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Novo método de een-:
trole para a na

vegacão aérea

XXVIII _I f1orianó]Jolis - Segunéa .. feira, 28 de Dezembro de 1942 H. 8707

Serão passivefs até da
pena de morie

Londres, 28 (U. P.) - Inf'orma
cão de Bucareste, propalada pela
emissora de Berlim, anunciou que
foi promulgada a nova lei que dis
põe sobre os cidadãos rumenos

chamados às liJei ras do Exército.
Os que se encontram no exterior
elevem regressar à Rumânia den
tro de quarenta dias, a-fim-de
cumprir o serviço militar. Em ca

so contrário, serão passiveis de

penalidades, que i ncluem a perda
dos bens, o confisco da cidadânia
e até a pena de morte.

•

São Paulo, 28 (A. N.) - Novo
método para o controle da nave

gação aerea foi descoberto em S.
Paulo pelos srs. D. A. Mac l\Iillen,
figura de destaque nos meios co

mcrclais e industriais desta capi
tal, e Anton Stuberg, astrônomo de
1ama mundial, ora tr-aba I hand o no

Instituto Astronômico e Geofísico
de São Paulo. Trata-se do "sistema
esfereográfico de navegação aérea"
que virá permitir que as longas
viagens pelo ar sejam feitas com

.maior seguranca de vôo e sem os

perigos da perda de rola ou desa
parecimentos. O novo método se

gundo notícia da "Folha da Noi-
1e", foi apresentado à Universida
de de Yale, 110S Estados Unidos,
merecendo aprovação, tendo o go
vêrno daquele país se mostrado
francamente interessado pelas ex

jieriênctas realizadas.
-----

Sedas estampadas e lisas
Perfumarias, armarinhos e

modos. Linhos inglesE'ls.
O PARAISO .

Ruo Felipe Schmidt, 21

Reeleita a Diretoria
da A. B. L.

Healizou-se na Academia Brasi
leira a reeleição da diretoria que
já vinha presidindo, há um ano,
os destinos da nossa mais alta ins-
tituicão literária.

.

Essa diretoria é composta dos
51'S. José Carlos de Macedo Soares,
p residente ; Mudo Leão, secretário
geral; Pedro Calmon, primeiro 3e
cretár-io ; Manuel Bandeira, segun
do secretário; Roquete Pinto te
soureiro e Clementino Fraga' bi
bliotecário. Numerosos acad'êmi
cos que preferiram manter a tra
dição da casa, adotando o sistema
rotativa, na escolha do presidente,
sufragaram o nome do acadêmico
.João Neves da Fontoura, que re
cebeu significativa votação.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente .....:. ALTINO FLORES
'

Trezentos mil japoneses aguardam ordem de
TóquiO para ferir o Brasil

Rio, 28 (v. A..) - Foram -- ma tem, porém, que ser enea-

eleitos no dia 24 !J31'a presí- pondo em relevo o fato de ha- cava em termos um Estado rado, com coragem, em São

dente e víee-presídeute da So- ver o g'oyêl'no do Pacá rescín- estrang'elro dentro do Estado Paulo, onde ainda nem foi {lOS
cíedade dos Amigos de Alber- dído o contrato da concessão brasíleíro j e que embora, na to em pauta e onde 300 mil jn
to Tones os srs. Edgard 'I'eí- territorial feita por aquele Es- letra fígurasse como dez mil e poueses, espalhados estrategí-
xeíra Leite e Bello Lisboa. tado aos ja!Joneses. trinta kmsê era, de fato, nas camente do litoral do Iguassü
Ao transmitir o cargo ao Referíndo-se a essa conces- medições feitas e demarcadas, às barrancas do Paraná sémen-

primeiro, o SI'. Xavier de Oli- são, qualificou-a de "mosh'uo- de 70 mil kms2. te aguardam a ordem de '1'6-

veíra, cujo mandato expirou, sa" porque "por suas cláusu- A seguir o SI'. Xavier de OU·I quío para ferir o coração do

proferiu vibrante alocução, Ias de Iesa-paf.riotísmo, ímpl í- velra declarou que "o proble- Brasil".

Dados biográficos de Darlau
Londres, (U. P.) - o almi- na Conferência Naval de Londres

runl c Darlan iniciou sua carreira e na Conferência do Desarmamen-
na :Uarinha de Guerr-a Francesa to em Genebra.
aos 18 anos de idade, entrando na Possuiu o título de comandante
Escola Naval ele Bordeus, em 1899. da Legião de Honra e foi também
Em sua carreira, o almirante Dar- condecorado com a Cruz de Guer
lan tomou parte em 7 campanhas ra. Recorda-se que a expansão da
e. ,d0m disso, já na grande guer- esquadra francesa se iniciou quan
ra de 1914-1918 desempenhou im- do o almirante Darlan foi designa
portante papel. do ministro da Marinha em 1928.
Xasceu em Nerac, no Departa- Entre os navios construidos du

monto de Loplot-Garonne. Quando rante sua gestão figuram os coura

veio a guerra em 1914 já era um çados "Strasbourg", "Dunquer
jovem oficial da Armada de Fr-an- que", "Richelieu" e "Jean Bart",
ça. Na campanha contra os ale- além de outros cruzadores, etc.
mães serviu tambem em terra, dis- O almirante Darlan falece com

ti nguindo-se na Lorena, em Ver- a idade de 63 anos, figurando en-

d un , Champagne, na Flandres e tre os almirantes mais moços do
no Oise. mundo.
Depois da guerra mundial de Os acontecimentos de Ora11, em

1914, comandou a flotilha do Reno, 1940, quando do combate entre as

e mais tarde se tornou chefe do I esquadras francesa e britânica, se

estado maior geral das fôrças no verificaram quando Darlan desem
oéste. Ele teve uma carreira rapi- penhava em Vichí um papel sali
ela. Foi um dos peritos f'ranceses ente.

Para presentes:
Louças finíssimas, de ucrcetans

inglesa, recebeu
«A MODELAR»

Rua Trajano Nesta (apitai

«Olvidada a existência de

Alfaiate CARIONJ, o melhor!
Rua Tiradentes, 16.

------

Mil e quinhentos
gregos fuzilados

Londres, 28 (U. P.) - Informa-
. ções _de Istambul dizem que os
alemães executaram sumariamente
1.500 cidadãos gI'egos, durante o

A' sua distin tíssima freguesia o

.mês de .novemhro último, "por não C f' R· Bterem observado as dispo.�ições do

I a e 10 ranco
toque de recolher, a partír das 18
horas". Cumprimenta cordialmente, formulando os mais sinceros

Caspa' LOÇÃO MARAVI.lvotos de abundantes felicidades pelo transcurso do NATAL
LHOS.!. !

e entrada do ANO NOVO

Berna, 28 (U. P.) - Em sua mensagem de Natal, irradia.
da, dia 25, para todo o mundo, o Papa Pio XII declarou que
"foi irradiada uma nova éra 'que exclue toda concepção ética
e olvida a existência de Deus". FOl'lIlU]OU, também, un;a "exor
tação paternal" pare o mundo melhor e preclamou um pro
grama baseado no dircito individual ao trabalho, no gozo dos
frutos do trabalho e na conservaeão da família em um estado
de saúde material e moral. O Su'mo Pontífice, terminou sua

oração às 11 horas e 40 minutos de Roma (8,46 no Rio de .Ja
neiro) e depois lançou a sua benção "Urbí et orbi".

..................................................�

TrOllas americanas em Dacar

: lêllI(E4I:l#l.r..�! :
• A IIFILIS ATACA TODO o ORGANISMO •
• U Ftgado , o Baço, o coração o Estômago, os •
• Pulmões fi Péle. Produz. Dôres de Cabeça, Dôres ..
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Cu- .,
fi belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. .,
� lnotenstvo ao organismo, 1\gradáyel.,·' õomo Ilcôr, _.O ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N, S. P. �

� como auxiliar no tratamento 'da' sütltse Reu- •
f§ matísmo da mesma origem. _ •
�{t VALIOSAS OP1NIOES •

I
de nOSSR propriedade, destinada a consêrtos e refór�as em máquinas de Ú � O E�I�I� «91�», .d,ada a sua Af�slo, que apliquei· !\l�itas ®

.

_

D'
.

