopo IS,

Consultór!o: Rua Felipe Schtr.Idt n, 38 - 'lei. i 4�6 t... .. =- ..,"".."..., _ ...�
Resldencle: RuA. VipclI!j(!e de Our o Preto n 70 Te].: 5231 '

,.. I�_
ATENDE GHAMADOS À NOITE. � FLORiANOPOLTS. Cll4iUH(}) n-m,l)}

fi: -,A' U��'�'Ui;T-O-: fi, t: p' A lU �
.

A Dii'aluf d,o Hospital
I Cr$ 0, 3��;ta I���DE8

r!PEe � �. ) B -

VL �' í.F� da Ca!'Hl�d8" de
r!ommOPGilS

Residência e Consultório: Rua Visconde de Our o I-'c'!:'l,; 51 Alfaiate CARIONI, o melher:
(próximo RO Teatro). Rua Tiradentes, IS,

__�..._,.__..;...;:�=======::::::===.:::::::.=:;;;:,; �'" .�,,_

Clrurgí s geral e Dceuçs s de Senhnns O ESPiIUTO Q'CE ANE\IA os e.�����,**�.����.�®�;�1 ••���.'Fisioterapia: Diatermia, iuíra-vermelhu e Ulu a- Viule ta. PAl)HES CATóLICOS • _" • '

CONsULTAS: Dlar íementes à� 11.30 e df\,ç i5 às 18 horas

FllH I E
�

'fi IFone 1,644 Londres, Dezembro - Interalia-!
s ., _:

.

tíli:!- , -.,. -_".�___ _ I do) - Citando artigo do "Brunner w
,

_,

�

") "'''AV' S
fi '"

C'"
- _,

I
Tagblati", intitulado "Lobos com ...!I III

.'� � � � 1\" ��{·'l·�" ..!.. r. �:.?,' r, _. _,,�..:..>,,�.l.;f\ pele de cordeiro", o "Prager
A T .� d

� ,�- ,_ II..#'
Ahcnd ", jornal naz ista que se pu- w oril::"� � p 'l,e �""fff� "'!l, �p" 'ir ..Oculista do Centre de Saúde e do Hospital de Caridade bl ica na Checoslováquia, diz: "O a

�_", 'I\.... ,;,::y "-' � .� '" ". ""'th� """ � a
Ex-interno óo Serviço do Prcíesser' Leónidas ferreira e ex-estaetarnr dos agente paruquerlista Pechal, que de- .. 8:
ServícflS do dr, Gabriel de Andraàe (Rioj e dr. Pereira Gomes (5. Paulo} via descer na Morávia, afim de pra-10 .-CUnh::a e cirurgia de: OLHOS, OUVUlOS, ticar ato de sabotagem, saltou por ;;& 1l1&..NARIZ e GARGANTA engano na Eslováquia. Ao atra- 'W 'JJ �

vessar ilegalmente a fron teira, Pc- S •Consultas: das i6 às IS horas I I t l oi f
' ,.

1
Ruo Felipe Schmidt, H,J', Poue t '156

c la ma ou e OIS uncionarics a e- 8 (OU REGU LADOR VIEIRA' •... I.;) _ /. mães e se ocultou depois disso nu- ,

Resldencia: Coneelheíro Mafra. (7--t-LükIA!\()POL1S, ma casa mortuária de Kyjov, com � A MULHER E.VITARÁ DORES •
a cumplicidade do diretor de um .. ..

