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ESTOCOLMO, 29 (R.)-Circularam rumores de que o ministro do e, Imt II' nico,
srs Anihony Edeu, se encontra em Moscoun Os círculos oficiais IUB: _fmU:-�'"7i

�

rém,
�-�.�--- não confirmaln essa noiícia�

.

E as festas serãe
em 19�9

Baía, 29 (A. N.) - A comissão
encarregada das comemorações do
quarto centenário d a fundação da
cidade elo Salvador esteve em vi
sita ao prefeito da capital, a-fim-de
I ratar das primeiras providências
sobre as festividades que serão
aqui realizadas em 1949.

O prefeito deliberou dar posse
solene à referida comissão no pró
ximo dia 1° de janeiro, "Dia do
Municipio ", bem como apresentar
sugestões relati vas ao plano das
comemorações.

Faleceu e primeiro
ministro da Dndia

Lahore, 29 (H.) - o primeiro
ministro, sir Sikourlcr Khan, fale
cido dia 26, distinguiu-se veios
seus esforços em p ról da unidade
:i nclo-muçulmaua e tamhem cI o es

tabelecimento de uma constituír-ão.
Com êsse último objetivo h�via

CO!}vocad o diversas conferênci as
interparlidárias durante os últi-
1110S meses. Serviu duas vezes
como governador cio Pundjab e
'Uma como vice-diretor do Banco
de Reserva da índia, tendo faleci
do com 50 anos ele idade.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES

I Florianópolis Terça-feira, 29 de Dezembro de 1942XXVIII H. 8708

Revolta-se o povo
""''''''

Tiveram a mesma

serte de Lídice

.norueguês !
LONDRES, 29 (U. P.)-Segulldo informacão de luna agência noticiosa sueca, verificaram-se distúr
bios elO várias cidades da Noruega. A polícia alemã destacou varios de seus agentes para conter
o povo exaltado contra os nazistas e «quislinguistas», apoiadas por poderosa força militar.
A ����: u�:ã"c:esa

-

Visita às instolações da «Ps Alnorim ParDa}) e «Interarnericana»
Quartel General Aliado n; Áfri

ca do Norte, 29 (U. P.) - Em en-
1revista exclusiva concedida à Uni
ted Press, o general Gi raud afir
]]]OU que a causa

.

francesa exige,
com toda a firmeza e vigor, a co

operação ou a união estreita elas
forças do general De Gaulle com
os franceses da África do Norte c
da África Ocidental Francesa.
A seguir o comandante francôs

acentuou que, es.tá disposto a erga
rnzar um exército de 300 mil ho
mens para auxiliar as nacões uni
das na luta contra a potência do
"uíxo ".
Finalizando, o general Giraucl

disse que os franceses lutarão l'ir
J31emente ao lado elas fôrças alia
uas, quando estas iniciarcm a in
vasão da Europa para esmagar Hi
tler e seus aliados.

Rio, 29 - Do Correspondente Es
pecial - Amorim Parga (via aérea)
- Fomos honrados no dia 24 com a

visita do general Manuel Rabelo, às
nossas instalações e a da Inter-Ame
rica.na. O grande líder Democrático.
que encabeça, presentemente, o for
midavel movimento político concreti
zado na instituição da Sociedade
Amigos da América, depois de exa

minar detidamente todo o amplo ser-

H I· tier « a Ive',·ado» ,\ n0- -R--I·-O-----�-�-:-iig-m-O-�r-a-p-:-r-:-;-r-�-;·-i-�-:-�-�---n-uN-n-:-f-a-r-t-�-�-h-a-�-'-q-:-r-:-:-:-�-o-�-�-n-:-!-�--n-aA-ço-?e-!-e-;-!a-s'-ó-�-;-��-�--V-;-�--Ê-es-t-�-�í-:-t�-!-�r-:-.-::
o

f litar, uma pessoa revela o qae é:
ingleses por mBIS que pareça teu amr-

inimigo do Brasil. E para os tnímí-

Informa d RO ""'[ ldí O P A R A I S O go; não merece tua estima um gos do Brasil, a lei é inflexivel.
, O 10, B l' era Ional ", para um matutino gaú- . . t ld 't

o

(L'�lIO, que uma das barracas que maior sucesso fez dia 25 no I Rua Fehpe Schmldt.. 21 rar or da Pá ria, • D. N.). (D. Eo M.)o

"'N t I d VOt'
o "o " -\--

� � a a I �rla 'o promov�do na �uillta da Boa Vista pela, Gêneros alimenlitiosL!ga de Defesa NaCIOnal, fOI a do 'I'Iro ao Alvo. Os objetivos;
VIsados pelos projétis adquiridos pelo público foram os bone- para Argel
eos fig'urando Hitler, JUussolini e Hiroito. O povo acorreu em Argel, 29 (U. P.) - Chegou à
massa para atirar contra as três fígurns, sendo "Hitler" o mais Africa do Norte Francesa um COI11-

.terr�bado. boio procedente da Inglaterra, con
duzindo 12 mil toneladas de leite,
açucar, farinha e outros gêneros
alimentícios para a população ci
vil.
Ao que consta, a maior parte (los

referidos viveres já foi desemhar
cada e está sendo distribui da aos

franceses.

espião nazíste
La Paz, 29 (U. P.) - A polícia capturou o espião nazista

H. W. Kempskí, encontrando em seu poder planos de todos os
distritos mineiros.

Kempski ing'ressou na Bolívia há dois anos. Ia ser contra
tado par� _traballu1;r em um I}OÇO petrolífero quando teve lu
gar a prrsao ocorrfda, em seu apartamento,

.:»

de nossa propriedade. destinada a co nsêi tos e refórmas em máquinas de

II
escrever e de contabilidade_

Dirigids por p essôa habilitada, cem prática nas oficinas da LIVRARIA DO GLOBO,
em Porto Alegre. colocamo nos desde já à disposição de nossos clientes e amigos, a quem

procuraremos servir com eficiência e modicidade de preços.

Machade & (ia.
�����mmD�ma��mmEm���;3��"�3D�"Mm��._�.���

Condenados os aulo
res do ate"tado
a Von Papen

Istambul, 29 (Reuters) - Dois
rHSSOS acusados de participação
<DO atentado contra von Papen fo
ram condenados no julgamento a
-que foram submetidos pela segunda
vez, em Angora, a 16 anos e oito
.rneses de servidão penal. Outros
cidadãos de nacionalidade turca
envolvidos no mesmo processo, fo�
rum condenados a 10 anos de pr-i
.são,

Preso um

:f;

Londres, Z9 (United) - A BBC
informou que várias aldeias ao no.

roeste de Belgrado sofreram ames.

ma sorte de Lídice, isto é, quase to

dos seus habitantes' foram assassi

nados. Acrescentou a mesma emís

sara que, com Q fim de assegurar a

"supressão efetiva dos atos de sa

bot.agem e atividades partidárias",
as autoridades alemãs estabeleceram

um conselho purritivo ",

A' P AÇA

.Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

Inimigo do Brasil (D. E. M.).

Terremoto
na Colômbia

Cartagena, 29 (United) - Vio
lento tremor de terra foi sentido,
às 7,30 horas de 26, no distrito de
Suni, departamento de Bolívar, Se
gundo a notícia oficial, o terremo
to destruiu a igreja da cidade e

causou danos aos mercados das
cidades de Tolu e Lorica. No por
to de Lorica naufragaram várias
embarcações, sendo seus tripulan
tes tragados pelas ondas.

Manuel RabeloFlagrante fotográfico colhido por ocasrao da visita do
às nossas instalações, no Rio.

general

viço telegráfico e de "via-aérea" que

I
nuel Rabelo, entre outras pessoas, o

fornecemos diariamente à imprensa acadêmico .Hél io de Almeida, presi
do País, manifestou-se otimamente dente da União Nacional dos Estudan

impressionado, tendo palavras de tes, o conhecido jurista Justo de Mo"
rais e jornalista Francisco Barbosa.

franco elogio, para quantos entre Durante a visita foram trocadas en

nós trabalham e para quantos conos- tre a
., Press

'

e
r , Inter-Americana",

co colaboram através da torm ídavel e o general Manuel Rabelo, entusiás
cadeia de jornais que =. ticas saudações, tendo falado da nos

mos. Acompanharam o general Ma- sa parte o nosso companheiro Gentil
Noronha.

Alfaiate CARIONI, o melhor I
Rua Tiradentes. 16.