'ri A

h'
escrever e de contabilidade. r !!$à fbailmsee'nt: °dtlmSçf.l�uXl!.lar. dOI tra- vezes' � ELI�II� �91ftS>:-oJjlt ndo .i'..�

).- Iflgl..f! por pessoa "abuitada, com prática nas oficinas da LIVRARIA DO GLOBO �.� u il IIIS prmCIPa men- se!li'lJte, os,mtrmoi'es tesu fados 'ª',"

em Porto Alegre. colocamo.n�s desde já à disposição de nossos clientes e amigos, a que� l!f1rt ��In�s ac�r�rcae�ois�:e', via bo- no tratamento' da Sífilis. ,�

_______.PgrgoRc.u�r.a_r.em_o�s_se.r_v_l_rBc�oRm_.eS�_·c.iê.n_c_i_a_e_m_oBdmimci.d_a_d_e_d_e_'.r_��ç;.s_�_a_d.O_w&_m(_�II!.'L::�:::�.e;���::.i

Londres, 28 (D. P.) O
anuncio da chegada de tropas
americanas a Dacar, na África
Ocidental Francesa, coincidiu
com um aumento na atividade
de patrulhas ao Tango da fren
te tunisiana e com a rápida
marcha das derrotadas legiões
de Rommel para o oeste, fau
tores que assinalam a proxi
midade da grande e decisiva
batalha pela posse da África

do Norte. poração de Dacar à lista de
As notícias procedentes de bases aliadas na África.

Dacar, descrevem a chegada Atualmente, o Eixo só dís
de elementos americanos das põe, no continente negro, da
forças de terra, mar e ar, que "cabeça de ponte" de Túnis �

se uniram às tropas francesas Bizerta e de uma faixa de ter
da guarnição de Dacar, sem ra na Líbia, que vai diminuin
grandes demonstrações -

nem do de dia para dia.
cerimônias. Evidentemente, 90% da po-

Êsses elementos não repre- pulação de Dacar recebeu com

sentam um exército considera- agrado os soldados america
vel, mas stmboltzam a incor- nos.

A' PRAÇA
Temos o prazer de comunicar aos nossos clientes e

amigos a instalação, nesta praça, à rua João Pinto,
na 5, 20 andar, da

OFICINA TÉCNICA "ROYAL"

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE Dia 31 - Grande baile - «Reveillon».-Surpresas - Traje a rigõr
o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO NOVO, realizará, dia 31, o seu tradicional:.

baile de São Silvestre. _t F98'�

: � _ .t»•••••••••••••••••••· e••• fj•• '

: A Associação Comercial de Florianópolis : (t
-

.-,.

i deseja aos seus associados e ao comércio em ge- I ti QUa " q III a 5 lIa
' Ia

y-a Ih !!a
.'.,.

• ral um Próspero e Feliz ANO NOVO. • • �..... '!III maquina .... g .,.
I 1942 1943 i � 81

.<,
: : � fique neva ? .'
,... : . . ..�

_DOODODCCIXOOOODCOCDOOCOD_1XIaCnnDO
.. Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova •.

Edifício La Porta) lv 792. '

• •

O ALFAIATE CARIONI de •• !
seja aos seus distintos arnr ...

gos e fregueses Bôas Festa •• que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. !.-'...e Feliz Entrada de Ano Nov '!i!\Il"

N' 793. •
Também conserta quaisquer outras máquinas corno de ESCREVER, CALCULAR, etc.,

•com a maior precisão mecânica e a preços módicos,
• R. João Pinto. 19. Fone PiSg. •
• •
•••••••••••••••••••••ê••••••�.s••••••

Dr. Edgard Pinto de Souza
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Agradece aos seus ami

gos e fregueses as aten

ções que lhe foram dis

pensadas em 1942, for
mulando votos de Bôas
Festas e Feliz Ano Novo.

24 12-42 - 31-12-42.

-uDiWDXWJiJCXXXIO"""lCI'X'OQ",....,.....,,��

N. - 773 A CASA MENDES, nes

enseio, cumprimenta aos seu

amigos e clientes, desejando
para todos êles, um Nata
Feliz e Próspero Ano

.
Novo

N' 794.

A TINTURARIA GUARA
NY tem a satisfação de d
ee ier aos seus fregueses B.ôa
Festas e Próspero Ano Novo
N°. 784

A INSTALADORA DE FLO
RIANOPOLIS tem a satisfa
ção de formular aos seus fre
gueses e amigos votos de fe
icidade para o Natal e An
Novo.
N' 776.

A MECANO'GRAFA desei
aos seus amigos e treguese
Bôas Festas e Feliz Entrad
de Ano Novo.
N°. 785

A ALFAIATARIA PEREIRA
cumprimenta os seus fre
gueses e amigos, dese iand
para todos Feliz lvatal e Prós
pera Ano Novo.
N°. 786

A RELOJOARIA ESME
RALDA tem o grato prazer
de augurar votos de Bôas
Festas e Feliz Ano Novo pa
a os seus distintos iregueee
amigos.

N' 777.
A CASA MALTY tem

prazer de cumprimen tar seu

amigos e fregueses, com vo

tos de felicidade para o Na
tal e Próspera Entrada d
Ano Novo.
s-. 787

A CASA MISCELANEA de
e ia aos seus numerosos ami
gos e clientes Bôas Festa

Feliz Entrada de Ano
Novo.
N°. 790

A CASA DAS FRUTAS, d
Artur Polli, formúla ao

seus fregueses votos de: fe
licidade para o lvatal e Ano
Novo.
lv°. 788

A CASA ATANASIO tem o

prazer de desejar aos seu

regueses e amigos Bôas Fes
as e Feliz Entrada de Ano
Novo.
N' 774.

O RESTAURANTE ESTRE
LA, de Limongi & Evange
lista, envia aos seus amigo
e clientes votos de felicida
de pelo transcurso do Nata
e En trada do Ano Novo.
N°. 789

OSVALDO GOULART, pro
rietário do HSalão Record'í«

deseja aos seus distintos Ire
ueses Bôas Festas e Feliz
Ano Novo.
N·738.

PEDRO xAVIER lli' CIA
tormulern aos seus amigos e

fregueses votos de felicidade
pela passagem do Natal e

desejam, também, Feliz En
trada de Ano Novo,
N' 775.

A CASA AhAS1ACIO KO
TZIAS tem o prazer de de
ejar aos seus numerosoo

migas e clientes feliz err

rada de AlvO NOVO.
o. 800
......_•••_._•••_•••_ _ _ _••...-w

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O' PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

A GALERIA DAS SEDAS,
de Jorge Berbe to, cumpri
mentando seus clientes e

amigos pelo transcurso do
lvatal, deseja a todos Feliz
Entrada de Ano Novo.
N°. 791

��!&�eEo�uD!��;�:� Itra esse terrivel mal
(CRUPE)

IInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

� liCl_UGAP" CF'l:J 'rI:ll6ia11J!!fJP

TEODORO FERRARI, pro
prietário da Confeitaria Chi
quinho, deseja aos seus in u
meros amigos e fregueses
um feliz Natal e um Ano
Novo cheio de Venturas.
N°. 797

ESTATíSTICA ALUCINANTE
Londres, dezembro - via aérea - (B. N. S., para "O Estado")

O "Times" de Londres dá curso a uma noticia na qual se constata o

plano verdadeiramente diabólico que os nazistas estão preparando
para exterminio das raças que considerm inferiores.

O referido órgão publica pormenores relativos ao tratamento na

ista, aos judeus na Polônia, durante a guerra, apoia-se em uma notí- -;==;:::=========_
cia enviada por um correspondente sueco, em Berlim, no fim de No
-embro último, e segundo a qual os alemães calculam que o Governo
Geral da Polônia (território polonês) estaria totalmente livre de isra

�Iitas, no dia 1° de Dezembro.
Segundo uma estimativa oficial alemã, isto significa que até então

eriam sido sacrificados 1.700.000 judeus. A este total deve juntar-se
os judeus que se encontravam nos territórios poloneses ocidentais,
gualmente incorporados ao Reich, e calculados em uns ti30.000.

Esta matança premeditada de 2.330.000 seres humanos, está sendo
evada a efeito, como execução da teoria racial nazista, que considera al

gumas raças inferiores a outras - todas elas inferiores à alemã.