I "',·,.,(('I'j'1','UiN1 n� n,I,��."II.,_i·H�'r!f','fll
cull'gio local. AI Alivia as Cólicas Uterinas •I'''" fi .!iH U l�� lJ 'iui1u� � � "Um antigo capilão do Exército, ..
chamado Müller, levou Pechal e li Empr(:'gg-88 com vantag e m pa. •outro indivíduo procurado pela '*,

""" r a cOÜ)lhter as iI-reguil:lrirlli,des a,
Gestapo para a casa de um padre � (�:;-_,�.., dHS funções pe r-ió dicas das se- �

Dr. Diaimd t�ooBmann rcntólicobcI:l SlteiníNt;-, onde all1lbo.s (; .it.Q\" L!J(;fH8. É r alrnante e regulador ..i orrun a r-igac os. 1 esse esconr er i- � •
=

f .a..
ia, Pechal e o outro indivíduo ci- �'ijI A.VOy\1.;;;..)j, (jl'F'SHIO: U!J��Õ!:'s, �

tadodiscllliralllaexecllçãodeseus a ç".,\,<,,'<""�_. FLUX'i-'ED-\TIN.'... pe la l'IJH �,7JP
��

. c.:f (�. ��\ V
planos de sallOtagem, Logo que a '* � ",:--'<_:,/ �1�:�', COlUí;l'OVIHI1i dicáciu, é muito fl-'- e.t-,
Gestapo Í011l01l conhecimento do. �"-""\':'\ �-V��}j,!, ('ell'l,j1:l Dc-\'e "el'. u:,"J'i com

�

'd I d I A f.. � f'l I}, j \�, �' (1,.... , I.:) u.
�ocorn o, prenceu o pa re e o cape- � -..'\"'" \,,;.'.'\ \e- '??' confianci1. -.,-g�

lão,.os qlua�,ftOr��lIll c�)J1IddenaBdos à. s..�...k,J;) )- FLUX'O SEDAT!NA encontra se tiímorte pe.a ,,01' ,e Iv areia e reno, �-'?l';T "';)'-, _',
-

'
'

•
-

A cxecução �e verificou no mesmo @ «(�'''F(U1A ,){'\Al fIm tÍldti r8I'i�. .'
dia". S ••••••••� fHlJHl!t I��e 8H�. � 'Í@I' � @>. � """O espirito que animava o pg,dre
I:; ° capelão ,c,:,ecutarlos é raro entr:e Camisas, Gravatas, Píjame&, Prestigia o Govêrno o as
(J clero Catollco Romano na Mora-,M' d Ih - .

I

I '
. E' l' d N 'I

I elas as me o. es. pejos ruenore� I c asses armadas, - ou seras'VlU. � m U111 mos elro e I eurClsc 1, I
'

.'

I ". .

11 padres e selllinaristas foram pre- preços só na CASA MISCELANEA um qumt.a - columsta". (L.._
sos pelo fato de ouvirem sistemati-II- Rua Trajano, 12, D. N.).
camente as irradiações do inimi-
go" - termina dizendo o jornal.

---= �......-�....................

..... 'Ia :!FC TI f"fi'"

!7"'�_-�"""''''''''''
,---.

III '

� .It, (}JWf!$/�
b .

. "...

a"
.'

NÃO DISPENSAM LA.VOLHO
� "" Lavolho refresca, cla

reia, alivia os olhos.
) \� Torne seu olhar lím

pião e atraente, fa
zendo uso diário de

-

\

DOENÇAS DOS
Curso de Anertelcoamento f Longa Prátlca J,(J !(:() ,11' ,!I'n·'I�()

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabnãcs, cla.:> 1.0 ás i2
horas: à tarda, diariamente. das Hi às i g horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, subrado - Fo o»: 1 �67
Residéncta: Rua Presidente Coutinho. 2T

Hospital de Harnônia
HAMÔNIA

D S"\ .•

ir, K.em!glo
CLlNICA -MEDICA
Mo!estias Internas, de
Sênhoras c Crianças em

Gerai

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 tloras,

RESIOENCJA'
Av, Hercilio Luz, i86
- PllOne: 1392 -

AT:VIOSFEHA DE DERROTA NA
H'CNGRIA

Lond res, Dezembro - (lntera�
liado) - O "Uj �Iagyarsag", jor
nal hungal'o, diz que "tudo que
possalllOS imaginar hoje em cone

