
Berna, 1 (Reuters) � A rádio de París transmitiu ante
-ontem a ameaça do porta-voz da Wilhelmstrasse à França, o

qual declarou que a França deveria colaborar com a Alema
nha, ou desaparecer inteiramente do mapa europeu. E acres
centou: - "A França chegou a uma encruzilhada, onde deve

1
decidir de seu destino. Ela está agora num período de provas
'e deve demonstrar ser digna de ingressar na "Nova Ordem" Eu
ropéia" .

, deria, prestar à causa comum e o

que êle representava para o Brasil.
Outro serviço, não menos impor

tante, foi já a inauguração, na, ma

nhã de hoje, de uma poderosa esta
ção rádio-telegráfica, de construçã(}
da Companhia Brasileira Marconi e
com a capacidade necessária para:
dirigir-se a qualquer parte do mun

do, ma.ndada tambem construir por
s. excia. e destinada não só aos ser

viços de imprens!l como a outros de

. I

istada
I 4 - Urgente ... radio desta cidade een ..

ontem, Si reconquista da cidade de Veliki-Luc:ki
pelas tropas sevietiees, _-------------� -
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o BrasU fala a todo
OcuparaM um aeré- o mundo
dromo em Dâ€�r

.MO�C,�}QJ' �

f;rrm�;)u,
._._------_.--------------

Nova Iorque, '1 (U, P.) -- A
rádio-emissora do Marrocos a

nunciou que novas unidades de
tropas norte-americanas de
sembarcaram em Dácar. Acres
centou que os contingentes de
sembarcados foram recebidos
pelas autoridades francesas,
que puseram um aeródromo à
sua disposição.

No dia 31 de dezembro p. p., foi
inaugurada a possante estação de
ondas curtas de 50 Kwts. da Rá
dio Nacional, conforme longamente
anunciámos.
Por essa ocasião, o ilustre sr, ceI.

Costa Neto pronunciou vibrante dis
curso, de que estrairnos o seguinte'
tópico.
"Grande é a nossa responsabilida

de e grande igualmente a conciên
cia que lemos dos deveres que 'so
mos chamados a cumprir, A pala
vra do Brasil está cruzando os ares:

em todos os meridianos. Falamos a

todos os continentes, de Londres a:

\Vashington; falamos à Europa en

sanguentada, que luta pela sua li
bertação, contra o espirito de opres
são e as forças da conquista, como
f?.lamos à África, já quase liberta
dos que representam o princípio da
escravidão contra a liberdade; comoPara IPre$entes: falamos à Ásia, onde se escrevem.

Louças ííníssímas. da norcetsna nesta hora, páginas de heroismo
Qual'teI Heneral Ai.ifHI.O ',18. los franceses. Xão sou pesstmís- ing:(.;�a, recebeu contra o imperialismo totalitário •

.África do :Xol'te, 4 (U. P.) -Ita
• .Eshyu certo, (la vltórfn, mas �{A MOOrElf:i�)} Vamos levar a palavra do Brásil aos.

O eheíe das Iorças armadas creio que todos l;osd:eye"lOfj'lll- -'�� Rua Iraleno Hesta (apitai . nossos irmãos das Américas, na oca-

il'ancesas, general Gi1'3ud, de- zer sérios esforços })a1'11 obter o 1
-,

sião do esforço conjunto de se es-
elarou durante uma entre-vista I triunfo". . ��@3.�6)00eC&••••&w:;e��.§�@®.(i)®e9.6ê�����,3Iies.e•••• treitarem cada vez mais as nossas
concedida aos jornalistas nor- Acrescentou que depois de

II: -"�'o
.,. _� _, -11 relações e .de �e dar t�do o.apoio e

te-americanos: "Detesto as eu- l'llg'ir da Alemanha disse o se-

Fu.z � Ia uR � P fi
� � (C It� � ....� � � 'W?'S..... � ��m toda a solidar-iedade a gloriosa n�-trevístas, porque sou apenas guínte ao marechal Pétain: "A � I· . I fi � .'

� rr;; � � � � U�L � �J dtl -

ln Dl'IEl ��'1_110rle-�n�eric:)J1a, os Estados Uni-um soldado e falo mal. lUas co- única mancha da França ven- .. H', . ($ ,

'.� � �1U l.! B !M! . � � �U U iii li I dos, qllellu;� ��:ta111_ bravamente
mo compreendo mínha impor- eer a guerra é unir-se aos Es- •

III t li! �

fi Ir
na defesa dos mais nob�'e;, 'dõ; l1l�:�tânciaag'oraIHlraoYossopaís"tados.Unidos�'.