A CRISE DE GORDURAS NA ALEMANHA
Londres, Dezembro - via aérea - (B. N. S., para "O Estado")

m consequência da ação lenta, embora, porém inapelavel do bloqueio
ritânico, tem-se tornado de tal maneira sensivel a escassez de gordu
as, na Alemanha, que, segundo dizem jornais alemães, as mulheres em

arlsruhe, têem recorrido, ao emprego de parafina liquida, bem como

utros preparados que contenham óleos minerais, para fins culiná- ;:-===_::.. :::....::,::......::;,::_::::_===;;;;;;;;;;;;;;
os. j�Atualmente, está tão propagada a ansia pelas matérias graxas que

.

s jornais alemães publicam advertências gerais, fazendo ver os perigos ;

ecorrentes do emprego de óleos de natureza mineral para a saúde do �
ovo. Além de darem origem a enfermidades de caráter muito grave,

j'o aparelho gástrico, dizem os referidos órgãos, a utilização de tais I
eos para o consumo humano forçosamente redundará em

=- ..físico, que dificilmente pode ser considerado mQnos serio do que os �
eitos causados pela própria falta de gorduras. 1

Na Grande Guerra passada as autoridades alemãs consideravam IIfalta ele gorduras urna das principais razões que levaram a Alemanha
o seu colapso final. l
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Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Milntenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Nato. Com
estagio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prol.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Honietzny. de Hamburgo. e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. est6mago. intestino delgado e grosso.
Igado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. nrastata e bexiga.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulal;ães.
t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Sa,úde São Sebastiãe. tel. 1.153 Das 15 às 18 da· tarde. à Rua Fernando
Mdchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Ou arte Schutel n° 2. Tel. 1259

A CASA 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIAHOPOLlS

AcabC1- de receber grande sortimento de

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL

-

r,

j;�
_ --l
".1••••••••.....f

_,___

Fazemos descontos especiais para as

associac6es recr.ativas e beneficentes

Não procures conhecer o que
e pensa nas esferas oficiais;
ão segredos dificeis de guare
ar. ·(L. D. N.).

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

Machado & Cia.
\
'_

Agências e

Representações
C.hel pc,tal - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FlORIANOPOllS

Sub-astntt' no. prlnclp."
mURdplo. do E...do.

17P;

Cabelos brancos t LOÇÃ.O
MARAVILHOSA 1

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
.

Tratamento aas afecções di
couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das I ft As li horas.
RUi Vitor Meirelles 22-1' andar.

•

Dôr de dente ?

ADVOGt),DO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.

IRes. Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.

:-.: '*O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Proposta de alteração do Estatuto
dos funcionários

o presidente da República mandou ouvir o Ministério
da Fazenda a respeito d, pl'JpOS1 a em que o DASP solicita a

expedição de dois decretos - um (decreto-lei), alterando adis
positi vo estatu t ária que manda considerar, apenas, na concessão
de ajudas de custo, o vencimento ou a remuneração dos fun
cionários, para que se tenha em vista, tambem, a gratificação
de função; e outro (de cr e to), no sent ido de que, consequente
mente, se altere o regulamento de d árias, afim de que .n a fi
xação do "quantum" d03 que ferem concedidos, sejam conside-

. rados não somente, o vencimento e a remuneração, mas, t arn

bém, a gratificação de função do funcionário que a estiver exer

cendo,

Camisas. Gravatas, Pilames
Meias das melhores, pelos. menores
preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

Prestígfa O Govêrno e as

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

3

E' o tônlco útero-ovário SEDANTOL que restitue a saüde
perdida pela anemia, palidez, magreza, Iastío, f1ôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
8S hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das flenhoras de qualquer Idade,

Lesões do coração e asma
Use 8. CACTUSGENOL eapecltteo

contra hldrops!as, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e ertértas, bronquite asmàtíca,

lesões, cansaço, urinas escassas e dõres no coração, pontadas
n08 rios e Inchações,

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vtgor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmlcas Evita li tuberculose, cíeatrtza os pulmões doente.
com puntadas, tosa", dores 110 pstto e nas costas, pornas fracas,
línguâ su1a Para a neurastenia, o desãnlmo e a dispepsia, a
convalescença {; raplda.

Rífii.i� - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slfllla,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, fístulas, purgações. Ierl
das, Cllncros, eserólulae, reumatismo.

Ünleo depurativo que limpa o corpo. tonifica e engorda.
Deposltartaa; todas as drogarlslI de Silo Paulo e Rio.

2kS#

jVida Social
Fizeram anos outem e

A exma. sra, d. Angelica
Riggenbacb, esposa do acatado
comerciante nesta praça sr. Er
nesto Riggenbacb;

o nosso prezado conterrâneo
I

sr. cap. Máximo Martinelli;
a exma. sra. d. Rute L, To

lentino de SOUS3, viuva do nos

so saudoso conterrâneo sr. Ari
T. Sousa.

F.sem an08 boje.
O nosso distinto conterraneo

sr. Marquez de Diniz:
o sr. Altino Oliveira;
o sr. Luiz Rodrigues;

ViaJantes:
De sua viagem a Blumenau

regressaram as prendadas se

nhoritas Olga e Onilda Cardo
so, filhas do nosso prezado con

terrâneo sr. Oscar Cardoso, pro
prietário de "A Capital".

Chegou a esta capital, em

visita a seus pais, �o nosso jo
vem conterrâneo Arnaldo Rêgis,
distinto aluno da Escola de

Cadetes, de Porto Alegre.

Noivados:
Com a gentil senhorita Fran

cisca Baião, fine ornamento de
nossa sociedade. aj ustcu núp
cias o sr. Pedro Cascais, do
comércio desta praça.

Com a gentil senhorita Hil
da Marsal, professora cornple
mentarista, contratou casamen

to o sr. Adi Ferraz de Jesus.
""""

...._".,;]J,"!J]!If'"""
Com a prendada senhorita

Alípia Santos, filha do sr. Mar
tinho L. Santos, contratou ca

samento o sr , Orland o Teixei
ra' hábil linotipista da I O.E.

Faleeímentos :
Em sua residência, à rua Al

ves de Brito, faleceu o nosso

prezado conterrâneo sr. cap,
Ernesto de Sousa Nunes, dis
tinto oficial de nossa Fôrça
Policial.
O enterramento de seu ca

dáver efetuou-se sábado, às 10
horas, com grande acompanha-
menta.
O extinto deixa viuva

rios filhos.
e vá-

I

Pelo governo americano, segundo noticia recebida pelas
-autoridades militares, foram de signados- para membros da Co
missão Mista Militar Brasil- Estados Unidos, o coronel Francis
H. Kane, chefe da Missão Militar Americana em nosso país,
como representante do Exército e o tenente coronel James Mal
zer Junior, como representante da Fôrça Aérea do Exército.

Gabinete Electro - Denterlo do Cirurgião Dentista

José C. de Bsrhe «alÔ)
. Exdentlstn rio Patronato de Auitapolis

Clínica e Prótese da boca.- Esp eotaüsta em pontes
,8 dentaduras duplas.. Dentaduras anatomieas de PdladoD,
.sem aboboda palatina (superior): novo sistema,- Estrações
.de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia,

Trabalhos modernísedos, sob nbsoluta garantia.
Rua Deodoro, 16. Pessoas que trabalhar.am ou trabalhem com capitalização,

.seguros ou sorteios podem obter ótima representação com ex.'REFUGIADOS EUROPEUS MERECEM "ESI'ECIAL CONSIDERAÇÃO" ... clusivídade. Escreva ao Prof, Munhoz - C. Postal, 3717 _ S.
Paulo, - Cia. Nacional.

(Comissão Mista Militar
Brasil-Estados Unidos J

Moléstias dos rins e coração
O TONICARDIUM iônico dos rtns e do coração limpa a

bexiga, oa rins, as nefrIte" areias, cólicas renais: aumenta as
urinas, Tira as Inehaçõee dos pés e rosto, hídropslaa, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-eaelerose.

Remédio das senhoras

AS SENHORAS DEVEM USAR
.Em sua toílette ínttma sõ nente O MEIGYPAN, de

grande poder híglentec. contra mclésuas Cf ntegíoeasI �

suspeitas, Irritações corrlmentos. molés
,

I
tias utero-vegínaís, mer- ítes e toda só-te de doenças
lucats e irande preser"'�U"o, Drogarte Pacheco, Rio.