xão com certos sintomas é ultra
passado pela atitude derrotista da
lIueles que graças ao regímen hun
garo, obtiveram bons empregos e

cargos na adminístração pública.
Por exe11lplo, diz o jornal, que o

presidente do Conselho Adminis
trati \'0 de U111a grande empresa,
antigo conselheiro ministerial e de
pois deputado, falou em favor da
vitória aliada.
"Podemos afirmar - prosseguc

o jornal - que este sr, X glorifica
a' aliança allglo-saxôllica enquanto
acha que a,� vitórias do eixo na Eu
ropa Oriental são sem importância,
Estf' senh(Jr lllCl'ece pelo menos Iciüro anos de prisão". • ,...,. -.. ...... ----J

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé,
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Rlldiologia cl[nica (I:aios X). Laboratorio completo de

.

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

calmo e confortavel

DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da.
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Ja.neiro. Ex-médico efetivo fio Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefê do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estad'o;

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à

gerência do mesmo estabelecimento

Médicos:

Josephina S<hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 14 às 11 heras

Rua F. Schmídt, 39 Iseb.)

Dra.

Artigos para homens!
Casirr> iras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

I Dr. Antônio Moniz ,I
.

de Aragão
.

MÉDICO I'-Cirurgia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

I'de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33. I

Diariamente das 15 1\8 I

I
17 hl)rR�,

IHESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
telefone n. 751. .

::-__5VC7S:� ,.J

I

Formado pela Unlversldade d�;
Genebra t Sulçal

Com préuca noa hospitais europCIH
Clín!ca médica em gê,ral, pediatria,
doenças do sIstema nervr.io, aplire:

lho genito'llrlnmlü 00 11OlnE\Q;
-

e da mulbür
Af'sisttnif' Técnico

Dr. Pauio TaVi}fBS
.-urso de RadfGlogl1l Clfnlca com o
rir. Manoel de Aureu Climplloarío
São Paulo), El'pec iiliz)-).!Ío em R!
'..::lene e SaÚde PÚbl:'c,-" pr'la Univer.
sidade do Rio de J,.,ne1.ro.

Oablnele de Raio X
Electroc&ídiograHa clinica

Melabülisrt1:1 tlaSa!
'Sondagem P;wdenal
QJbinete oe n�iOtef(loia

LatJO ra l(H 10 de m iCfl!scopll:! e

3riáii!'t clínica
Rua i"ernanrto �B.chlido.'

Telefone 1.195

Pt ORLANOPOl!�

,

Dr. ARMINIO TAVARES l

OUViDOS - NARlS - GARGANTA I
CONSULTÓRIO:

IRua João Pi:llo, 'I - Fone lJi61
RESlDENCIA:

Rua Bocaiuva. 11ft· Fone lJt56
��������������==::::====.=.=n�=�=_�

Attende a chamados
14
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Um aparelho Gillette é o presente que qualquer rapaz aceita
com orgulho e usa, para sempre, com inteira. satisfação. E
para os jovens, éspecialmente, Gillette é um objeto indispen
sável, porque evita-lhes o risco de infecções da pele que podem
ser transmitidas por navalhas que passam de rosto em ros

to. Com um aparelho Gillette e as lâminas Gillette Azul, os

rapazes adquirem o hábito do barbear diário, com a econo

mia, comodidade, rapidez e segurança que somente Gillette
proporciona, Há aparelhos
Gillette para todos os preços.

"",

:;::�:::::::::::::::::}::::::::::::::::::::;:::::::::;:;:;.;:;:.:;:;;::;::::::::::::;:::::;:::::;:;:;:;:;:::;:;:::}
I PAPAI FALOU COMO QUEM i.··
I POSSUE GRANDE EXPERIÊNCIA: .i!!:
1 GIf.LETTE BARBEIA BEM mw
( ME DA' BÔA APARÊNCIA! ti

�=. ..,.--""""=","",,.I::�:;

EVITARA' O DESaOfTO
DAS INfECÇÕES NO TEU ROSTO!