Temos o prazer de comunicar aos nossos clientes e

amigos a instalação, nesta praça, à rua João Pinto,
n° 5, 2° andar, da

OFICiNA TÉCNICA "ROYAL"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA ,'("IS CLUBE Dia 31 - Grande baile - «Reveillon»).-Surpresas - Traje a rigôr� �

o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO NOVO, realizará, dia 31, o SRU tradicionalt
baile de São Silvestre •

.....................................................: Como vai a Finlandia! I.-------M-------.----.------'--
, •••

• Havia já algum tempo que não

U 1 d
I

: A Associação Comercial de Florianópolis : circulavam notícias sôbre a

exata, 1011-mos estil os �Q fI'"nos ("• deseja aos seus associados e ao comércio em ge- • situação da Pínlâudia, infelizmente 1 -- -

: rol um Próspero e Feliz ANO NOVO, : aparafusada ao carro de Hitler e em

• • cooperação com êste na luta contra I tAOB IL IAR lOS
'

: 1942 1943 : (JS aliados, - diz I) "Correio rla III .

•. • Manhã", do Rio, e acrescenta: T'ra- .

: .. : ta-se de um país 1�lerecedor de, me
I

b d b
.

.................................................... 1 í h or sorte e de mais claros destinos. -1 QCa a. a, rece �_r.

I
Nacionalidade definida e integrada ç

A' sua distin tíssima freguesia o
num esfôrço contínuo pelo progres-

Iso : povo ordeiro, laborioso e pro-

C f' R- B
gressista ; nação que se colocou,

a e 10 ranco vantajosamente, na primeira linha, IIno amplo plano do intercâmbio
mundial, a Finlândia está nas con- i
dições de constrangimento da Há- Ilia; não sá e da guerra por não sa- I

bel' que caminho lhe seria praticá- i

vel para isso,
' I

A féra do Rhemo ainda está forte

Ipara ameaçar os pequenos, e 110 au

ge da pancadaria aplicada na Rús
sia e na África, contra suas preten
sas legiões invencíveis, (l bicho re-

d ohra de ferocidade, atitude natural,
aliás, em qualquer animal feroz se

veramente castigado, A Finlândia
deve estar convencida, como a Itá
lia, do conto do vigário que lhe
pregou o pintor de paredes, quando
lhes acenou, a ambas, com mundos
e fundos. I

Mas não póde haver dúvida ",ôlll'e
o sentimento geral, em relação ao

povo finlandês: é honesto e deste
mido, capaz de aceitar os mais du
ros sacrifícios, em defesa da pátria.
Agora, depois de nada ou pouco
transpi rar sôbre a Finlândia, é mui
to significativa a notícia que nos

chega, através de um telegrama da
capital sueca: o parlamento finlan ..

dês recusou os plenos poderes soli
citados pelo presidente Ryti, É um

sintoma pouco animador. Negar po
deres absolutos ao chefe de um país
em plena guerra é uma prova de
desconfiança, que leva a outras con-

clusões. !
O povo finlandês está cansado da

guerra, sente-se exausto, e instado,
por imperativos que entendem com

a própria defesa nacional, a retor
nar ao regime da paz construtiva
e agora eminentemente purificado
ra. Esta última palavra exalta e di
gnifica a nação finlandesa. Nesta
altura de uma jornada de sangue
em resultados para a sua existên-.
ia, o povo finlandês percebe a ne-

!

essidade de uma desinfeção radi-
al, que lhe sirva como vacina con-

ra a gafeira germânica.
E por isso êsse povo democrata
progressista nega a seu chefe ple

nos poderes para agravar o mal.

Cumprimenta cordialmente, formulando os mais sincer
votos de abundantes felicidades pelo transcurso do NATA

e entrada do ANO NOVO

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

fAC;;-Rad�
(Rua Conselheiro Mafra 7-- I

Edifício La Porta) I
Agradece aos seus ami- I

gos e fregueses as aten- I
ções que lhe foram dis- B

I
pensadas em 1942, for- I
mulando votos de Bôas IFestas e Feliz Ano Novo.

I.

24 12-42 - 31-12-42,

--

A CAPITAL, de Oscar Ca
doso, envia aos amigos e c

entes cordiers votos de Bô
Festas e Feliz Ano Novo,
�. 792.

° ALFAIATE CARIONI d
seja aos seus distintos am

gos e fregueses Bôas Festa
e Feliz Entrada de Ano Nov
N' 793.

N. - 773 A CASA MENDES, nes

enseio, cumprimenta aos seu

amigos e clientes, desejand
para todos êles, um Nata
Feliz e Próspero Ano Novo
N 794.

A TINTURARIA GUARA
NY tem a satisfação de de
selar aos seus fregueses Bôas
Festas e Próspero Ano Novo,
N°. 784

A INST,ALADORA DE FLO
RIANOPOLIS tem a satisfaA MECANO'GRAFA deseia

aos seus amigos e fregueses
Bôas Festas e Feliz Entrada
de Ano Novo.
N°. 785

r-t!.�."de formular aos seus fre
iúeses e amigos votos de fe
licidade para o Natal e An
Novo.
N' 776.

A ALFAIATARIA PEREIRA
cumprimenta os seus ire
�ueses e amigos, deseiando
para todos Feliz �atal e Prós
pero Ano Novo,
N°. 786

A RELOJOARIA ESME
RALDA tem o grato praze
de augurar votos de Bôa
Festas e Feliz Ano Novo pa
ra os seus distintos freguese
e amigos.
N' 777.A CASA MALTY tem o

prazer de cumprimentar seus

amigos e fregueses, com vo

'os de felicidade para o Na
tal e Próspera Entrada de
Ano Novo.
lva, 787

A CASA MISCELANEA de
seia aos seus numerosos amz

gos e clientes Bôas Festa
e Feliz- Entrada de An
Novo.
N°. 790

•

., .. ..,

A CASA DAS FRUTAS, de
Artur Polli, formúla aos
seus fregueses votos de fe
licidade para o l'fata1 e Ano
Novo,
s-, 788

A CASA ATANASIO tem o

prazer de dese ier aos

fregueses e amigos Bôas
tas e Feliz Entrada de
Novo.
N' 774.

seu

Fes
Ano

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

OSVALDO GOULART, pro
prietário do "Salão Recorâ"
deseja aos seus distintos fre
gueses Bôas Festas e Feliz
Ano Novo.
N'738.

PEDRO XAVIER &> CIA.
formulam aos seus amigos e I
fregueses votos de felicidade
pela passagem do Natal e

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

A CASA A�AS1 ACIO KO
TZIAS tem o prazer de de
sejar aos seus numerosos

amigos e clientes feliz en

trada de A�O NOVO.
�o, 800

A GALERIA DAS SEDAS, TEODORO FERRARI, pro-de Jorge Barbato, cumpri- prietário da Confeitaria Chi
mentando seus clientes e quinho, deseja aos seus in u
amigos pelo transcurso do meros amigos e freguesesNatal, deseja a todos Feliz um feliz Natal e' um Ano
Entrada de Ano Novo, Novo cheio de Venturas,
N°, 791 N0, 797
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Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Alfaiate CARIOHI. o malhor!
Rua Tiradentes. 16.

"

" I

, ,

-. "

,r--�

�
" A. Modelar .;;.

Vendas à vista e a prazo
Não tenhas dúvida em de

nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
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 o que é::.
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.).

,

,
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JORXALISTAS CONYOCADOS
PAnA THABALIIOS FORÇADOS Nova Delhi, 29 (Pt.) - As negociações sino-japonesas cm Tóquio e

NA ALE:.\IANHA a reaproximação franco-nipônica na Indochina vem ocupando grande-
Londres, Dezembro (Inter-

aliado _ para "O Estado" _ A mente as atenções dos círculos políticos desta capital e de Chunquim.