Representantes Locais

Casa Porto

Lisboa, Dezembro - (Inter-s.liado, para o "O Estado") - Os refu
giados que tiveram permissão de deixar os territórios ocupados da EIl
Topa, nos últimos dias, informaram' que os agentes da Gestapo os trata
ram com uma atenção desusada. Ref'eriram-se a um fato significativo. Os
agentes de Himmler com os quais estiveram em contacto, lhes disseram:

. Lembrem-se, meu nome é Müller"; "Olhem, não se esqueçam, eu me

chamo Schmidt", e assim muitos outros.
Essa gentilesa dos bárbaros asseclas de Hímmler, que se modificam

r-adicalmente tão de repente, foi interpretada como um possível indicio
-rle que a crença na derrota da Alemanha penetrou fundo no pessoal da
Gestapo. Os agentes de Hinunler vislumbraram de inopino que os refu
giados de hoje terão num futuro próximo grandes possibilidades de voltar
a seus países. O pessoal da Gestapo está pondo em prática o que disse
certa vez um diplomata alemão: "Quando estivermos para perder a guer
ra organizaremos a simpatia" .. ,

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACI-A •

: Rua coEns. Mofra 4 e 5 - FilME 1.6!t2 :
• ntrega & domicilio •
• •
•••..........;.•.....••••

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

COMUNICADO

Por intermédio do Departamento
Estadual de Imprensa e Propagan
da, comunica o Departamento de
Saúde Pública do Estado: "O pe
queno surto de paralisia infantil, de
que há até o presente 3 casos nesta
Capital e 2 nos Coqueiros, é de
forma esporadica, e não deverá cau

sar inquietação. Para o debelamento
do mesmo, além das providências
tomadas pelo Departamento de
Saúde Pública, são necessárias as

de caráter particular, que deverão
consistir principalmente na absten
ção de intercambio social, visitas
de adultos e crianças, e, individual
mente na limpeza e desinfeção das
mãos e rosto com sabonetes antise
pticos, alcool, etc., e instilação nas
vias respiratórias, de solução de ar

girol a 2% ou de protargol, electar
gol etc.

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' aos
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo·
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diãrias das S

, horas em diante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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· �
• padrões maravilhéses, iíníssíme acabamento s

: das melhores fábricas do país, são :
! encontradas nos balcões da :
•
•
lIQQO .

· �

: Diariamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• e
•••••••••••••••••••••••••@••••••8�� ••

---.----------�--

Dr .. Lauro Daura

Ecos da. tomada da Madagás<aíJ pelos ingleses- Ocupação
de Majunga

as

Oficiais br-itânicos com o comandante francês do ba t e 'Irâo de
Ma iunga. O comandante ei.tava ferido. (Chchê d a BRITISH

_

NEWS SERVICE, rara "0 ESt8d0"),

Doenças de Senboras-Vtas
Urinárias.
'I'rstumento especializado

das al--cções do, aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, Trom pus, etc.). Tra
tamento moderno, por pro
cessos elétricos da GONOR·
RÉA AGUDA E CRÔNICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sob contro
le endoscópico ,( U R E-
T R O S C O P I A) e de Iabo
retorto.
Ftsiotera Dia - Diatermia e

Inlra-Vermelho.
CONSULTAS: Düs 10-12 e

das ::l 5,
.

CONSULTORIO: Rua Tira
dentes, 14 Fone: lR63.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.
760 30 v -7

AS MULHERES ABANDONARÃO AS SAIAS?

(Priucezn de Schwarzernbcrg - Exclusividadc do C, E. C,o para
"O Estado").

Nova Iorque, - Na ú lt ima, vez que estive na Escocla, hú mais DlI

menos seis meses, tive a oportunidade de assistir a diversos desfiles de
modas de guerra e de "post-gnerra' '. Sempre fui conservadora nos cos

tumes femininos e nunca pcrmi li certas revoluções, Confesso que no

primeiro instante que vi a exibição das modas apresentadas fiquei de
certa, maneira chocada, porém, logo em seguida foi se espairecendo a

minha má impressão e, quando terminou o desfile ele modas Iuturas,
senti-me entusiasmada. Acho que as mulheres do futuro vão abando
nar as saias, não em favor de calças semelhan tes às dos homens. Isso
seria ridículo, mas, em troca, de graciosos "culottes" bem armados em

cima e justos cm baixo, indo até um pouco abaixo dos joelhos. Fran
camente ache'i distinto e f'Jno. Na Escócia há gr-andes costureiros e no

táveis inventores, Os mais importantes funcionários das grandes casas

de costuras de Londres geralmente são escosseses. São imaginativos,
vivos e elegantes, Há uma notável diferença entre a mulher inglesa e a

mulher escosseza. Esta se destaca sobremaneira.
Quando vim para os Estados Unidos, contei a muitas amigas da

alta elegancia americana, o que havia visto na Escócia, Todas ficaram

horrorizadas, tachando de ridícula e inaceitável a moda. Pois, hoje,
nos clubes de campo dos Estados Unidos já estão sendo usados os tais

"culottes", em uso de esporte mas, aceita-se no curso do dia e, a última

vez que estive em um desses clubes tive a ocasião de ver que diversas
senhoras permaneceram vestidas com a inovação até a, noite enquanto
se realizava um baile de rigor. Será a Escócia uma futura capital da
moda feminina? Tenho essa, impressão, ..

Companhia" c Aliança �a Haia li
Fundada em 1870 Side: BAIA

Seguros Terrestres e Mar ítim09

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n" 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-PostalllO-Fone: 1277

Alfaiate CARIONI. o melhor!
Rua Tiradentes 16.

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de :t 54.700:000$OClO
Responsabilidades assumidas; • 8.929.719:000$000
Receita :t 28..358:n7�970
Ativo em 31 de dezembro :t 85.964:965$032
Sinistros pagos I 7,323:826�800
Bens de raiz, (prédios e terrenos). 22 354:000$000

Hospital de Hcrmônío
HAMONIA

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depluperado"
E,qotldol, Anêmico" Mãe,
.que crlem Mlgrol, Criançal
r.quítictl, receb.rão I toni-
ficação g.,,1 do o,genitmo

com o

Sa nuue n 01
Ltc, D N.S.P. n' 199, da 1921

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

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

calmo e contortavel

Médicos: DR. CESi\R AV1LA - 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 Sanatõr!o Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo no Hospital
de Cartdade de Ftortanôpolts e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à

gerência do mesmo estabelecimento

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

.

Agente em Florianópolis

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

Ca iít fi. ! osttd IfJ- TIltDhond083-End. rei. cALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajai,

IBlumenau e Laqes.
.

Camisas, Gravatas, Ptíames,
:Meias das melhores, pelos menores

'Preços só na CASA MISCELANEA,
-- Rua Trajano, 12.

Prestigia o Govêrno e a�

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

A O••I1:AI.
Tem em «stock» os mais recentes artigosI·.

para crianvas, ternos de fina confecção para.

.

\ i., r
\_ homens, calçados, chapéUS, easeaíras e li-

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc. A Fábrica DISTINT1\ está con-
feccionando camisas para o verão 8. preços extremamente baixos.

Visitem as novas e model1nas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro Mafra, 8.

)(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRRITA OS OLHOS
-. Algumas gotas diãrias de
Lavolho protegerão seus olhos
contra os efeitos do fumo,
da poeira, da luz excessiva e

do esforço visual exagerado.

OS NAZISTAS QUEREM REFORMAR A RELIGIÃO
Londres. Dezembro - via aérea - (E. N. S., para "O Estado")

Os círculos católicos holandeses de Londres mostram-se profundamenle
preocupados com lima nova tentativa nazista, no sentido de provoca
rem cisão na igreja na Holanda. Sob o disfarce do movimento de refor
ma para a criação de uma nova igreja, os círculos nazistas estão insi
diosamente apresentando uma idéia que

ê les próprios denominam "no
va aplicação do Cristianismo aos tempos modernos".

Um j�rnal nazista escreve, a este respeito, dizendo: "Uma parte da
vicia da Igreja consiste em renovar-se, acompanhando a evolução do
mundo. No mundo futuro, a Igreja terá que traduzir o Evangelho em

uma nova língua que seja inteligivel para o povo da época, A-fim-de rea

lizar esta tarefa, no ponto culminante dos tempos, a Igreja tem que con

servar seu espírito é disposição dos nOV05 problemas c da nova maneira
de pensar".

O que vem a ser "esta língua" e "esta nova maneira de pensar" en

contra-se hem ilustrado por lima passagem mencionada em Irr-adiação
da emissora do Vaticano, citando UIll livro nazista, sobre religião, :l

respeito de Deus e do povo. ,

Diz a referida passagem: "Quanclo anunciámos nossa fé na Alema
nha Eterna, encerramos a éra da religião. Apenas conhecemos um man

damento: "tudo pela Alemanha !".

;Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

,Baoco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua TraJano n,o 16 - Séde própria

:Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certíttcad»
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

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

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestímos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
"Tem correspondente em todos' os Municípios do Estado
�epresent8nte da Caixa Economíca Federal para a venda

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

''Paga todos os ceuaeas das apólices Federais e dfJS Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A't'iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
''ilas as Repartições Federais. Estaduais e Municipais.