IO�'em
rru n ft

na lt=!�' a e)} I 1
.

'1' 1lwis sou Alto Comissário, va- O aeneral recebeu os 'orna-
.

15 l,i " �H1� jh;' �� .t<i.. {l. �� ,.. a tos e (os.maJ� puros iucars ru-
� s

. ik � � t!'!� �� '·6
- � .

_ U manos. Vamos ficar em contacte.mos à entrevista. A situação listas em seu bem vígfado ga- �
-

.

dí I
,.

daflui é difícil, como já o yerifi· bínete, não longe do filie era Estofohno, J (ltJt.tef'�) - A l·OO:;-··�··Q"-"�"",,,_,,�··,-�----..._..-··.................
• ...._y

I
�:�!I:le��:to e���l �el;t:'o���r;�l��iná�earam o exército brttâníeo, as ocupado pelo almirante Dar- CÔI:te :;Uarci?l ale.

mã
. [ulgou e

I Artigos para homens! ria� que p;eferlu �er reduzidas a es-unidades norte-americanas e Ian . fu:Ilou um J01'e11: �!Ilolto ale- Co s irr
í

rc s e tropicais combros as suas cidades e os seus

O I f
�na? eJ.ll cous�qlH�ncla (e um; ingleses 'monumentos a aceitar urna paz in-

S a em!áes �me�ram a ral'ça II�cendlO que llT?ll1peU, �o se-I O P A R A ! S O justa, imposta pelos canhões e pelasU l-h U\, I ródromo de Her{l]fl, proxrmo fi I Rua Felipe Schmidt, 21 bombas do inimigo,Bergen, destruíndo todas as O senhor presidente da, Repúblí-instalações existentes ali. :xe· I ca deve estar orgulhoso e satisfeitonhum llorueg'uês se encontnlya • _ •

uas yizinhan"as do aeródromo Vltima� da catastrofe com esta magnifica realização, tudo
� obra de s. excia., que já há dois anosquando o incêndio irrom!}eu. d. Bengala passados teve a visão superior dosOutro sintoma da desmoraJiza- acontecimentos mundiais, �iu na:ção das tropas g'ermânicas é Bombaim, 2 (U. P.) - Pavorosa

efetivação deste empreendimento (}for'necl'(lo })or' notl'cl'as (le Hae catástrofe, (lue abalou a província,
-

auxilio extraordinário que ele po-!and, uas proximidades de Jae- indú de Bengala, causou a morte de
l'en, onde um soldado nazIsta 40 mil pessoas. Essa revelação foi
se suicidou com uma bomba de feita durante discurso proferido em

dinamite que fez -voar pelos Bombaim, numa reunião pública de
ares ig'ualmente a estação de coleta de auxílio para, as vitimas da
rádio da Luftwaffe, que esta-va catástrofe que assolou no período
sob sua g'uarda.

.

das chuvas a região de Bengala.

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

-------
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Fuzi,lados Iodos os habitantes
Fronteira Suisso-álemã, 4 -

(Reuters) - Todos os habitantes
masculinos da aldeia polonesa de
Kitov foram fuzilados pelos, na

zistas, apenas porque se recusa-

ra� a ceder as suas casas aos

ale-, guir
170 homens. Quando os habi

maes.
,. tantes mostraram poucos desejosA Gestapo deu as necessanas

I
d bandonar a aldeia a Gestapo. - �

d ea ,

instruções para a evacuaçao o

distrito, massacrando logo a se- tomou- 1 de assalto. Depois, as
- -------------

.........................0••••••••••••••••••••••••••

�
{-\

mulheres e crianças foram imedia
tamente enviadas para um cam

po de concentração.
A aldeia de Kitov está situada

no distrito de Luhlin.

li

«A unica maneira de vencer a guerra»

Companhia Nacional de Indústria Pesada
Filial do Estado de Sania Catarina
Tornamos público, por determinação da Matriz, com sMe no Edi

fício "Ouro para o hem de São Paulo», à rua da r�isericórdia n -23, oi
tavo andar, que o Fiscal Geral, Sr. Carincio Fiúza Wanderley, não mais
pode exercer as suas (unçiies nos Estados do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.

Filial de Florianópolis, à Praça 15 de Novembro, Esquina Conselheiro
Mafra- 2 Andar.

cOllveniencia do govêrno".

Alfaiate CARIONI, o melhor!
Rua Tiradentes 16.

Serão julgadOS por tribunais regularesARGEL, 4 (R.) - UR<iENTE - O general Henri (jiraud declarou aos jornalistas que as-
pessoas impli(adas no assassinato do almirante Darlan e no suposto •. tentado â sua pessôa,
deverão ser julgadas por tribl.il1ais regulares (om direito ã defesa.