Agência Telegráfiea Norueguesa Enquanto o govêrno fantoche do sr. Wang-Ching-Wei, em Nanquim,
nos informa que grande número de anuncia que "compreende perfeitamente a importância de seu dever",
jornaJisl.as e funcionários da Irn- Tóquio dá a entender que a cooperação militar sino-japonesa é um fato
prensa f'ora m convocados a-fim-de
tr-abalharem em forti ficacões ale- consumado", assinalando que "o Japão não se bale apenas por si mes-

mãs, assim é que de um s6 jornal, mo, mas também pela China".
o "Aften Rosten" 50 homens fo- A emissora de Tóquio declarou ainda ontem que, "depois da ocupa-
ram convocados. ção do norte da África pelos aliados, a. Indochina acha-se mais dispos-

VI:'. t-
ta do que nunca a dar ao Japão todo o seu auxilio". Esta é aliás a pri-

ida Lspor Iva meira vez que se admite uma repercussão nos acontecimentos do oci-

• I dente nos negócios do Oriente.
SUGEHIDO O "BOYCOT" DO FLA-I

l\fENGO EM SÃO PAULO
O cronista esportivo do "Diário

de Noticias", do Rio, escreveu o

seguinte e interessantc comentá
rio": "Cm matutino paulista, co

mentando a impunidade dos joga
dores Jurandir, Domingos e Ziz i
nho, sugeriu a idéia de os clubes
bandeirantes evitarem o contacto
com o Flamengo, em 1943, desde
que da equipe rubro-negra f'acam
parle os referidos profissionais. A
isso chama o citado matutino "fa
zer j ustiça com as próp:i as mãos".

Quc atitude', af'i na l, tomarú a C.
B. D., a respeito de Jurand ir, Do
mingos c Ziz inho ? Que dirá O Fta
tuen go dessa idéia?"

Os russos
Londres, 29 (Reuters) - (De MOI'

Iey Riehnrú, comentarista militar do
"Daily Exp\'ess") - As tropas rus

-sas, avançando num ritmo sem pre
cedentes, oontí nuam no encalco dos
alemães. É imensamente importante
que os russos mantenham os ale
mães em fuga, a-fim-de que os nazis
tas não tenham tempo de estabili
zar suas posícões, ou de rettrar seus

enormes "stocks" de armamentos e

munições, que tinham sido concentra

dos para o ataque a Estalingrado. O
general Wavel l, durante a campanha
da Líbia, suprí u suas tropas com o

material capturados aos italianos, e

é o que. até a certo ponto, os generais
Goliokov e Vatut!n estão fazendo.
Não se trata, no entanto. de escassez

ATIVOS GUERRfLHELROS
Londres, Dezembro (Inter-

aliado, para "O Estado") - "O
que devemos dar aos gregos atra
vés do rádio são notícias, não'eon
forto moral nem Iicões de sabota
gem, êles não precisam dísso" -

disse o sr. Haniotis. Os gregos,
acrescentou, em grupos de guerri
lheiros, estão atacando as c011lt1l11-
cações alemãs, descarrilando trens.
sabotando os navios em Creta, c no

Peloponeso e Macedônia. Os jovens
patriotus, fugindo em pequenos
barcos, escapam conti nuada l1l ente
aos nazistas para se u.nire'lll às

fÓr-jcas rias Nacões Unidas.
..

A imprensa clanclesti na grega,
- da qual fazem par l e "Glória " e

"Escravos Livrr-s ", publica rcgu
Jarmcnte Iistas de gregos que aju
dam o "Eixo", advertindo-os. 1\1e5-
mo os jornais maiores controlados
pejos nazis las usam os seus tru
ques. Quando uma noticia oficial
alemã eleve ser publicada, os gre
gos usam os

í

lpos maiores passi
veis no t i lula que comurnen te é do
seguin!e lcôr : "Agência Oficial
aluiã diz": Ora, diz o sr. Han iotis,
não se pode punir um homem por
usar tipos grandes "a-fim-dc cha
mar a aten çâo do público para a

noticia alemã".

FRACOS.
AN�MlCOS

TOMEM

���n Cre.s@ta�a
"SlLVEL�"

Grande TÓE'li;;;o

NO CENTRO
ALUGA-SE uma ótima casa

de moradia, à rua Tiradentes
u: 7.
SALAS ALUGI�M-SE di-

versas salas p/médtcos ou

escritório. à rua Tiradentes
n' 14 (sob.) Tratar à rua Fe
lipe Schmidt, 19 (CASA DAU
RA). 15 Vs15

MORADIA

I_.OJA
Aluga-se excelente lOja

com vitrina grande
Edifício (ruzetro

R. Felipe Sehmldt, 52
Tratar com Tom Wildi,

C. Posta! 115

171 vs -

77 RfiI!-

continuam em
fJ _

persegulçao dos alemães
xó

muito mais reeluzida ele soldados. E

isso facilitou o intcio da ofensiva de
inverno russa. Hitler precisará de

pelo menos mais 50 elivisões, se qui
ser mgamzar uma defesa adequada
no Meditel'l'âneo.

e conservar sua ca-Ibeca de ponte na África do Norte. E
terá então ele decidir entre reduzir
suas perdas e aceitar a derrota pelo
menos numa elas frentes na Rússia,
a-fim·dp fortalecer-se no Mediterrâ
ueo, ou terá ele abandonar o

..

mare

nostrum
'

aos aliados. A aceitação da

segunda alternativa ainda o deixará

exposto a uma ataque pelo sul, e os

uaztstas estão certos ele que não lhes
será dada tregua no leste, no inver
no atual.

Clínica médíco-círérgtca do IDR. SA.ULO RA.MOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIHURGIA ABDOll-IINAL:

ea-Itõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PI,ASTICA DO PF,RfNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem .

dor e operação de Hemoruoídes e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opél'a nos Hspitais de

FiOrlanÓPOllil'1Praça Pereü-a e Oliveira, 10 -

Fone, 1009

Horãrlo: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.

de material da parte elos russos, mas para nela acreditarmos, mas é ele f'a

simplesmente de uma mediela elesti- ei! explicação. Quando começou o ve

nada a facilitar os problemas dos rão, Hitler contava com umas duzen

transportes. Os guardas russos am- tas divisões na frente russa - num

pl íaram as brechas abertas nas linhas total de 3 milhões de homens. Suas
alemãs, de modo que o seu avanço baixas durante o avanço sobre o Val

se faz através de uma frente un if í- ga e no Caucaso foram de 1 milhão
cada de mais de 160 milhas. As três ele homens.

priucipaí s colunas russas fizeram Mas, os nazistas não mantinham

juncão e estão despedaçando todas as uma l inha reta ele Leningrado a Moz-
defesas gerrnanlcas. dok, que representa uma d istâncla ele
A rádio de Moscou comparou a cerca de 1.400 milhas. Com os seus

brecha aberta nas linhas alemãs ao

fsalientes,
deixando amplos flancos

que aconteceu em Seelan, quando os expostos. essa linha foi ptat lcamen
exércitos franceses ficaram divididos te duplicada. E desde que perdeu
em dois. A surpreendente transtor- 1.000.000 de homens na campanha de

mação observada no cenário militar I verão, Hitler teria ele manter as mes

na Rússia 110de parecer muito bôa l mas posições com uma quantidade

QUARTO
Aluga se um, espaçoso, bem

arejado. Tratar à rua Curitiba

nos,14. 15vsA11

Estudo do tifo exército norte- ADVOG4DO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 11 e 17 às 18
Escr. Edifício Amelia

Neto, sala 2,
Res. Av. Rio Branco, 181

Florianópolis.
com escritório
na cidade de

•

americano

Vende Suma casa. e
- e um t e r r e n ()

com 18 metros de frente, sr
tuados à Rua Rui Barbosa,
38. - tntormações nesta Re
dA ça».
796 10'': a1t.·-3

f EVITE A. D;��RIA��Ii, VacL'le o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

II Informações com o

1 Dr. ARMINIO TAVARES

Ano de grandes e

acontecimentos,
decisivos

de t 943
Londres, 29 (R.) - "O ano de 1943 será de grandes e decisivos

acontecimentos militares, qUE', certamente, trarão a vitória" - decla

rou o dr. Berres, presidente da Chêcoslováquia, em mensagem de Natal

dirigida ao povo de seu país.
O presidente comparou as anteriores fanfarronices alemãs, às suas

presentes confissões de que tiveram de passar à defensiva e que lutam

agora pela própria existência.

o

Professor João (hrorosníck! no
Fomos hoje distinguidos

com a visita do ilustre
iornelist:e Prof. João Chro

rosnicki, digno correspon
dente da Agência Reuters

nos Estados Paraná-Santa-
Catarina,
instalado
Curitiba.
Na amável e gentil pa

lestra que manteve canos

co, tratou o ilustre VISI'

tante de assuntos referen·
tes à prestigiosa Agência
da qual é correspondente
e à qual O ESTADO se

acha tambem ligado.
Deee iernoe ao distinto

iornelista visitante feliz

permanência nesta capital.