OS CHECOS NÃO COMBATERÃO AO LADO DOS ALEMÃES
Nova Iorque, Dezembro - (Inter-aliado, para "O Estado") - Em

esferas checoslovacas desta cidade declarou-se que circulam boatos no

""Protetorado", no sentido de que Hitler vai mobilizar os checos para
lutar com o exército alemão na frente oriental. A propósito disso, lem
bra-se o fato de que milhares de soldados checas desertaram cios exérci-
tos austro-húngaros na frente russa, durante a primeira guerra mundial.
Como as coisas são hoje e.inda mais diferentes, é de supor que os checos
voltem suas armas contra os nazistas ao pisarem em solo russo, pois
nesta guerra já se registraram exemplos semelhantes.

LEONOR DEUCHER "'.�;owUN�l
Enfermeira obstétrica (par ! �

teíra diplom!1dli) Atende ,_I)a f Flof.·sbelo SI·lva r.;
Casa de Saúde S, Sébastlao,
das 10 às 12 e das 15 às 17
hOTas

/lluga-se ótima
.

cusa de
11. moradiu, com

banheiro, agu s fria e quente,
sita à rua Presidente Cou
tinbo na 100. Trat-rr com To
lentino, na Agencia Chevro·
let.
755 15 vsvlr.v-r c

DR. VITOR GUTIERRêZ'1
i

i

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

'Servico garantido-Prontidão
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III TENHA JUIZO!lll
• •
• ••
II TEM SíFILIS OU REU. II
• •
ii MATISMO DA MESMA II

I ORiGEM? USE O PO- II
• §
ii PULAR PREPARADO iii
E •

....

• =

I 13�fJl:liJP'iJ I
= A SlFILIS ATACA TODO O ORGANlSMO ._l1li o Fígado, o tSaço. o Coração, o Estômago, OS
II Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres li
• nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
li bele, Anemia, Abôrtos e faz 08 indivíduos idiotas. ==

Inofensivo ao organismo. Agradavef -

Comprai na Cf' SA MISCE li como um licôr i!iI
LÁNEA é saber economizar' iii O ELIXiR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como ii

III auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo ==

Vende se
uma casa e

== da mesma origem =-

um t e r r e n o BD FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS 1m

com 18 metros de frente, si li Sobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a- II
tuados à Rua Rui Barbosa, Iii «914, devo dízer-lhes- sempre gradavel do ELIXIR «914. re- II
38 tulormações nesta Re == que o tenho empregado, em comendam-no como arma de •. :-

. -

1111 os casos de Indtcaeão apro- taeíl maaejo para o públlco.ttiçau. �... Y

f li lld •_ prlada (slfills em varias de no combate á sí I 8, qua a-A Estatística Militar, destinada 81 As autoridades responsáveis pela 796 lo Y li11. - 2
"iI suas manifestações) os resul- de1 que frequentemente a- •facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili· I .• tados têm sido satlsfatorlos, proveito no Ambulatorio da

..perfeita quanto possivel, do apare-I �ares podem exigir, sempre que hOII. As anedotas e piadas aparen- li pois são rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.
�lhamento m�terial.das fôrças arma- ver dúvid� quanto _à veracidade .de temente ingênuas são grandes _ Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. UDdas .da. Naçao, exrge que todos _os

I
qualquer informação, que cada 10-; armas de desagregação mane. .. ===

brasileiros lhe prestem cooperaçao. formante prove o que declarou. A: • " • " • ' IIISubtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se-I Jadas pela quínta-eoluna",
_.••••._..-••-._8•••--.-.••••

-

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). eurança nacional. (D. E. M.). (L. D. N.). l1li __ _ .. =8 __ ..

Estará ausente até princípios
do mês pró�imo. quando re-

_ i�������_�inica "

o alfaiate elegante da cidade.' �
(

Rua João Pinto, 21 �
w.·.·......,....·...-.-.._·.....- -.-_-_·_·_-_-_-.·.-_-..·.·_·_-_-..,.·_-_-_-_-.-.- -.-.- -_-.-.-Jt.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um

traidor da. Pátria. (L. D. N.).

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela ° que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi

gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.).

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são abso lutamenz
secretos, e servem sómente a firo
militares. Negar-se a fornecê-los ou

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

TROPICAIS INGLESES
O mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Q j Aluga-se um, bem
UarlOespaçoso, com ou

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

lOvs. ' 7

QUARTO
Aluga se um, espaçoso, bem

arejado. Tratar à rua Curitiba
nos, 14. 15vs .. lO

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

CASA _A0800.IA
'Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes, como o amor

Não esqueçal", Casa Ma�edonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano. 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�_DI_CA_'D_._R_-. M_·E_,_IC.Q As últimas declarações do almirante Darlan
. Londres, (U. P.) - Poucasxprometeram formalmente que noXdas as forças que obstem nossos

Dr ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS

I
horas antes do atentado que pôs trá- dia da Vitória a França recupera- esf'o rçus serão eliminadas sem pie-

___._.______ NARIZ .. GARGANTA g ico fim.à.vid.1I; do almirante Dar- r!a sua integridade, tal c?mo ex�s- dade. N�o se i:óde fa�.er polític�
ian, a r ádto-d ífuso ra do Marrocos tia em 1939. Nossos ahados n a o com sentlmcncalismo : so com rea li-

Especlausta, assistente do Prote s sor Sanson
havia divulgado as declarações f'ei- querem impôr-nos nenhum sistema dades. À mercê do vencedor só há

ii;" ... _ � tas por aquele a um grupo de [or- social. Pelo momento, a África do uma arma com a qual podermos de-

do Rio de Janeiro. IlIalist�s fra.nc�ses à cerca de sua Norte não é_sómente um país: é fender-nos: a negociação. Negocia-
aruacao na Afnca do Norte. uma federacao formal. Em breve mos com lealdade'! salvaguarda-

C I· Pela manhã, das J O à� 12 "Não se considera a formação de aparecerão �s decretos estabeleceu- mos tudo o que restava para ser
on�u tas: ,\' tarrle. dR" 3 às 6' um govêrno aqui - disse. Ajo só do a respectiva constituição. Procu- salvaguardado. Sei que muitos ou-

AUSENTE como mandatário de Pétain, que se rarei modificar o menos possivel o tros franceses combaterão os ale
€ncontra prisioneiro. Estou agindo atual estado de coisas, conquanto mães, cada um a seu modo, porém

O MADEIRA NEVES d I como depositário do Tesouro Nado- porei termo às injustiças manifes- há um desejo comum a todos nós,
r.

.

- mi ico espécie ish em nal, Quando a França fôr livre, tas. a libertação da França. Hoje é in-
ouando novamente seja dona de si Hoje, temos uma tarefa suprema: rlispensavel a união: não importa
m esma, escolherá se,u próprio go- A de ganhar a guerra. Surgem dian-II, em torno de quem. E' o mesmo que
v êrno. Meu papel terá então termi- te de nós dificuldades, e até op osi- seja eu ou outro. Não é uma ques,..
nado. ção, porém procuraremos evitar as tão de pessoa: é só questão da ne-.

A Inglaterra e os Estados Unidos medidas drásticas. No entanto, to- cessidade de cooperar".

o segredo mais bem IIguardado
Sitl1tei, 28 (H,) - o emprego ele I"tanks" americanos contra os [a- I

poneses, na captura do cabo de I

Enelaiadere, ao sul ele Buna, foi o 1
segredo mais bem guardado da
campanha da Nova Guiné, segun
do revelam despachos recebidos
daquela frente de batalha.

Na noite anterior ao ataque, os

correspondentes aliados viram al
pela gnus clêsses "tank s" cujas torres
Nac, impr-essionu ntcs surgiam inespe

radamente por entre as árvores,
Os nativos de olhos arregalados,
nuu-muravam, cheios de espanto e

admiracào - "Form id avel !" Ao
anoitecer, os "Ianks" começaram
a preparar-se para a ação dos
dias seauin teso abafando com seu

ruído o� barulho dos aviões e o

troar dos canhões, Na manhã se

guinte, fosses "tanks" eutrarum em

• ação e limparam uma área de (luas
m i lhas de comprimento, num elos

Or AU--CiUSTO DE PAULA Diretor �o Hospitlll mais di f'ice is trr�enos _já atraves-

•
de Candade de sados por formações de "tanks".

FIorianapolis Dcno is de 34 dias ele violentos
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51. combates, a batalha pela posse de

(próximo ao Teatro), I Buna, 011d.0 os japoneses estão lu-

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras I
tando rllrl?S�lllente p�ra oonser-

F·
. '.' " '. var as posrçoes conquistadas, pa-teíoterapía: �I�termla, inlra-vermelho e Ultra-VIoleta. rec'p ('�Iar rhegando ao seu ponlo

CONsULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 15 às 18

boraSlfinal.
Os americanos estão esma-

Fone t .644 gan do bolsão após bolsão da resis-
.._- tência inimiga.