Gillette
Caiu Postal 1797 - Rio de Janeiro

Ao mesmo tempo que as legiões de Bizcrta, uma enorme massa de

pardas de Hitler marcharam sobre agua salobra, cercada de monta
.� França não-ocupada, aviões ger- nhas fortificações, e que posue pro
.ruânjcos e tropas transportadas por fundidade suficiente para ancorar

via aérea movimentavam-se em di- uma grande esquadra. Foi lá que
reção à Tunisia. Foi uma ver-da- a frota russa branca de Wrangel
tleira corrida pelas melhores po- ficou internada durante vários
sicões. anos, e foi lá lambem que, após te-
'A Tunísia é a chave do Mediter-I rem passado as f'ortif'icaçôes e as

râneo central, pois através de seu defesas da baia, se refugiram os

território passam a ferrovia e a remanescentes da marinha repu
rodovia costeiras que ligam o no-

r-oeste ao nordeste da Africa. De
suas bases aéreas e navais é facil
controlar todo o Mediterrâneo cen

traI.
A Sicilia está situada do outro

lado do canal, a menos de 90 mi
lhas do ponto extremo do Cape
Bon, que domina ainda a base ita
liana de Tripoli na Líbia, e a elt'

plendida base naval de Bizerta,
:lIe111 de numerosos aerodrornos co

mo os de Gabes, Sfax, Tunis, etc.,
dos quais podem ser facilmente
atingidas a Sicília, a Italia e a ilha
de Malta.
A Tunísia tem servido como cam

po de batalha desde há muito tem

))0. Foi para lá que Cartago man

dou inicialmente Annibal, afim de
conquistar Roma; foi lá que Cipião,
o Africano, após ter aniquilado o

mais poderoso rival de Roma, se

]l1eOU sal sobre suas rui nas ; Car
los Magno ocupou-a, assim como

Carlos V; e D. João d:Austria con

quistou-a. E agora, mais uma vez

os exércitos marcham e os canhões
trovejam, ao lado do mar azula-
(lo e nos jardins de alias palmei
i-as,

Basta lancar os olhos sobre um

mapa para se perceber imediata
mente a importância da Tunisia. O
porto de Ajacio ,na Corsega, está
trezentas milhas ao norte ele Bizer-
ta, enquanto Marselha e Toulon,
na França, encontram-se a 400 mi
lhas de distancia. A base britânica
(le Malta fica separada de Túnis
por cerca de 230 milhas; Palermo, >

�laJ'aSni.cillia, sestad' a b190 Illji71101as e Ca- "
e- 1, J a ar en la, a. 'I A cal' l'Devido ii sua importância estra- � gente em ,,- orkmépo 18 !
tégíca, Bizerta e a rica região da i I iTunísia que se estende às suas cos- �

C A b, ..4. P O c L O B O & (" R ti
ias, nas montnuhas e nos r1c�ertos, . IV'· 'd.�;;I - ;,,,J� * I �

;;��\;\c;��i(�O��;�;'I�;!��:�lp�:;i�: ��;:.liJ\:� :
k'LJA ffLiPI� SCHMIDT N 3P I ;tificaeb pr-la Fn,!:ça do que �;llar-I j � Ique;' outra m'ca (1(' Sll"S ('('!(}!1I<lS I," II

�

afl'ican�ls. �
, ,I .�e1 ; osta! 19-· TelenhoneI083-l!.nd.lel. �ALLIANÇA7t �! �

B,izcrln. foi c"J1siclenoda, em ce,,-I � �'�
1a l'!:'JCH ;'. iiai s f�rt.e !,HSt' 11,1\a1 d Sub·Agente em Laguna, Tubarão. !talai. i! Idep')ls de j oulor . i', Jl.('1dn uo II al'l � Blumsn L . 'ij
1)':" 11l!) canal e51I'ci1,·. mas d<" Ia- � 1,,:] .. (lU e acnS8. i. �
'("�l nn"t''-f(lÇ'i>f� (lue p�:rt(1 t}p latil) C��_"'="'___"""""."'''t"".. """",......_...r''''''''.__''''_'''__''''',,"__IlII_..._... ��I,t,��,,,_,,.;.;.�--"t,�-.I&"""'""';;;"":."'''''_'_�-....:.:.:c.I��''''''''''