-

1
,

J.
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ELETRICIDADE E MEDICINi
- Entre os adiantamentos conslj}'

guidos pelas investigações rell\'!m
nadas com a eletricidade, cabe ãm'
cionar o aparelho produtor d.

'

bre artificial, o
H Inductoter- -

do dr. Willis R. Whitney. A iler
ção de febre constitue um tra
menta ante o qual certos pacien
atacados de doenças graves e pa
lisantes experimentam reação m·a•
rápida e satisfatoriamente, que cc

qualquer outro método. A diat.
mia, a radiação ultravioleta, a io
zação cirúrgica com corrente 2
vâníca e a, estimulação dos músi
los são outras tantas aplicações .dis
rapêuticas que se tornaram poS'ui·
veis com os progressos da

ind-éC�!ria elétrica. No que se refere
diagnóstico, uma das importanrt
contribuições da eletricidade é co

títuida pelo "eletrocardi grafo", ) d
dispositivo que póde registar o

tado do coração, ampliando enr+«

memente os minúsculos impuls
elétricos produzidos pela ação mi

I cular dêsse órgão, registrando
graficamente numa placa fotog

1.. ...
' fica.

Manifestações contra a guerra na capital húngaraLondres, 2 (R.) - Informa- oriental. Foram confíseados di- Houve também grande maní- "Queremos a paz".
se que se verificaram recente- versos aparelhos de rádio, cujos Iestação contra a guerra em Soube-se também que se têm
mente g.randes demonstrações proprietários foram pilhados Budapeste, num cinema, du- organizado eelulas anti-nazis
em Budapeste, em eonsequên- ouvindo irradiações de Moscou, rante a exibição de, um jornal tas nas fábricas austríacas que
cia da não publicação das listas que por vezes transmite nomes alemão. Os espectadores puse- imprimem jornais e panfletos
das baixas húngaras na frente de prisioneiros húngaros. mm-se a bater os pés e a grítar clandestinos.

11 borde do «IUng üeorge V»I Ultímos estilos de finos
MOBILI RIOS
acaba de receber

o arcebispo de Canterbury visita êste navio, a bcrdo do
qual celebrou um serviço religioso. No momento em que foi
batida a chapa, c reverendissimo havia dito uma pilhéria que

fez rir aos homens do mar.

(Clichê da British News Service, especial para O ESTADO).

Não tenhas dúvlda em de.,
Ao tentar esquivar-se �-"" <l.�t"rmi·

uunelar um "quinta-coluna", �ações dos �_,t:I�:.ã�", (te Estatística Mi

por mais que n'!.r.,�·" 'teu ãriii'll:'!.:-�.
':titIa pesso.a revela o �l.I� �.

_ 'I 't mrmrgo do Brasil, E para os mlml·
g'o; nao me,:r:'éoo tua estima um gos do Brasil a lei é inflexivel

_ trJlJ'lvt lia Pátria. (L. D. N.). (D. B. M.).
'

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

CDmpan�ia c Aliança �a Baía»
Fundãde em 1870 Séde: BAIA

Sequros Terrestres e Marítimos

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
- 54.700:000$000
- 3.929.719:000$000
• 2&.358:717$970
• B5.964:965$032
• 7.323:826$800
• 22.354:000$000

--_...

os TURCOS NÃO VÃO NA "ONDA" .. ,

S. Paulo - (P. Xisto - Famoso comentarista brasileiro. Exclusi
vidade do C. E. C. para "O Estado") - Os alemães pretendiam fazer
com os turcos o que já fizeram a outros países. No outono de 1941, por
exemplo, todos soubemos que tinha sido concluido um acôrdo comer

cial, pelo qual seria feita uma troca de mercadorias até o máximo de
225 milhões de dólares aproximadamente. Os alemães queriam comprar
tabaco, cobre, víveres e outras coisas, e, os turcos desejavam receber
aviões, tanques, canhões anti-tanques e anti-aéreos e peças sobresa
lentes para materiais de guerra já comprados da Alemanha e já insta
lados na Turquia. Até agora os nazistas não cumpriram nada do que
assinaram no acôrdo. Os turcos garantem que não exportam nada para
a Alemanha, enquanto não receberem o que lhes foi prometido. As lon- Igas e lamuriosas explicações dos nazistas até hoje não conseguiram
convencer.