"

Dr. SAVAS LACERDA

As crianças doent es e recolhi
das ao Hospital de Caridade, em
número de mais de cincoenta, de
ambos os sexos, receberam como

vem sendo feito há cinco ancs ,

o seu presente de Natal. Uma
comissão de senhoras. em nome

do Centro Espirita (, Amor e

Humildade do Apóstolo", desta
Capita 1, distribuiu as crianças
inúmeros brinquedos, Tambem
os velhos ali recolhidos não

�fossem esquecidos, 1 ecebendo "

-eu presente de Natal. j
Os pobres socorridos pela

AS'-I
.

sistência aos Nece s sitados, do
mesmo Centro, recebersrn, cada
um, em suas residências. a imo

Jportância de Cr. $10,00. O Ber·

ço de ]esú-, a vitoriosa asso-
f

ciação, anexa ao referido Cen-

Itro, d,istrib.uiu, tambbem, enxo-
,

vaes as crianças po res recem-
1

nascidas, i
Sóbe a 8'), o número de en- �'

xovaes distribuídos por essa as, 1

sociação desde junho deste ano, IQuem sonegar informaçóes à Es·
tatística Militar, trabalha em pról -....7

..

5-S---------------
.....----..

v

..

s·--1
...

2-
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

r i.u.imigo do Brasil (D. E. M.):

I'
Mensagem- cj"e Natal I'

do prese Roosevelt'

Washintoll, 28 (U. P.) - o pre-
sidente Roosevelt dirigiu, pelo rá
dio, uma mensagem de saudação,
por motivo de Natal, a todos os

norte-americanos espalhados no

mundo. Disse Roosevelt que as

presentes festas natalinas são ma is
felizes que as últimas, devido ao

fato de as "forças do Mal já nos

estarem enfrentando com menos
éonfianca nos seus meios de des
t.rnição ,;. A mensagem presidencial.
foi lida pelo sr. Roosevelt no PÓl'
tico sul da Casa Branca, perante
a mu'titlão alí congregada para a

ii1<Juf\"urat;iio da Árvore do Natal Ipara toda :.\ Nação.

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Práttca no itlo de .laneíro

Consultes Pela manhã: às terces. quintas e sahndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Foao: 146'/
Residência: Rua. Presidente Coutinho. 2:1, .

OLHOS

Ultimas estilos de finos
M Bill RI S

de receber

"A odelar
, ,

Ora. Josephíne Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F, Schmidt. 39 (sob.)

Dr.
Ex-Interno do

WENDHAUSEN - ������na1e°
de Medicina da Universidade do BrBlsi!)

Serviço de Clínica Médica do Professar Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúda

CLíNICA MÉDICA

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

o Natal do
Humildade

C. E. "Amor e

do Apóstolo"

Vendas à vista e a prazo
- �",$

«Relojoaria

MARIO

Rua Trcrjrm o n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

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

aparelhos fotográficos. telefones. etc.

SERViÇO PERfEITO E GARAMTIDO

�� R E X "

Transporte de Cargas
DOMiCILIO � DOMICILIO

ViageDS diretas em caminbões proprios para:
Bom Retir<l, Lages, Painel, Correia'Pinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice· versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Ag'ência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 5S Rua Alvaro de Carvalho. 2

Telefone 1.677

,
________.. DM� �__mm�as�QKmamww _..

EMPRESA

Moléstias internas de adultos e cr is nças.
Consultório: Rm" Felipe Schu ldt n, 38 - Tel, ! 426

Realdenci«: Rq� ViRcnfide de Ouro Preto n, 70 T'el. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Oculista do Centro de Saúde e do Hosnital de Caridade
Ex,interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferrêira e ex-estagiário do�
Serviças do dr. Gabriel de Andrade CRio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmídt, b, Foue : 256
'Residencia: Conselheíro Mafre. 77-FLOHiAi\OPOLIS.

'�8TITUTO DE 9iAONOSTJCO
CLINICO

Dr. Ojalma M�Hrnann
FormJdo pela Unlvenld�d" Ut'

Genebra t Sulca 1
Com préttea nos hospitais europeu
Ctínlea mêdíoa em geral, pedíatr:a
dOenÇ88 rio alstema nervoso, aflarf\.

iho geníto-urlnar lo do homen
e (h mulher

Asststent- Técnico
Dr. Paulo Tavares

l'urso de Redlologla Clfulcl com o
ir..Manool de Aoreu (:üm oauaro
São Paulo), F'epec Hlbmdo eru H,·
«iene e Saúde Públío.i, [1".la Untver
sldade do Rio di) JblHlko.

Gabinete de H.1io X
Eiectrocarding"afia cunrca

Melc:bolismn bas.n
Sondagem Duodenal

Gabinete de iismterania
Lan oratór io de micr�;8Cllrla e

análise cliniciI
RHa ,,'�rrHJndo �,�f)LjHdo. �

Tolefúu8 1.195

I.,. Dr. Antônio Moniz I·de Aragão
MÉDICO ICirurgia e Ortopedia.

Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

"

de senhoras,
.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. :i3.

Diariamente das 15 às
1 "1 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36 .

Telefone n, 751.I
I Dr. R�mjgío

CLlNICA -MEDICA
Ml1iestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Nelü--fone 1592
9 ãs 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENC1A'
Av. Hercillo Luz, 186
- Pl1one: 1392 -

Att�nde a chamados
14

Dr. ARMIHIO TAVARfS
OUVIDOS - NARiS - GARGANTA
,

CONSUI,TÓRIO:
Rua João Pi�to. 1 - Fone 1.461

I RESmf!NCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft - Fone l.'t56

FIORfANOPOLlç:
----- .._-_._---------

\

I
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OS SUCESSOS DE BILHETERIA 1\OS ESTADOS UNIDOS

\(Por Hargarét Davies - Co pyr ight da Inter-Americana)
Hnllvwoorl -- Dezembro - (Lnt er-American a, para "O Estado") -

Jú nos ref'er-im o-, l'jll cronica recente, ú dúvida dos estúdios sobre a qUJ-1Jidadc dos f'iln.cs que devem prorluz i r : se filmes e guerra Oll se, ao con

trário, películas que dist ruiam a atcuçáo do povo para lemas mais

amenos.

O registro tio dez Ii lmcs que maior sucesso ele bilheteria estão Ia

zcndo no país fornece algumas indicações a esse respeito, no que toca

ao público. São os seguintes (não nccessar iamcnte nesta ordem): "Co
mo era verde o meu vale ", "Sargento York ", "para as praias de Tripol",
"Mulher do dia", "A compra da Louisiana", "conserve-os voando", "ca
louros na Broadway", "Kiugs Row ", "a esquadra em cena," e "monte-os,
Cowboy".

Desses, somente "Sargento York " c "para as praias de Tripoli" são

du-etamente ligados com a guerra - aliás, o primeiro com a guerra pas
sada. "A mulher do dia", "Calouros na Broadway", "conserve-os voan

do" e "esquadra em cena" encerram apenas referências passageiras ,I

presente calamidade mundial, mas na esseucia procuram Iugir, recor

rendo à comédia, das realidades atuais. "Como era verde o meu "ale",
"A compra da Luisiana", "King How", e "Monte-os, Cow-Boy" são in

teiramente estranhos à atualidade.

Que se deve concluir daí? A primeira vista, êsses dados parecem
confirmar a opinião cios que se batem contra os filmes de guerra. Mas

isso não acontece, em primeiro lugar porque os filmes citados foram

produzidos antes do país entrar na guerra, numa época em que a indús

tria do cinema se portava com máximo cuidado. Em segundo lugar, mui
tos dos mclhores filmcs de guerra só agora começam a ser distribuídos,
e só quando estiverem sendo exibidos por todo o país é que se poderá
fazer um juizo das preferencias do público entre as fitas de guerra e 1l!S

de "fuga".

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

7 de Novembro
Foi pago à ;.>rNHflmista Maria Sever ina dí-l Conceição,

HESIDENTE EM FLORIANOPOLIS,
possuidora da caderneta n. 6J��2, o prêmio

que lhe coube em mercadorias, no valor de rs.

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

4 de Janeiro
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no diil 4 de Janeiro (41i.feira),
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da

Crédito- Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
..................................................