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063

Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

CASA MISCELANEA. distribui-

Reaproximação franco-nipônica 1 dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulaa e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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que se acha tecnicamente aparelhaàa para fazer êsse serviço com absoluta perfeição.
Também conserta quaisquer outras máquinas corno de ESCREVER. CAI...CULAR, etc.,

com a maior precisão mecânica e a preços módICOS.
R. João Pinto, 19. Fone lltS9.

•
•
•

MELHORAL É MELHOR I EXPERIMENTE-OI

Crédito Mútuo Predla I
Propdetários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;:>rf>stamista Maria Severina da Conceição,

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

que lhe coube em mercadorias, no valor de: re.

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 dia 4 de Janeiro (41:t.feira),
com prêmios no valor de

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

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

-------------------------------------

Consulta médica grati5 !

Contribuição: apenas Cr $2,00 Rua Felipe Schmidt, 21

Aliaiate CARlONI, O melhor!
Rua Tiradentes. 16.

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Caspa 1 LOÇÃO !IARA V ).

LHOS.!. !

Hospítol de Hcmônío
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedía - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clíníca (raios X). Laboratorto completo de

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

calmo e confortavel

Médicos: DR. CES.aR AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Jane ír o. 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 OLlVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo-

!dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICaS:

ARSENIATO. VANADA·
TO. FOSFOROS.CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

A C ...�!.* ,&. Tem em «stock» os mais recentes artigos
.,.....

'

....� para crlaneas, ternos de .fina conle�ção pa�a
,

'- \ homens, calçados, cbapeus, casemlras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, eta A Fábrica DISTINTA está con-

feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos.
Visitem as novas e model'nas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINE ODEC)N CINE REX IMPERIAL
- FONE 1602 - FONE 1581 - - FONE 1581 -

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

Melodia para três A lOja da esquina A patrulha da morte
Com Jean Hersholt e Fay Com James Stewart e Com Luli Deste e Philip

Wrby Margaret SulJavan Dom

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

Cine jornal brasileiro 2 x 72

Complemento Nacional (D F.E.) Complemento Nacional (D.F.B.)
Complemento Nacional (D.F.B.)

Atualidades atlantida

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

o temporal de janeiro

Preços Cr. $3,00 e 1,50
Livre de Censura

ATENCÃO: De ordem superior fica, até segunda ordem, proibida a entrada
nos cinemas, de menores de 18 anos.

têm o prazer de participar a seus

paren tes e amigos
contráto de casamento de seus filhos

..

Piano Beveridge··
Canrpmas, Dezembro - (+'ress- lidos velas con u-rnu.çoes conjun

.Tnformution Service, exclusividade las do empregador e do emprega
-de "O Estado", para Santa Cala- elo, assim como pejo subsiuio do
rina) - a "Plano Beveridge, de Estado. a Seguro Nacional de Saú
Seguro Social e Serviços Congêue- de compreende 22.500.000 trabalha
res apresentado ao Pur lamen tu,.' dores renumerados e o Seguro con
eui muitos países seria considerud o .

tru o Desemprego cerca de 90%
perigosamente revolucionário. No da população Iranalh istu.
Heino-Unido, porém, di tí cihncuto Durante u período que medeia
serú visto por esse prisma. as duas guerrus, os maiores em-

a longo cadastro de legislucâo prcendimentos, foram: (J cuidado
social já realizado pela lnglatel:ra, dispensado às purturientes, aloja
compreende, a muitos respeitos, os mentes e a lime ntuç ào. Eis aqui
mais adiantados serviços sociais do ruais alguns marcos dessa campu
mundo. O Plano Beveridge, portun- nha.
to, é uma característica lípicamen- 1. Em 1918 a maternidade e o
te britânica no que representa de bem estar das crf ançus COltl menos
evolucão e desenvolvimento de de cinco anos, tornou-se servico
uma> sólida estrutura social já público. Hoje, as crianças antes do
existente. O unico pais do inundo nascimento alé a idade de einco
que possue um plano semelhante, anos tem direito a conselhos sobre
é, ainda um pais britânico. A No- al inicntaçáo, preparação de vitarni
va Zelândia. nas e o tratamento médico grutú i-

O Plano sustenta o principio da lu em mais de 3.500 clínicas i nf'an
contribuição, coerente com a supo- tis da Inglaterra e Gales. Estas cl i
sição do Serviço Social Britânico nicas são tào fr-equentadas que se
de que o cidadão tem deveres as- tornaram os ma i o rcs pontos de
sim como direitos impostergáve is. encontro onde as mãc s inglesas
O novo plano apresentado elevará compar-am a" criançus nos concur
o benefício, compreenderá novas sos ele robustez.
classes de cidadãos e assegurará 2. Em 1939 nasceram (jlG.352
um miniino razoável para o padrão crianças na Inglaterra e; em 1940,
de vicia de cada um. Em contraste os médicos dos serviços espec iali
com o sistema Nazista, não haverá, zados realizaram 3.087,051 visitas
é claro! - nenhuma condição po- de saúde às criaças com menos de
lítica.

.

um ano. Houve 557.442 "primeiras
A histór-ica liderança da Ingla- v is i La s

" às clínicas e 1.045.765 vi
terra na técnica do mecanismo so- sitas de crianças abaixo de cinco
cial já constitue uma contrrbuicão anos.

básica pra o mundo da "lihcrdad e 3. Em 1931 a nova c iê nc ia da
pela necessidade". O "Plano Be- nutrição recebeu o primeiro en

veridge" é um acréscimo substun- corajam cn lo do Estado. O traha
c ial a essa contr-ibuição que talvez lho de preparação realizado pelas
venha a influenciar profundamente Comissões de Al imc n tuç âo (193:)
as leis sociais não só no Reino- além de revelar () valor da vi ta-
"Unido, mas em todo o munrío. mina ú nação, preparou uma iria-

A Inglaterra foi uma das primei- preciavel base para o raciona
ras nacões do mundo a reconhecer mento em tempo de guerra.
a responsab lli dad e do Es ta-Io li') O desenvolvimento da nacão em
bem estar social. A h istórru do Sr-r- tempo de guerr-a, de 1939 '�1 1942
vico Social Britânico cornecou com (COIll uma ou duas excecões das
a "Poor Law " (Lei dos Pobres) de quais a mais importante � a evo

El isabeth, há mais de tr:'s séculos. lução no tratamento ela saúde in
Contudo, é o século XX que cons- dustr ial) estriba-se em alicerces
titue a sua época dinâmica. O pon- já muito bem construidos. A pro
to de partido foi o "National Heal- va disso eslú 110 fato de não ter
th Act", de 1911, que transformou sido riecessá ri o elaborar nenh uma
o Serviço de simples auxílio na legislado nova. A melhoria das
necessidade_ e mo�éstia, no Serviço leis existentes permitiram à Ingla
de Prevencao SOCIal. O "Plano Be- terra seguir para diante.
veridge" é' apenas mais um marco
no processo de que a Inglaterra {�
,a pioneira.

O "Ncw Deal Britânico" tem, a

gora, quase quarenta anos. O pri
meiro período surgiu entre 1900 e a

primeira Grande Guerra e foi as
sinalado por medidas que conti
nham as sementes da, idéias mais
adiantadas 110 campo social e hoje
prevalecem em todo o mundo. Da
mos aqui alguns marcos simbólicos
dessa campanha que vale a pcua
serem lembrados.

1. Em 190"6, a Inglalerr-a í

n tvo
duziu as ref'eições nas escolas, pve
cursor-as do famoso "Leite Esco
Iar ", plano de 1934, que se extr-n
deu a todas as escolas em 1942. Ho
je em elia o plano elo Leite nutre
aproximadamente 8 em 10 crian
ças da Ingla ler-rn e o plano de re

feicões 1 em 4.
:f Em 1907, estabeleceu-se, pela

primeira vez na história do lllun

(lo, a Assistl'ncia Médica Escol::tl'
em bases nacionais. Hoje, centenas
de clínicas esco]al'es exallli nam três
vezes por mês as cri ancas en Ire os
5 e 14 anos de idade e'tratam ain- Camisas. Gravatas, Pijamel
da mais frequentemente as de com- Meias das melhores, pelos menorel
pleição mais delicada. preços só na CASA MISCELANEA

3. 1098 veiu as .pro,vi�lências pa-I_ Rua Trajano. 12.
1'a os velhos. A pnnCIplO, o plano
compreendia as pessoas maiores
rle 70 anos. Hoje a pensão comeca
aos 60. Mais d'e 3.000.000 de pe's
soas a recebem e, no momento,
250.000 estão recebendo pensões
suplementares par" fazer face ao

aumento elo custo de viela.
4. 1911 marcou a intl'orluciío elo

sistema rle contribuicão e 'a mo
derna concepção de �ue o seguro
social devia ser dado, não como
uma esmola, mas como recompen
sa pelos serviços prestados. Esse
mesmo ano viu. ainda. a inaugura
ção do Seguro Nacional de Saúde.
O Seguro contra o Desemprego te
ve inicio em 1912. Ambos são man-

a resultado de quarenta anos

"""""""''''''''''''''''CCOOQQOCoooooc.>c",aDccca,,� I"""""""'cccaccoo- -,de realizações no campo de servi- � João (ascaes e Senhora João Baião e Senhora
ço social na Inglaterra pode ser §observado com relacão à saúde occooooc DOaDCCQC__ DCXlOQCCCcccccoao""""""",__""""""",

nacional.
..