importância estratégica
Tunísia francesa

A da

(Por Hanson W. Baldwin, de Press Information,
esdusividade de O ESTADO)

hli caua espanhola.
Bizerta tem sido, através dos

tempos, o repositorio de melancóli
cas esperanças e de promessas fa
nadas. E talvez agora novamente

represente o seu papel historico,
acolhendo em sua ampla baía os

restos da marinha de uma outrora
poderosa república, que certamen
te se erguerá novamente um dia:
a República da França.

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

Companhia c Aliança �a Baia·
Side: BAIAFundada em 1870

Seguros Terrestre. e Marítim09

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
» 04.700:000$000
• 8.929.7 J 9:000$000
» 28Jl58:717$970
» 85.964:965$032
• 7 .323:826$800
» 22,354:000$00()

Diretores:
Dr. Pamphtlo d'Utra Freire de. Carvalho. �plphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América. Europa e Africa.

CASA 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de

BFt!INQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL
Fazemos descontos especiais para as

aS50ciacões recréativas e beneficentes

O ARCEBISPO DE CANTERBURY COMPARA A CHECOSLOVAQUlA.
À REPúBLICA DE PLATÃO

Londres, Dezembro (Do "Serviço Checoslovaco de Iníorrnações";
para "O Estado") - Num sermão, depois da míssa rezada na Catedral

'de São Paulo, por ocasião do dia nacional da Checoslováquia, o arce

bispo de Canterbury disse o seguinte: "A independência da Checoslo

váquia está profundamente radicada na história da Europa. Apesar de
alguns séculos de estreita associação com países de outras tradições, o
povo tchecoslovaco conservou a sua própria civilização e reconquis
tou finalmente a independência, provando, assim, a sua vitalidade.

Duraste os vinte anos de sua existência livre, a República da Checos

lováquia assemelhou-se à república de Platão, porque foi dirigida por
um verdadeiro filósofo, o grande presidente T. G. Masaryk, que se es

forçou por governar a sua pátria de acordo com os principios da ver

dade filosófica. O problema de todas as nações democráticas, que con

siste em conciliar entre os seus cidadãos, ao mesmo tempo, o máximo>

de liberdade com o máximo de ordem, achou uma solução quase intei

ramente satisfatória na Checoslováquia, sob a sua sadia direção. Es

peramos que a Checoslováquia venha a ser outra vez um exemplo de·
Estado verdadeiramente democrático para o resto do mundo.

Tamancaria Moderna
A H�STAlADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

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

E' hoje o calçado da mõda, é recomendado para
épo<il de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Mão compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMAiKARIA MOi)Ht�A ii rua Trajano n. 11 .. anexo li
lnstsladcre.

Veildas ii varejo e por eteredc, Aceitam-se
dos do Interlor.

pedi- (
't5O ··g.ç·��:;.;;i!&·��.....tMt.':IW-.,k'ífi'PtJÇ·&e"",",*,�""''''
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Os diplomatas- sul
americanos na

franca
Lisboa, 21 (R.) - Segundo pa

Tece, foram relaxadas as restri
ções contra certos dipolmatas sul
americanos que manifestaram o

desejo de deixar Vichí depois da

ocupação total da França.
Os ministros do Perú, do Chile

e do .México já se encontram em

Madri.

I A. R.A.F. e a F.A.D. unidas para a vitória
I Rio, 21 (A.N.) - Em carta dos dirigentes da «Frater ni-

Idade do Fole), campanha em pról do esfôrço de guerra aliado ,

o Ministro da Aeronáutica foi informado ter sido posto à dis

posiçao da «FAB.) um cheque na importância de 138 525 cru

zeiros, correspondente a metade da arrecad açào do «Fole».
E' este o terceiro cheque entregue á "FAB".