IMPRESSõES SUECAS DA NORUEGA
Estocolmo - (Inter-Americana, para "O Estado") - Karl Olaf

Hedstroem, eminente [ornalista sueco, que foi durante muito tempo re

presentante em Oslo do [ornal "Stockholm Tidningen", jornal com cer
tas simpatias pelos alemães, escreve que o grande partido formado na

Noruega, chamado "União Nacional", constitue uma for-ca colossal no
país em oposição ao partido de Quisling, que tem também o nome de
"União Nacional", mas que não é nada disso, visto que o partido da
oposição compreende quase toda. a população do país, pronta a revol
tar-se 110 momento oportuno.

Para as grandes festas do

N A T A L E A N O N O 'V O !
Com real economia no preço, façam

desde já suas compras na

Casa Oscar Lima
SORTIMENTO REHOVADO

Fazerid �SJ Ar rn ar inr.o s, Perfumar as, Pi,
[arn as , Gra\/atas, Ar t.go s para Viagem,
Enfeites � Ornamentos Variados. etc,

I (0115. Maf(di 11

.........,....,-,

Fone. t070

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

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordsaaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo 011 acordado, trabalhando
O'J repousando, seus rins estão curnprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer, Exatamente por serem
servidores nossos tão obedientes, come

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

sa alimentação ou no nosso regimen de vida ..

Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir;
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos ríns ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o'

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

que já as tenham tomado. Pergunte seus.

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

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

ilulas
RINS E A

(-WIT.T.
o vidro grande de Pi/u/as De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

! Ta=7�;<"'s:""�l O ENTUSIASMO DA TURQUIA PELOS.'ALIADOS

I
nhora porticipam aos

I
(Arif Bey - Famoso comentarista turco - Exclusividade do

parentes e pessc.cs de C. E. C., para "O Estado").
suas relações, o contra- Angora, - Uma, das cenas maís comoventes a que tenho assistido em

� to de casamento de � minha longa vida ao lado dos sentimentos da população de meu país,
� sua filha 1I..iARIA DE � foi a manifestação de contentamento popular pelas vitórias obtidas pe-

� LOURDES com o sr. � lIaS
aliados no norte africano por ocasião das diversas invasões nas colo-

�
Paulo Malty � nias francesas do continente negro. Foi uma verdadeira apoteose. O po-

Ivo
no apogeu da alegria e entusiasmo correu ao Palácio do Govêrno;

Jorge M. Mallg e se- quase suplicando ao govêrno para que permitisse aos turcos participa-
naera participam aos rem da guerra contra as tiranias totalitárias. Houve subscrições para te-

I parentes e pessoas ami- legrarnas a. Roosevelt. Houve reuniões que se prolongaram até altas ho-
! gas, o contrato de co- ras da noite para homenagear Churchill e Roosevelt. Houve comícios"

"
samen to de seu filho houve passeatas e tudo o que possa traduzir o jubilo incontido de um

PAULO, com a srita. povo que palpita com os sentimentos da liberdade. Apesar na norma po-
Maria de Lourdes lítica. seguida pelo govêrno otomano, é bem nitida a simpatia que se

; Vieira observa no seu pensamento em favor dos aliados. A Turquia, aliás, não->
R póde deixar de ser uma aliada, senão militar, pelo menos moral, da:

I I I Inglaterra, cujo govêrrio, em todas as oportunidades mostrou ínterêsse

I PAULO destacado pelo seu progresso e grandeza. A Grã-Bretanha distinguiu a

I
e Turquia muitas vezes com gestos nobres que cativaram o cotação de.

l MARIA I povo. Igualmente os Estados Unidos contam com especial amizade dos,

I confirmam I turcos. Ao lado disso, a Alemanha não desfruta da menor atenção do

I Fpolis. 23/12/42 povo, a despeito das inumeras demonstrações de afeto que tentam se-

I -I duzir a simpatia e graça da população nacional. A Turquia é pelas de
mocracias e nada haverá que a demova dessa decisão oriunda de se-

_" co culares tradições imaculaveis.
.

770 3vs·3

R. do

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt. 21 I Farmácia "Esperança»

NILO LAUS
do

FarmacêuticoClínica médico-cir6rgica do IDR. SAULO RAMOS
Iilspoolall8ta em moléstias de

senhwas - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: N'

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
1'LASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e varl·
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nOI! Hspitals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
HorárIo; Das 1!e��e�6 boras, diarla-

.

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

Perfumarias.--Artigo5 de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício

CASA MISCELANEA, distribui- f�1ercadoJ

,
dora dos Rádios R. C, A. Victor, FONE 1.642
Vávulas e Dlscce. - Rua Traia ' •

I

-, �lno• 12. �. aa=��ga_=== .m ���__��.__�ae���"m&��ea ,
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Vida Esportiva]
Avaí li 'Canto do Rio 1

Realizou-se ontem, no e5-1
tádio "Adolfo Konder", nes- I
ta capital, o esperado en-

ricontro entre as equipes do
"Avaí", locbl, e "Canto do
Rio", da Capital Federal.
O "team" visitante venceu,

facilmente, ao seu adver
sário, pela alta contagem
de 6 a 1.

- A derrota do Avaí dei
xou perplexos os seus pro
prios jogadores, embevecidos,
como estavam, pela recente
e inesperada 'vitória sobre o

"Libertad" - campeão pa
raguáio.
A derrota do clube local

frente ao -Canto do Rio' veio
comprovar mais uma vez

que futeból não é esperança
nem, tão pouco, "granfi
nismo"., Futeból é esfôrço,
é suór, é classe, é dedicação
conatc rrte e exclusiva.
Num meio, como o nosso,

onde as manifestações livres e

espontâneas dos cronistas são,
às vezes, recebidas a ferro e ío- .

go, não será de estranhar que
amanhã nos venham a justifi
car a derrota do "onze" avaiano
como decorrente de fatos com

pletamen te alheios à su a von

tade. E' que ali crônicas esporti
vas não pedem ter mero cara ter

apologético. Devem ser sinceras
e, quando encerrarem crítica,
que esta seja de tendência cons

trutiva.
Queremos tão bem ao Avaí

como a qualquer outro clube
do Estado. Porisso que espera
mos venha êle ser ainda repre
sentante digno do futeból "bar
riga-verde", evitando "esfregas"
como a de ontem, que des
merecem o seu quadro e o

próprio futebal catarinense.
" Observador.

o "AMÉRICA" ESTÁ PASSANDO
MAL

As condicões financeiras do cé
lebre clube' de futebol "América"
são muitíssimo sérias. A propósi
to, o sr. José Brigido escreve, pelo
"Diário de Noticias", o seguinte:
- "A situação do América F. Clu
be é mais grave do que se pode
supor. Clube' tradicional, com uma

Iolha de grandes e valiosos servi
ços aos esportes brasileiros, me

lhor sorte devera ter. Neste mo

mento, o presidente Antônio Go
mes de Avelar está decidido a não
deixar que as aparências ocultem
a realidade das suas condições fi
nanceiras. O Conselho Nacional de
Desportos não pode ficar indife
rente à situação do grande clube
de Belfort Duarte e todos esperam
que êsse alto poder esportivo no

país lhe dê, nesta conjuntura, um
I auxilio verdadeiramente eficaz,
antes que seja tarde".

Alfaiate CARIONI. o melhor
Rua Tiradentes. 16.

MÁRIO CÂNDIDO DE SOUS-A
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Proteja seus dentes no

�7P*
* Mostre ao seu amor um sorriso sempre
adorável. Use o novo Creme Dental Cessy, que
limpa e dá brilho aos dentes e evita o mau hálito.
Sua espuma de ação ultra-penetrante protege de

':·:·/·/·:·/·/f.'i:ki·:'/.'i:>..j."'!o.,J. três modos o Ponto Vital: a) comba-
te as fermentações dos resíduos
alimentares que atacam o esmal
te; b) destrói os germes causado
res da cárie; c) neutraliza o ex

cesso de acidez, alem de evitar o

tártaro. Experimente Gessy!

ESST

o pelagoverno finlandês brindou o Japão
traição de Pearl Harbour

Washington, 28 (U. P.) --

ReVe-j
te informou-se que os finlandeses'

lou-se, nos círculos autorizados que vam, entre os convidados, os

repre-I
Or-dem da Rosa Branca, que é a mais estão cansados da guerra e que se.'

altos membros do governo finlan- sentantes do "Eixo" e seus satéli- alta condecoração do país. Recorda- retirariam do conflito uma vez que'

dês, inclusive o chefe do governo. tes e o ministro das Relações Ex- se que o secretário do Departamen- se tornasse evidente a derrota da
Sr. Rangel], brindaram pelo ataque teriores da Finlândia, Sr. Witting. to de Estado, sr. Cordell Hull, havia Alemanha. Por isso, as notícias so-··

do Japão contra Hawaii, durante O sr: Rangell foi distinguido com feito pressão junto à Finlândia afim bre aquele acontecimento cumeme->

uma reunião realizada na Embai- a mais alta condecoração do gover- de que esta fizesse a paz em sepa- rativo da agressão japonesa causou

xada nipônica, em Helsínquia, por no japonês, o cordão da Ordem do rado com a Rússia, porem o

gover-,
profunda repercussão, pois é consi-·

ocasião do primeiro aniversário da Sol Nascente. A Finlândia, por sua no de Helsinquia, rejeitou êsses es- derado como um indício de que a ,

traição de �e!lrl Ha.rbour'A Al�m do y�z, concedeu ao imperador Hiro- f'o rços alegando que não podia con- Finlândia se colo.eou definitivarnen

pnmetro ministro finlandês flgura- hlto, durante o verao, a Cruz da fiar no governo russo. Recentemen- te ao lado do "EIXO".