1. Desde o começo eleste sécu
lo a média da mortalidade elas par
turientes na Inglaterra e Gales fi
cou reeluzida ele um terco.

2. A média da mortali dade in
fantil foi reduzida em dois tercos
A mortalidade infantil em marco

de 1942 foi a mais baixa até ho]e
verificada.

3. A mortal idade devida à lu
berculose caiu de 1,4 por milhão 801
em 1900 a apenas (j02 por milhão
em 1938.

4. Num exame méd ico ele re

S Ecrutas em junho de 1039, dos pri� lndicato Nacl'onal das mprêsasme iros 20.000 examinados 8:'.4 por
.

��lr:)rfj��:�,n� :�:S�fi;�::,: ��V::��ll: de Navegação Marítima
ge recomenda é que refunda todo O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE
êsse mecanismo social passando - ,

"ar! hoc" por cima ele uma gera- NAVEGAÇAO MARITIMA (ex-Bfndtcc to dos Armadores
cão e forjar lima má qui na mais Nacionais), adaptado ao regime instituido pelo Decreto
simples, cujo trabalho firme e de Lei n. 1.402, de 5 de Julho de 1939, tendo seus estatutos
larga prcieção seia traçado no aprovados pelo Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e
sentido ele remover as causas na

ansiedade social e dar vazão � Comércio, conforme CARTA SINDICAL assinada em 29
r-neraias humanas em busca ele rcn- de Maio do corrente ano, comunica às firmas e ernpre
Jizaçõcs mais úteis. sos que exercem a categoria econômica "navegação ma-

rítima", que o IMPOSTO SINDICAL relativo ao exercício
de 1943, devido pelos empregadores, deverá ser recolhi
do ao BANCO DO BRASIL, suas sucursais ou agências
durante o mês de Janeiro próximo, segundo dispõe o

art. 14 do Decreto-lei número 2.377, de 8 de Julho de
1940 combinado com o Decreto-lei n. 4.298, de 14 de
Maio de 1942.

As empresas que não tiverem recebido as guias
para recolhimento do Imposto, deverão procurá-las na

séde do Sindicato, à Avenida Rio Branco n: 46, 3° andar.
sala 5, no Rio de Janeiro e, nas Agências ou Delegacias
do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Maríti
mos, nos Estados.

Rio de Janeiro. 21 de Dezembro de 1942 - AL·
VARO DIAS DA ROCHA, l°. Secretário.

o

r-;;;;-Ta::-II�=��I
CXlCOOO bCIDOCJOGQQ JODCXIDIiXJoooaaaacc:mDOUltlDaOOQCX)(X)r'J , .. �tJCCIJQOCC C cc ..

Florianópolis, Natal de 1942

A CASA 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL

3 vs - 2

_.....__

Fazemos descontos especiais para as

associacões recre:ativas e beneficentes
Para as grandes festas do

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

desde já suas compras' na

Casa Oscar Lima
SORTIMENTO RENOVADO

Prestigia o Govêl'no e as

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

Fazendas, Armarinhos, Perfumarias, Pi
jamas' Gravatas, Artigos para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados, etc.

Fone. 1.070Cons. Mafra, 11

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

Dr. Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Satíde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de TecDica Cirtírgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assislente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clínica Cirtírglca do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hosllital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. est6mago. intestino delgado e grosso.
figado e vias biliares. seios. títero. ovários. rins. prostala e bexiga.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
SapdlJ São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Machado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. TeL 1259

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR ME ICO Dr_ Lauro Daura
___________________�.__ Doenças de Senhoras-Vias

D
"""

RAUJO ""LHOS OUVlr"O� Urtnártas.

r A -
LI , u.;:)

I
Tratamento especializado• . NARIZ, GARGANT A das afecções do, aparelho

genital feminino (Utero, Ová-l:spectalista, assistente do Professor Sanson rios, 'I'rompas, etc.). Tra-
do Rio de Janeiro. tam ento moderno, por pro-

r I PeJa manhã, das 10 às 12 cessos elétricos da GONOR-
x.onsu t�&! .:\' tarde, das 3 às 6 RÉA AGUDA E CR6NICA

AUSENTE E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sob contro

Dr. MADEIRl\ NEVES- médico especialista em le eudoscóplco (U R E-
T R O S C O P I A) e de labo-
retorto.
Fisioterapia - Diatermia e

Inlra-Vermelho.
CONSULTAS' Das 10-12 e

das R·5.
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: 1 n63.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.

.

760

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no mo de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças, Quintas e sabndos, das 10 ás 12
horas: 6 tarde, diariamente, das 15 ás 18 horas

Consultório: Rua João Pinto o. 7, sobrado - Fono: li67
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephhlà S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (scb.l
, DOEN(AS DA PELE
j E SlflUS
f
\ Espinhas. eczemas. manchas
j da pele. parasitcses. turúnculos.

I j' úlceras.
Tratamento elas afecções do

J couro cabeludo.
!

:1 Dr. TOI..ENTINO I

·1:�1•.�.,-j ns C ,1\ I.:)VA LHO

I i,:::.
Moléstias internas I') e adultos p crhnç�'" ... "'\ •

Consultór+o: RIU:;' Felipe SchnIdt n. 38 - Tel, 1426 Consultas: Das 1':1 as 11 horas.
Resldencta: Rua Viscon.le de Ouro Preto D. 70 T'el. 1523 Rua Vitor Meireiies 22-1' andar.

ATENDE CHAMADOS À NOITE. _. FLor?!/\NOPOLlS.

D
-

U T
---
-�.._.

I' SubaAgente em Laguna, Tubarão, Ita:jaí,

Ir AU- (i S O DE PAULA DJ�e1°t"ar.di�a.��S.P�:1 Cabelos brancos f

LOÇAO! Blumenau e Lccrea.•
. FlorIanopolIs .\iA RA vrLH OSA !

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 I-=============�=��=��-""'.........-"'"(próximo ao Teatro). Hélice de gen�papeiro I
;

Cirurgia geral 6 Doenças de seuhorns. BnlelllP._�8r(aA. "1�'.V)BaOo "Aéro- Associação dos Construtores Civis doFisioterapia: Diatermia, íníra-verrnelho e Ultra-Vlo leta. ,L n

CONSULTAS: Dlariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas �;'���ad�LL�)�'á�\,j(���'L�l!Of�'e1���1/;��= Estado de Santa Catarina
..

'

Fone 1.644 lo "91.i':ia Penicado" �slava irn- Assembléia Geral Ordináriapoxs ib ili lud o ele alçar voo. O sal'-
_. . A.D SAVA S LACE'- R r'A I

genlo Manuel Sousa, entretanto, De ordem 00 sr, Presl d ente , a de acordo c( m o ar-r. < _ ��l.,.'" rOl1strlJin urna hélice de

geniPa-ltigo 9 dos E."t8tU(0�, convido os SfS. tlss0cilidos a cornpa-
�c.ulista do C�ntrode Saúde e.do Hos�ital de Car���de l�eiro, que aplicou ao. r:ferido apa- r e cerern no pró�irno dia 3ü do. correntp� às �G horRfl, em

EX-Inlerno do Serviço do Professor Leõnídas Ferreira e ex-estaatartc dtlll�,�r.o,. C�11l t Te,�hol JeSUItado·h? nossa séde 1"0(']8] à rua Felipe Scbmldt., n. 2 (sobrado)Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulc) I'
i vi a l·en ea(.ot·' com? nova

'f,e-Ionde se re<>liz' ilrá 'uma se-são de assembléia ze ra l ordi-Clínica e c-.r'·f.n;!'!llI d • 011 IUOS O; l!IV'DOIt: Ice, rea IZOLl o 11110 voo, cone L1- co �. '"'
ow; �n;a e. II....... , u' li ., z indo o major Armando l\Ienezes, nárla, para. eletção e posse da nova dlrotorla para ° anoNARIZ e GARGANTA presidente do "Aéro-Clube"., ! de 1943.