Os turcos não vão na "onda" ...
Há pouco tempo, uma missão foi enviada à Berlim, representando

a Aviação Militar da Turquia, a-fim-de adquirir na terra de Hitler, pe
cas sobressalentes para aviões comprados anteriormente da Alemanha.
Eram "Messerschimidt", "Heinkel" e "Dorniers". Os alemães nega
ram-se a vender tais peças. E a missão regressou à Turquia inteira
mente constrangida. Sabedor do fato, o Adido de Aeronáutica à Em
baixada da Grã Bretanha, ofereceu-se para fornecer à Turquia as pe
ças sobressalentes de que sua aviação necessitava. Em trinta dias che
garam. Tinham sido tiradas dos aviões alemães, iguais aos vendidos aos
turcos e que a RAF abatêra sobre a Inglaterra, e tambem de aviões aíe
mães encontrados na Síria pouco tempo antes.

,

•
� I

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da �mérica, Europa e Atrica,

Agente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & Cil.
A Estatística Militar, destinada a

façilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
das da Nação, exige que todos os
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con-

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

RUA PELlPE SCHMIDT N 39

Catx« rostlll If}- Ttltohonll()B3-l!nd. Tel••ALL/ANCA

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, ltajaí,
Blumenau e ·Laqes.

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili.
+.ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer Informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
gurança nacional. (D. E. M.).

eólicos, �II
das crianças
* Quando seus filhinhos •.. 1

tiverem eôl icas. evite,

purgantes vio!en los c noci
vos. Dê-lhes o Leite de Mag
nesia de Ph ltlips, de efeí to.

suave. É um laxativo branda.
mas ef'icien te , que neutra

liza 08 ácidos do es tôrnugo,
estimula a d igpstão e auxilia
a descarga do or-ga rriarno, O,

Lei:edeM::Ignc�iadePhillip!l,
é indicado para os .Iclicadoe,
6rgãos infantis.

I
Clínica médíco-círürgtca do
DR. SAULO RAMOS
IilspeclaU8ta em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: N·

tõmago, vesfcuJa, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
t' LAS'l'WA OU 1'I!:R1NEO - Hérnias,·
"liIr.�c"le. varlcocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroldes e vnrt·
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra no. Hspitais de FlorlanõpoUs.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Horàrfo: Das 14 às 16 horas. díarta

mente.

CASIMIRAS INGLESAS
,1

Padronagem exclusiva '8

O PARAISO o

Rua Felipe Schmidt, 21'�
1ST O·�LEI A

belezaI Realcefi.'
t
j
j

o'\

a sua com um lindo e moderno vestido comprado na popularissimo

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor
Não esqueçam, (asa l\facedonia-(a casa que mais barato vende)

dos homens
8, Rua Trajano� 8

________________.... ........:. .........__....._, _.._':ôGc �"..rt.'.....,......_eer·TôVlJiR
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(Tá

i;·localizados e salvos graças a um avião da F A B I v·d S
e

i· Ods,sséia de um punhado de nilufragos de um"'"'i"n��Vlft.i�l.r�GrpedeadO que der=m'
•

_ I_a o.��à costa rru.'l! nordeste u U� Ih.ii "
- --

Rio (Bur eau Interestadual de' costado do navio, que submergia. A �'e.ll:flm .no!! l!.ojtl'
, lmpr�nsa) - Divulga-se aqui uma di co tratava dos casos mais

urgen-I'
amente. Repetia-se a difícil marro- prô a da baleeira fi�ou muito danifi- O nosso colega de

I t t tos bra de IJOUSar em mar bravio. Os 'O lt d'
- imprensa,, .'-sensacíona repor agem em orno ' cana.' resu a o e que a agua ga-. T' C II.. f

. ,

i"
. das atividades da F. A. B. no No r-

� b&fCOS de borracha foram levados n haru o seu interior, inutilizando jorri. ito arva "10, unciona-

- deste d o Brasil. Dramáticas cir- HOSPITALIZADOS OS MAIS povll:mente a�é a areia branca, o�- as provisões de alimentos. Os

ali-I
rio do D.E.I.P.;

, ,cunstâncias cercaram o salvamento GRAVES , de aind a havia homens que necessr- mentes eram racionados. A água, a srita. Osmarina Gastão;
II" "de sessenta sobreviventes de um Os que apresentavam maior gra- �auvz���_de s�co���d�sJ�s hfi�rran� ?�n- fornecida às g?tas durante os oito a exma. sra. d. Consuelo Por-

,cargueiro torpedeado e afundado v idade. cuidadosamente colocados "pala. 0- vrao, dias aue os uáuf'ragos permanece- V·
.

t· por submarino inimigo, no meio do HOS barcos de borracha, iam sendo A. !":ll1obra de decolar também foi I ram fI'O mar, naquela frágil embar- t.ela Moura, esposa ?O ,sr: irgr-
I, � Atlântico. Aqueles homens deram a levados para bordo do avião. Era dlflCII.