ULTIMA HORA
-..xxxx:GCXJiiUDGOOUCliCJUQtXJCDOOOOOiXloooecxJXJ� nccooooc cccccccccccccccc ''''_''_'OOOC COCICC8JII

I João Cas(aes e Senhora I � João Baião e Senhora f
OOOCXIX1CoaaaDDICIQ'CIJDCJOODC�XIICXlDDQCCICDCIDCD'II DQOICX)QQOococaaoaOQCilQEXJOC.·oaoar���'-'

Pearl Harbour 9.e hoje
têm o prazer de participar a seus

WASHINGTON 28 (R) - O D d '

parentes e amigos
"

,. epartamento a o contrato de casamento de seus filhos
Marlnha Informou que, graças aos engenheiros e ope
rários civís e navais, que muitas vezes trabalharam 24;-

__

DCOOODOC_"""""""'I-i�DCDOOOOCDCCODODD�'horas por dia, as fortificações e instalações de Pearl

\
Pedro Cascaes Francisca Baião -:

Harbour são hoje muito mais poderosas do que quando �_XXlCDDCIC__� ��_""""""",,,,,,,,,,,,,,,,'
se deu o traiçoeiro ataque japonês (7-12-1941). FI

. r 1· N t 1 de 1942orronopo 1S, a a

O gral. Henri (jiraud substituiu a Darlan
CAIRO, 28 (R) - O Conselho Irnperial Francês,

em sua reunião de ontem, resolveu designar, por urm

nimidade de votos, o general Henri Giraud substituto
do Almirante Darlan. O general Henri Giraud persona
lidade de destaque entre os franceses combat�ntes, tem
pleno apôio do general Charles De Gaulle, e já cssumíu
o exercício das suas funções corno comandante supremo
da Africa Setentrional francesa. Em caso de inhabili
dade ou ausência dessa alta patente do exército francês,
será a mesma substituida pelo general Nogues.

801 3 vs - I

garantia!

CASA RADIOLUX
Um nome! Um símbolo! Urna

Rua Conselheiro Mafra, 7 (Edif. La Porta)
End. Teleg. "Radiolux" - Florianópolis

Empório de Louços , vidros e artigos elétricos em geral..
Depositário das lâmpadas PHILIPS, para iluminação r

Instalações de LUZ & FÔRÇA, em Florianópolis e interior r

780 • 15 vs. alt.-l

Come�ou a verdadeira guerra
Falará o sr. Wallace IEcos e Notícias

N I 8 ( )
Falará hoje, pelo rádio, de

ovo orque, 2 U. P. - O l° ministro nipônico,
graI. Tojo, falando, ontem, pela radio emissora de 'fó- Washington, o sr. Henry A. Os srs. Luiz Coutinho de>

quio, disse que a guerra verdadeira sómente agora
Wallace, vice-presidente dos Es- Azevedo e Antônio Apolônie>'

f . . . .

d Ad' t
. d b tados Unidos. Reina grande es- Vargas, de TiJ'ucas, acabrn.

Ol InlCla a. lan ou, aln a, que as ases aéreas esta-·
belecidas nas ilhas Salomão pelos norte americanos, es-

pectativa mundial em torno de formar. sob a firmo.

tão proporcionando a êstes consideráveis vantagens nessa
dêsse discurso. '''Coutinho & Vargas", uma.

frente de luta. Afirmou tombem, o graI. TOJ·o. que todo 1
-

b d f empresa de representações,.
erovo, estão com aten o u-

com escritórios instalados
o Japão se prepara afim de rechaçar os ataques aéreos riosamente com os alemães.
aliados. naquela cidade.

A êsse respeito recebemos.
comunicação, a qual muitO'

_ agradecemos.
Buenos Aires, 28 (R.) Fale-

ceu ontem nesta capital a exma.

esposa do gral. Agustin de Jus·
to, ex-presidente da República.

•

Visitou-nos mais uma vez por
ter chegado de Blumenau a esta
capital, onde se encontra a passeio,
o jovem Mário Cândido de Sousa,
Ésse jovem, que é eximio tocador
de gaita de boca e faz parte do
"cast" da PRC 4 Rádio Clube de
Blumenau, ofereceu-nos oportuni
dade de ouvir-lhe em alguns dos
mais recentes sucessos musicais,
dando mostras de que conhece bem
o instrumento do qual obtém 'sons
de extraordinária beleza.
Na palestra que manteve conos

co manífestou o desejo de visitar o
Rio de Janeiro e São Paulo em

cujos centros pretende tomar'par
te nos programas das rádio-emis
soras dessas duas importantes ci
d�de_s. Porém, disse-nos que não
dispõe de recursos para efetuar
essa Viagem, a qual cremos lhe
daria ensejo de ap;'esentacã; aos
milhares de ouvintes brasileiros
aos quais certamente muito a crra�
daria a sua maneira toda espe�ial P d f'de tocar aquele rudimentar i nstru-

O erosos re orças
menta musical. Cairo, 28 (R.) � O 8° exêr-

O jovem a que nos referimos é cito britânico ao mando do
catar inense .tambem conhecido, gral. Montgomery continua re-
nas rodas armgas, por "Bola Sete" b
"Bola Sete'" é' nosso bom amí ao: I

ce endo podero�os reforços por

pois vendeu O ESTADO (lural;te !erra. e Ama.r, afim de fazer face
algum tempo. a resistência que provavelmente

1.. O J A
Aluga-se exeelente loja

com vitrina grande
Edifício Cruzeiro

R. Felipe Schmidt, 52
Tratar com Tom Wildi,

(. Postal 115

Faleceu a e$pOsa do gral.
JustoChurchill e De Gaulle almo�aram I o grosso das forças do mare-

juntos chal Rommel lhe oferecerá em

Londres, 28 (R.) - O sr. Misurata, a 104 kms. a léste
Winston Churchill almoçou, de Trípoli.
ontem, com o chefe do mo

vimento da França Comba
tente, general Charles De
Gaulle.

MORADIA NO CENTRO
ALUGA-SE uma ótima C88&

de moradia, à rua 'I'íradentee
n: 7.
SALAS - ALUGAM-SE di

versas salas p/médicos OlI

escritório, à rua Tiradentes
n' 14 (sob.) Tratar à rua Fe

lipe Schmidt, 19 (CASA DAU
RA). 15 vs14

•

Está em Wellington
Buenos Aires, 28 (R.) - Che

gou a Wellington (Nova Zelân
dia), o navegador solitario ar.

gentino Vítor Dumas, que há
102 dias saíra da Cidade do
Cabo (AI rica do Sul).

•

Kotelnicowo ameaçada
Moscou, 28 (R.) - As for-

Foram a Bangkok
Melburne , 28 (R.) - Aviões

aliados bombardearam Bangkok,
capital da Tailândia.

111

Tambem no Senegal
Cairo, 28 (R.) - Noticiou a

radio do Marrocos que unidades
Londres, 28 (R.) - Tern-se das fôrças aéreas nor te-ameri

quase como certo que, muito canas se acham estabelecidas no
em breve, o graI. De Gaulle Senegal.
terá importantes conversações
com o presidente Roosevelt, em

Wash-riigton,

ças russas que, em nume

rosos :setores, estão avança
do, em média, 20 quilôme
tros por dia, aproximam-se
impetuosamente da cidade
de Kotelnicowo.

•

De (jauUe e Roosevelt

•

Vorochilogrado!
Moscou, 28 (R.) - Podero

so exército russo, equipado com

tanques de 60 toneladas, está
a 56 quilômetros do importante Icentro mineiro de Vorochilogra- _

do. 711

*

Sob a nevada ...
Moscou, 28 (R.) - Sob rija

tormenta de neve, as colunas
russas, que avançam sobre Mi- vs - 4
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