300 bombardeiros atacaram a França, Holanda e Alemsnh a
Londres, 21 (R.) - Ontem, pela primeira vez após 8

•••••ee•••••••••••••••••••••ee.81o•••(I)eGG®.eeelt�a••s8

dias, as condições climatéricas permitiram operações aéreas de
grande vulto. Em vista disso, 300 bombardeiros pesados ame

ricanos sobrevoaram f:I França, atacando objetivos militares a

sudéste de Paris, Holanda e Alemanha. Dessas operações, faltam
6 bombardeiros, diz o comunicado oficial. Renundou Henderscn

Washington, 21 (U.P.) - O

Operações aliadas na Birmânia sr, Leon Herider so n renunciou \

Londres, 21 (R.) - As fôrças britânicas continuaram suas
ao cargo de Administrador de formou-se de Vichí que a

operações na Birmânia, protegidas pelos bombardeiros aliados. Preços. A r en úncia fo i aceita Torre Eife l, em Paris, se en-

Vários aeródromos japoneses foram Severamente danificados, na pelo pr es ide nt.e Roosevelt. contra completamente oxí-.

Birmânia central. b dada, .serid o impossível auo.,

Ainda não foi estabelecido contacto com as tropas ni pô-
Renunciou o ga inete reparação.

nicas. colombiano
Detido o navio espa BUENOS AIRES, 21 (U. lavai foi recebldo

nhel (cSidi Ilni» Será construido no Rio mais um grande hotel ! P.) - Anuncio-se de Bogotá ZURIQUE, 21 (U. P.)
Berna, 21 (R.) - .A rádio de RIO, 21 (A. N.) - O Rio possuirá, brevemente, um! que o gabinete colom�ia_no (A. emissora ..

de Roma anun:Berlim informou que o navio es- dos maiores hotéis do continente. o qual funcionará apresentou sua dern iasfio . CIOU que PIerre Lovo l Eo
í

panhol "Sidi Ifní", de 730 touela- Af L
das, foi eletido no estreito de Gi- em um arranha-céu situado na Cinelcndia. O mesmo O presidente onso opes recebido por Hitler, no quar-
braltar e levado para êsse porto. terá 400 apartamentos e o seu nome será escolhido num tem, agora, li!,erdade de tel-general dâst e , na frente'

Esse navio foi apanhado pelos

I
banquete de escritores e jornalistas. ação para escolher novo ga- oriental. A conferência foi

britânicos há vários dias - frisa a binete. demorada, tendo sido assis-
informacão. E h I

.

.

span a--Portuga dois países. Ontem, o sr, Oli- tida por Von Ribbentrop ..

Gratificacão Lisboa, 21 (U.P.) - O gene. veira Salazar ofereceu um ban- A nova estação da Rádio Goering e o conde Ciano,.

a agronomos ral Jordana, ministro do exte quete ao gral. Jordana. Nacional ministro do Exter-io r da Itá-

Rio, 21 (A. N.) _ O Presídente rior espanhol, presentemente RIO, 21 (E.) - Dia 31 do lia. Não se revelaram os as-

da Renúblíca assinou decreto-lei aqui, declarou que o objeto de Em ação de bombardeio corrente, às 21 horas, será suntos trotados.
abrindo pelo Ministério da Agri- sua visita é conseguir a forma. Berna, 21 (U.P.) - Podere- soler>emente inaugurado a

cultura o crédito especial de ....
-

d bl ibé
.

I t
-

d b b dei estação de ondas curtas da
Cr$ 120.000,00, para pagamento de çao e um oco I errco, por sas orrnaçoes e om ar eros

gratificações a agrônomos que Ia- Espanha e Portugal, destinado norte-arner icanos, protegidos por Rádio Nacional, C01TI o po
zem o curso 'nos Estados Unidos. a fortalecer a neutralidade dos cerca de 300 "caças" britânicos, tênci a de 50.000 watts.