CODs':lllas: das I� às 18 horas I Florianópolis, 22 de Dezembro de 1942.Rua Felipe Schmídt, tl, Fone 1256 Estanislau MakowieckyResidencia: Conselbeiro Mafra, 77-FLOI<IAl\OPOL!S. Machado & Cia. Secretário

Dr. MARIO WENDHAUSEN _. ��g:I���f;fe0 �:��
de Medicina da Universidade do Brssil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA �ÂÉDJCA

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica @ Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 3:�

Diariamente das 15 às í

I Al����f.���!�m. 36 IITeiefüDé ti. 751.

I;..,--==.,..""'-j'
.....

··�)..... f'� .•

L f, f'\€m�glo
CLlNICA -MEDICA

Ma!estií'l8 internas, de
Senhoras e Cdanças em

Geral

ICONSULTORlO :

Rua Fellpe Schmidt-Edifi
cio Amélia Nelo--Fone 159;?
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENC1A'
A v. HercHio Luz, 186
- P;'one: 1392 -

AUende a chamados
14

t�81'ITUTO Dl OIAfj�US'fíCO
CLINICO

Dr. Ojalmd Mceflmann
Formado pela Un!verl:1lrhde (iI'

Genebra (Sulca 1
.

Com pratíoa nos hospltars euro oeu
Oltnloa médica em gerat, pedlfltr'a
doenças do ststerua nervoso, al.wrf"

lho zentto-urtuauo do homen
e ds mulher

Assistente T é

cnico
Dr. Paulo Tav;)(t':s

. urso de RlJ.dlologla Clfniel com o
ir. Manoe! de Anreu (arDWiU1ií"'(i
São Paulo). h'pec aiiz,,(10 era !-!'.
·fiene e SmÍ<ie PÚbiJe·'. p'·lll Untvm".
!iidade do Rio de J line�ro.

Gabinete de HalO X
Electrocardjografi� ciíl1lca

M.etaboHsmo basal
;\undaf!crp Du,)dei13!
03binete de ílsíoteraD!a

LatJOlillÓfW dI.' miCrtlSCopla e

ariéillse clínica
!:lHa Fe�ntil1:io i<iíIH;bIHlo, tl

TS!8fone 1.105

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS • GARGANTA

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto. 'I - Fone 1.461

I REsmtNcIA:
Rua Bocaiuva. 11 ft • Fone J.lt56

,
APROVADOS PEL.O Q·N-S·P· aOI CII S6U Di t9.5._.;f'" -�.-._�

30 V ·8 I

------------------------------------------------

)'j

1

I

.

.....

LEONOR DEUCHERj-'-----�En�ermeira obstétrica (par- I

teira diplomada) Atende na

Casa de Saúde S S6bastião,
das 10 à5 12 e das 15 às 17
horas A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

rrROPICAIS INGLESES seu estabelecimento uma Seqão de tamancos, o que há
O mais variado e belo I

de mais moderno •

. stock da praça E' hoje o calçado da móda, é recomendado para
O P A R A I S O época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Rua Felipe Schmid t, 21 ��ão compre seu (alçado sem primeiro visitar a

O•• !."ll.rtoAluga.se um, bem TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à J
;q,J
uu espaçoso, com ou

. Instaladora. 1\
sem pensão. com 2 janelas de Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- Ifrente, à rua Tiradentes, 18, dos do interior.(sobrado). Tratar no mesmo. �

lOvs. ,8 ':"J .......""""<......,..,._

Agências e

Representações
Calx. ' pOlt.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-agente. no, �rincip.l.
muncípiol do E,t.do.

17P,

o ADVOGADO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro,. n° 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Postal] la-Fone: 1277

Alfaiate CARIONI, o malhaI!
Rua Tiradentes 16.

Companhia c Aliança �a Baia III

B;�iAFundada em 1810
Seguros Terrestres e Mcrítimoa

Dados relativos ao ano de '940
Capital Realizado Rs. 9.000:C,JO$OOO
Reservas, mais de • 54.700:000$OvO
Responsabilidades assumidas, D :).929.719:000$000
Receita • 28..358'717$970
Ativo em 31 de dezembro • 85.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826�800
Bens de raiz. (prédios e terrenos). 22 354:OO0S000

Diretores:
Dr. Pl'lmprli1o c'Utra Frei-e 'l' Carvatn:.. , Epipnanto José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e s,.e· agências em tou« (I !('! rtór ro nacionat,
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.
RUA FEliPE SCHtv\IDT

esta! 10- rele{Jh.ofUI083�l:.n.d. Tel. • ALLlANÇA ii>

:1 V�. - 2

! •
i
I

i,
i

-

«Relojoaria Royal»
Rua Trojcm o rr 3

Anexa - Ot.cin a mecânica sob
a direção de

TREMEL,
Aparelhada para concertar Registradoras, llUmeJ'il
âoras. vitrolas, máautnes de escreva r, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDOI

1_...",.....=_=-""'_.................._..".,.._...,.,. """"'rmsrm__..........""""" l

758 vs-13

A Estatística M.ilitar, destinada a As autoridades responsáveis pela.
facilitar a preparação rápida, e tão fiel execucão das Estatísticas Mili
perfeita quanto possível, do apare- �ares podem exigir, sempre que hon�
fhamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade d.
das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in
brasileiros lhe prestem cooperação., formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apóio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se-

tra o Brasil em lrllerra. (D. E. M.). gllrança nacional. (D. E. M.).

Tamancaria Moderna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EMPRESA CONSTRUTORA

r;��uNiC(}:ll ! $•••41UI.lullll••etul····i
Florisbelo Silva � !. F:! E DAS !Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras. w

"--
W"

�rins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc. • .'
Servi(o garantido-Prontidão • padrões maravilhéses, Iíníssimo acabamento e-

• •

� O alfaiate elegante da cidade I,' : das melhores , fábricas do. país, são :
� Rua João Pinto, 21

i � encontradas nos balcões da ..

w�;.::;.:;-;.:�;�:;:;�:�� i CRS B IA i
José C. de Borba (Côló) i ..

Exdentlsta do Patronato de Auttapolis (I Dl-a'ríamente recebemos novidades ..
Clinica e Protese da boca.- Especialtsta em pontes "

.

•
e dentaduras duplas•• Dentaduras anntomicas de Paladon, I � •sem aboboda palatina.(sUp�riOr): novo sistema,- Es�rações '. Rua Fel-iRe Scbml-dt 54-Fone 1514 •de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesra.

I A li'
•Trabalhos modernísados, sob absoluta garantia. �

Ru& Dpodoro,16. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O 24- aniversário da
morte de Olavo Bilác
Rio, 28 (v. A.) - Hoje, vigési-

1110 quarto aniversário do faleci
mento de Olavo Bilac, a Sociedade
de Homens de Letras do Brasil"
que tem no insigne poeta e ardoro
so patriota seu fundador e supre
mo patrono, realizará sessão co

memorativa, em que usará da pa
lavra o poeta e publicista Homer-o
Pr-ates.
Far-se-ão ouvir igualmente os

escritores Herculano Borges da
Fonseca e Napoleão Lopes que fa
rão, respectivamente, o estudo lí
terário dos consocios João Fontotr,

ra e Vergílío Varzea, desaparecidos.
no decurso do corrente ano, A so
lenidade acima referida realizar
se-á às 17 horas na Associacão Bra-
sileira de Imprensa,

•

Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carla n. 92Patente,
Matriz S. Paulo � Fone: 2-4550 -Caixa Postal 2999-End. Teleg. Reg. «Construtora-

Rua Libero Badaró 103-107 Frlra s em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio realizado pm 26 de ['e .embre de 1942
r Número Sorteado 8904 2 Número Sorteado 3802

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial "8" _- "(" -- "D" 28904 -- Plsno Universal "H" 802904

Mundicl ,«B» Mundial ·D»

l' Premlo 28904 Valor
2' Premio 38904 Valor
3, Premio 48904 Valor
4' Premio 58904 Valor
6° Premiu 68904 Valor

30:000$000
30:000$000
30,000$000
30:000$000
3J:(.)00$OCO

Mundial «C»