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

preparamo-nos melhor' para servi-lo
quando vier a paz

É ma DOENÇA
.MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

I

NO TREMENDO
ESFORÇO
DE GUERRA,
APERFEiÇOAMOS
A QUALIDADE
E O SERViÇO
DE
AMANHÃ!

o explosivo mais comum nos

engenhos bélicos, o TNT, é
feito à base de toluol. Esse sub
produto do carvão entra em gran
des proporções na manufatura de
bombas, torpedos e granadas.

A organização Esso, desco
bridora da fórmula do toluol sin
tético, extraído do petróleo, deu
aos exércitos das Nações Unidas
mais uma fonte vital de supri
mento. E hoje, quando sabemos
que 3 de cada 5 bombas que os

nossos soldados atiram sobre o

inimigo são preparadas com toluol
sintético, sentimo-nos naturalmen
I c satisfei los por essa nova cola
boração prestada aos defensores

atacaram o norte e o oeste da I Ontem, a referida e rn is -

França, atingindo importantes soro expe r i rnen tou suas po
objetivos militares. derosíssimes instalações no,

onde de 25 metros

Oxldsde a Tarre mel.
LONDRES. 21 (R) In-

t-: ·-':=:=�_7:--.' 7' ':";S{'�''''
----=--::.====---==-�,

..

Grande movimento em

(jibraltar
LA LINEA, 21 (li. P.)

Ontem era grande o movi
rnen to na base de Gibral
tar. donde SOlU poderosa
esquadra, o que foz prever'
uma próxima ação naval
no Mediterrâneo. Ao caír da

tarde, chegou o porta-Clviões
"Argus", acompanhado de
1 cruzador e vários destró-
ieres,

•
i �,

A herolca fortaleza de Malta.
Londres, 21 (R.) - Ante·on

tem, Malta ouviu o seu 4.000'
alarma aéreo .

•

Mais um cruzador
Washington, 21 (U. P.) - Ao,

largo da costa da Nova Guiné
foi atundado um cruzador ni-··
pônico, por bombardeiros nor

te-americanos.
O cruzador escoltava, quan

do foi atacado, um comboio de
tropas nipônicos

da nossa civilização. Mas, as pes
quisas não param. Os laboratórios
E�so lutam 24 horas por dia para
descobrir novas fórmulas, para
arrebatar mais segredos à natu
reza pródiga e tão amiga das
Américas.

Dessa luta sem treguas em

que estão empenhados o Brasil,
os EE. Unidos e as demais Nações
Unidas, coisas novas estão sur

gindo como nunca. Obteremos
armas para vencer a guerra. E
nessa experiência, cada hora
melhoramos mais a qualidade,
o serviço com que queremos ser

vi-lo logo que a paz retorne ao

continente Americano.

Chegou ao Marrocos
o conde de Paris
Berna, 21 (R.) - A emíssora de

Paris anunciou que o conde de Pa

ris, pretendente ao trono francês,
chegou ao Marrocos.
Antes da invasão aliada no nor

te da África o conde de Paris rea

firmou sua lealdade ao govêrno do
sr. LavaI e elo marechal Pétain.
Essa notícia, de origem nazista,

não obteve confirmação em n�
nhuma outra fonte e deve ser acei

ta com a mais absoluta reserva.

Sedas estampados e lisos
Perfumarias, armarinhos e

modos. Linhos ingleses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

STANDARD OIL COMPANY OF BRAZIL
MeConn

Suprimentos para
a Grécia

Berna 21 (R.) - A rádio de Vi
chi info�'mou que vários navios,
transportando 700.000 toneladas de

trigo e 3.000 de outras utilidades.
procedentes da Suíça, deíxaram
um porto do Mediterrâneo com

I destino à Grécia.
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