I' Premio 28904 Valor 25:0JO$000 l' Premio 28904 Valor 20:000$000
2' Premio 38904 Valor i.4:000$OOO 2' Premio 38904 Valur 10:000$000
3' Premio 48904 Valor 8:000$000 • D' Premio 48904 Valor 5:0�0$OO)
4' Premio 58904 Valor 5:000$000 4' Premio 58904 Valor 3'000$000
5' Premio 68904 Valor 3:000$000 5' Premio 68904 Valor 2:000$000

'1 Os títulos com os Os títulos com os
Os títulos com os 4 Iinaes 8904 Valor 1:500$000 4 Iinaes 8904 Valor 60[1$000

4 Ilnaes 8904 Valor 9:000$008
1 Os títulos com os O tttulos com 08

OS títulos com os
3 finais 904 Valor !OO$OOO "3 [inaes 904 Valor 50$000

li Os títulos com 08 Os titulos com os
3 finaes 904 Valor 200$000 2 Iinaes 04 Vtilor 20$0.00 2 ítnaes 04 Vetor 10$000

Os títulos com o final do i 03 titules com o fin·1} do
r: Premio 4 Ficam isentos do paga-

I
l: Premio 4 Ficam isentos do pagamen-

mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do Os tltuíos com o final do Os títulos com o final do

1 premio 4 ficam Isentos de pagamento i;2' Premio 2 Ficam isentos do paga- 2' Premio 2 Ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte, ! mento da mensalidade seguinte, mento da mensalidade seguinte,

Plano UNIVERSAL "H"

2
Os títulos com os

rínaes 04 Valor 4<'$000

l' Premio 802904 Valor 100:000$000
2' « 902994 c 25:000$000
3'« 2904 c 20:000$000
4' c 102904 c 15:000$000
5' « 202904 c 10:000$000
Os títulos com os 4 íínaes 2992 c 500$000
Os títulos com 08 3 Iínaes 904« 30$000
Os títulos com 08 2 finaes 04 c 10$000

08 títulos com o final do " premio 4 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títutos com o final do 2' premio 2 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer a entrega imediata dos pre

míos a que fizeram jús neste sorteio, Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canton Dr. Alfredo Aloe - Diretor·Gerente
(Físcal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 19,.3, iis 15 horas, na sUe 'social

Distribuição dos prêmios da Empresa Construtora Universal nos seus

insuperàvei! planos de sorteios menseis
PLANO MUNDIAL cB,. Mensalidade Rs. 20$ -- Dlstrtbue por mês 11.115 -- prêmios no total de Rs. 50'1:OQO$ com o prêmlo maior de Rs. 30:000

« ""C" " " lO$ --

" "21,IHi --" "

,,300:t!OO$
U .. U .. 25:000

« ""D" "

5$ " 21 115 --

.. 160:000$ " 20:000
Uníversal "H" .. 5$ " �1l.1 05 --

.. 1.350:000$
"

100:000

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

5$000, 10$000 ou 20$000 por mês
Na Empresa Construtora Uníversal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.

Absoluta pontu,alidade. Incohtestavel lisura

Dôr de dente?

_ _:

..a••••••••••...,;.

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

.Pílulas estimulantes»
s, Francisco, Califórnia, 28 (U�

P,) - Anuncia-se que o dr, Maurí
cío Tainter, que realiza determina
das experiências em colaboração
com o dr, Armando Novelli, da Fa
culdade de Medicina da Uníversí
dade de Buenos Aires, conseguiu
manipular umas "pílulas estimu
lantes", cujo uso faria uma pessoa
ficar tão estimulada que lhe seria.
impossível conciliar o sono, pelo.
menos durante 18 horas,
Acrescenta-se que, com a referi

da pílula, toda pessoa pensaria
com maior clareza e reageria com
maior rapidez, caindo num sono
normal ao desaparecerem seus
efeitos,
Essa dóse, tomada depois das 22

horas, impediria o sono durante a
noite seguinte, Uma dóse maior
impossibilitaria dormir durante
outras vinte' e quatro horas,

-

Adianta-se que uma dóse ainda
maior provocaria consideravel ner
vosismo no paciente, e algo mais
poderia leva-lo à morte,
As referidas pílulas são compos

tas de um derivado de benzedríne
e têm sido objeto de investigação.
na Dinamarca, por parte de esttt
diosos alemães, segundo afirmam
informações não oficiais, acentu
ando-se que talvez seja o pr incipaf
ingrediente das "pílulas estima
lantes ", que os alemães propor
cionam a seus aviadores e tripu
lantes dos "tanks" com o propó
sito de instigá-los à ação.

Comprai na CP SA MISCF;
LÂNEA é saber economizar'

.-

DR, AGRIPA DE FARIA fRua Vitor Meireles n' 26

f'Telefone n' tifOS '

CLINICA MEDICA '

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consult?Js diárias das 5

horas em diante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Terca.feira, 29 de Dezembro de 19428

Foi detido
Berna, 19 - (R.)-- sr,

marechal Pétain, foi detido, quando
ultrapassar

PI�eSOfI
Mensagem do

V·d S .. I general WaveU
I a Gela i Nova Delhi, 29 (H.) - O co

Ilmandante em chcfe na índia, ge
.

-----1
neral Wavell, cm mensagem d ir i-

�'azelli anos .0Jel gida ao pessoal que serv� nas fôr-

A til hor it El C cas armadas ela ASIa, assrru se ex-
gen 1 sen or ita usa os-

p ressou :

ta, filha do sr. Indio Costa; l

o jovem Daví Fontes, filho
do nosso prezado conterrâneo
sr. des, Henrique Fontes;

o sr. Celso Lopes;
o sr , João Silveira;
a exma. sra. d. Iracema Sohn

Santos, esposa do sr. João P.
Santos, sub -oficial de nossa

Fôrça Policial;
a exma. sra. d. Virgínia Coe

lho;
a gentil senhorita Eunice Fa

fia, filha do sr. Juvenal Faria,
ativo comissário de nossa Po·
lícia Civíl;_

a srita Alaíde Costa, funcio
nária da Li 'Iraria «Progresso»;

o sr. Tomaz dos Santos, fun
cionário público, aposentado;

a srita. Maria Rodrigues;
o jovem Adir.Ventura, ativo

vendedor dêste diário. "A guerra entrou agora numa

nova fase. Podemos ver claramen
te, diante de nós, a estrada para a

Nascimentos: I vitória final, qu� poele ser y.ma es-

Pelo advento de sua filhinha trada longa e eriçada de díf'iculda-
des. Mas se todos nós, elas fôrçasRegina, está em festas o lar do armadas e das fábricas, mantiver-

sr. Ulisses Garrido de Moura mos o nosso magnífico esforço, ca
e de sua exma. esposa, sra. Nair da um dando o máximo no seu

Silva de Moura. trabalho, o fim estará assegurado.
Tenho apreciado com admiração
as proezas dos soldados indús da
Malaia e de outras regiões do IIp
pério Britânico, em Burna e no

norte da Ãfrica. Aqueles que infe
lizmente não tiveram a sorte de
entrar em ação, nem por isso têm
desempenhado um papel menos

importante. Tendes mantido as

fronteiras da índia a salvo. Tendes
feito parte daqueles que consti
tuem os grandes exércitos da Pa
lestina, Síria, Iraque e Irã, cujo va

lor para a causa dos aliados têm
sido tão grande. Os trabalhos da
Real Esquadra Indú, em coopera
ção com a Real Esquadra Inglesa,
tornou possivel o transporte segu
ro de milhares de homens para as
nossas praias. O feito heróico do
pequeno navio "Bengal" foi uma
página gloriosa da história da Real
Marinha Indú. Grande expansão
têm tomado tambem a fôrca aérea
indú a qual, pela primeira"vez, cn
trou em ação contra urna potên
cia maior.
Envio pois minhas simpatia a

todos aqueles, dentre vós, que cho
ram a perda de um ente querido,
parente ou amigo. Os supremos
sacrifícios feitos por êles não fo
ram em vão. Agradeço a cada um
de vós o esplendído "procedimento
no passado e desejo-vos melhor
sorte e felicidade no Ano Novo".

Noivados:
Com a prendada senhorita

Diná Supriano, filha do sr. A

gostinho Supriano, ajustou núp
cias o sr. Constantino Moreira.
"" _._._ _._._ _._._.

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

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

Doou a biblioteca
ao Estado

Baía, 29 (Agência Vitória)
Em audiência especial, foi recebi-
00 pelo ceI. Renato Aleixo, o sr.

Antônio José Seabra, membro apo
sentado do Tribunal de Contas,
com o fim de comunicar ao chefe
do govêrno baíano, que o dr. José
Joaquim Seabra, recentemente fa
lecido, havia deliberado que a sua _OOOOCCOOOC<l<lDOaOOOCOCOOO__
biblioteca pari icular seria doada

, Iao Estado da Baía. Devidamente A.ntônio Schmidt parti-autorizado, dava a conhecer ao sr.

Interventor Federal que a família

I
crpo aos parentes e

Ielo eminente baiano extinto punha, amigos que contratou •

por seu intermédio, a referida hi- casamento com a srta.
blioteca à disposição do govêrno. i Orlanda Goedert IO coronel Renato Aleixo, agrade-
cendo o ges to magn a n imo dosau -

DOOtlOOOCIO<XlOOOOOCI<Xl<JOn')QCOOOCOOO
doso republicano extinto pediu ao, , i Iconselheiro Seabra, que transmi- ANTONIOti sse à família do doad 01' da bibli 0-
teca, em seu nome e no do GOVêr-, j

e

i Ino as expressões de gratidão por ORLANDA
tão relevante oferta, que havia de npreserrtorn-se
merecer o zelo, o carinho e a ve- i 8 noivos g �
neração dos poderes públicos rlo � S J c' 25/12/42 § §Estado.

_ �.
o se ,

�
�

O derrotismo e o pessimismo � llOO:'CC'''''DC<XX>OOO'''''''''''''''� �
são armas da "quinta-coluna". I ��"""""""'OOOOOOOOOOOOOO<."'OCXXlOOOO�
,(L. D. N.). ) 802 3vsl

Só às autoridades Interessa
rá, de-fato, o que sabes a res

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

procurava
-

SUiça.

por derrotismo, o secretário
do Partido FascistaI

na
ager Petit,

fronteira!
um dos secretários

a fronteira

Londres, 29 (U. P.) - Â

rã-I geral
do Partido Fascista, para virtude {los seus comentãrtos:

dio emissora local diz que o sr, a províncía de Veneza foi pre-I sobre os ataques da aviação,
Giuseppe Faccino, secre-tário so por atos de derrotismo em brítâníea contra a Itálda,

·----1---- .------ -_._-

Bego feito em RabauB
Melburne, 29 (R.) - "Fortalezas voadoras" e bombar

deiros "Liberator", norte-americanos, desfecharam violento golpe
na base japonesa de Rabaul, em Nova Bretanha, atingindo
com suas pesadas bombas 1 transporte de 15 mil toneladas e 3

outros navios. Os japoneses dão muita importância a essa base,
tanto que, par a ocupá Ia, empregaram 11 transpor tes defendi
dos por 4 vasos-de-guerra e 1 por taaviõc s.

Realmente grave
Berna, 29 (R.) - A rádio de Paris, controlada pelos

nazistas, reconheceu que, na região central do Don, os russos

abriram nas linhas alemãs uma brecha de extensão realmente
grave.

sileiro" .

Os alemães na Sabóia
I
missa de corpo presente, reza-

V rI' V eu 0..

BERNA, 29 (R.) - A Agên d� na basílica de N. Sra. deI
6 d:rf���iro �reze186�.asc

cio "Tass" informa de Pi lar, foram ontem inumados

Moscou que as tropas ita· no cemitério da Recoleta os

Hanas, que haviam ocupado restos mortais da esposa do gral.
a Sabóia francesa, foram Austin de Justo, sra. Ana Ber

retiradas e substituidas por nardes de Justo.

tropas alemãs. Os italianos
tinham ido para lá, porque,
segundo Mussolini, "a Sa
bóia precisava ser reivin
dicada". Porém, Hitler, de

sejando agradar a Laval,
para obter dele maior nú
mero de operários franceses

para o Reich, mandou sai
rem os italianos da região
saboiana.

Satisfeito o sr. C. HuI!
WASHINGTON, 29 (R.)

Em conferência com jorna
listas, o secretário de Es

tado, sr. Cordell Hull, ex

pressou satisfação pela ele
vação do general Giraud ao

posto de alto comissário da
Africa Francesa.

A 120 kms. de Rostov
MOSCOU, 29 (R) As

avançadas russas, depois
de rompidas as linhas ale'
mãs, estão num ponto a

120 kms. de Rostav.

Em Merz-el-Kebir
CAIRO,29 (R.) - Unidades

de reconhecimento das for
ças do gra]. Montgomery
cheqc ro.rn à região de Merz
el-Kebir.

*

Sikorski no México
México, 29 (R.) - o gral.

Sikorski, 10 ministro do gover
no polonês no exílio', chegou a
esta capital, de que foi consi
derado (, hospede de honra" ,

vindo dos Estados Unidos. No
dia 31 regressará a Washington
para dali partir para Londres,
via Chunquirn e Moscou.

!lO

Foi ínumade ontem
B. Aires, 29 (R.) - Após

Ecos e Notícias I
GZIJ. "!'" =

No dia de hoje, há um.

ano. falecia, no Rio, o n de
residia, o nosso ilustrado
conterrâneo Vorgílio Vo raeo ,

figura de larga projeção,
nos círculos in.teloc tu cri s do

país.
Morinhisto notável, aman

do com poixõ o os "verdes.
mares bravios' de sua ter-

ra", cenario da maior"

parte de suas obras, êle

mereceu, sem dúvida, os ga
lardões da glória e por
suas descricões 1Tlarí timas,
o título de ';'Jack London bru-

Acaba de ser fundada em São,'
Paulo uma grande organiaação
que beneficiará enormemente a

lavour a não sómente d êsse Es�
tado co'mo de todo o Brasil�
Trata-se da "Sociedade de As

sistência á Lavoura", cujos ob

jetivos são de favorecer a to

dos os lavradores naquilo que'
necessitam nas Cspitais, afina

de bem governarem seus negó
cios e suas propriedades agrí
colas.

Prossegue o avanço
Moscou, 29 (R.) Mais 15

kms. avançaram ontem as nos

sas forças no vale do Don, che
gando à principal linha férrea
entre Rostov e as jazidas pe
trolíferas de Grozny.

*

Franco mobiliza ...
Londres, 29 (R.) - A radio

de Paris, sob controle alemão,
noticiou que o gral. Franco de
cretou a mobilização da reser

va da armada espanhola.
•

•

O sr. presidente da Repúbli
ca assinou decreto nomeando;

por necessidade de serviço, O>

sr. tenente-coronel Rui Zuba

ran, para chefe da lSa C. R ...

com séde em Curitiba.
Rommel é irônico... •

Cairo, 29 (R.) - O marechal O sr. presidente da Repúbli-
Rommel, em entrevista a irn ca assinou decreto outorgando>
prensa italiana, declarou: «O concessão a Antônio Aristeu

soldado alemão assombrou o Anjos para o aproveitamento>
mundo, mas o soldado italiano da energia hidráulica de uma

nos assombrou a nós». car-hoeira situada no rio Preto;
município de Caçador, neste

Estado.Uma afronta a Ciiraud
Londres, 29 (R.) - O conse- . - d b t' do

lho de ministros de Vichí pri- Por ocaaruo o. , a, rsrno. - , 'José Borrifdcío o Mo
vou o general Giraud da nacio ..

cviuo
" ido há pouco no>

nalidade francesa. ço ocorr. .

Rio de Janelro, o emInente
brasileiro Antônio Carlo&
Ribeiro de Andrada, consa

grado político brasileiro ..

autentico orgulho do nosso

patrimônio cul'turo.l, profe
riu palavras vibrantes de,

patriotismo nas quais exal
tou a bravura do nosso po

vo e terminou nessa ellcla
mação vigorosa: "Caminhe
mos intrépidos e intimora-·
tos para os campos de ba-
talha !".

r

Inesperadamente
Rabat, 28 (R.) - Inespera

damente os aliados reativaram
a luta na Tunísia. Poderosas
torças estão atacando no setor
de Teburda.

Vendem as próprias filhas!

Londres, 29 (U.P.) - Segun
do divulgou uma emissora do
Oriente, as condições de vida
da província de Yunan, na

China, são extremamente gra
ves. A fome constitue preocu
pação do povo, escorchado pe
los japoneses, Os pais, ao que Precisa-se de uma bôa cozi
adiantam os informes, vendem nheira. Paga-se bem. Tratar
as próprias filhas menores, em na Empresa. Auto Viação Ca-
troca de um punhado de arroz, tarinense Florianópolis.

a I ou de uma códea de pão. 1803 Svs 1
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