I cação, já avariada. Um ramo foi 110 Moura, concessionano das
uma praia deserta do Norte do Bra- t uma tarefa difícil e que demanda- .• improv isario em leme. Era com «Caldas da Imperatriz";

; sil onde foram localizados por um I va muita paciência. O poderoso hi- UMA TRAGÉDIA EM PLENO enorme dificuldade que aqueles O sr dr Raul Bastos'
avião de patrulha da F. A. B. Des-

'I dro
da Panair do Brasil levantou OCEANO Il!Omel�s manobravam a baleeira. :'J di G I' t·

, sa maneira, foi possihilitado o pe- v
ô

o afi.n al. em d ireção ao porto Passados os primeiros momentos. I Dois não resistiram aos sofrimentos a srrta. u ite ou ar ,

<lido de socorro, seguindo para o' mais próximo. A seu bordo, iam o segundo oficial relatou pormeno- e morreram em meio da travessia. a srita. Clar isse Lessa;
local indicado pelo piloto brasileiro: aqueles que nccesettavam de h osp i- rizad amen te a odisséia trágica da-I Seus corpos foram lançados no a prendada senhorita Alba-
um outro aparelho, também dirigi- ta lizacão u rgêute. Na praia, ainda queles sessenta homens. O co rnan-j oceano. Um momento de profunda Maria Fontes filha do sr. des.
do por um brasileiro. Os homens, p e rmau ccia o médico do Exército dante, de nacionalidade holandesa,l ern ocâo. Mas, nem pOI' isso, aquele H

.

d S I F t
que se encontravam em estado de- norte-americano, sempre entregue à encontrara a morte por ocasião da i Pllnl�ado de homens desanimou. E ennque � l va. on es:
ploravel, puder-am, depois de con- SU3 tarefa de colocar uma gase sô- expl osão dos �orped()s. A .única b�-II fí!,�lmente, gannara!ll a praia de a sr. A_Ic}�es BOlteux PIzza;

.

yenientemente medicados no pró, L ré' II chaga de um, dar uma inje- leei ra que restava do navro era (h- areia branca, que eles sabiam ser o sr. Licínio Paulo da Fon-
prio local, serem reintegrados no cã» de óleo canforado em outro, rigida por êles. Mas a embarcação de um país aliado. Já aIí estavam seca;

· seio da civilização. que quase desfalecia. Algumas horas 1:0 momento de ser lançada ao mar, I há quase vinte e quatro horas, o sr Francisco de Assis Fa-* decorreram e o aparelho voltava no-. se chocava violentamente com o
'

Quando foram descobertos. •

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E
ÁGUA ATIRADOS DE PARA

QUEDAS
O aparelho foi descendo. O pilo·

J,o manobrava com o llronósito de
pousar em pleno oceano," nas pro
,Kimidades da praia. A tarefa era

}'ngrata.
O mar estava agitadissimo.

VIas aqueles homens, famintos e es

a,rrap�dos, exaustos, precisavam ser

ocorndos. O aparelho voou mais
UIDa vez, a baixa altura sôbre os
60 homens_ :Foram atirados alguns
paraquedas de pequenas dimensões.
ram víveres e água potavel. Hou
e. um a�voroço de alegria lá em
baiXO. �flllal, o poderoso aparelho
a PanaH do Brasil. manobrado com
hnbilidade pelo piloto brasileiro,,conseguiu tocar a água. Com enor
:jllcs dificuldades, ') médico do Exér-
cito norte-americano transportou-se Precisa-se de uma bôa cozi-para um barco salva-vid d b h

.

h as, e

0l"'1
n eIra. Paga'se bem Tratar,Tac a. Em outra embarcacão seme- . .' _'5hante, foi colocado todo � material na Empresa., Auto Viaçao Ca-

��e trazia _consigo: medicamentos, tarinense Florianópolis.
hmen�os,. agua, material cirúrgico 803 5vs 5de urgencIa, gases, algodão, etc.

*

,AVISTADOS POR UM PILOTO DA
F. A. B.

Um avião de patrulha da Força
Aérea Brasileira se dedicava a ta
ref'a habitual de patrulhamento e

vigilância do litoral. Nada de anor

mal encontrara o piloto. Eis que,
,em dado momento, sua atenção é Idespertada para qualquer coisa de
estranho, que se passa lá em baixo,
uuma praia deserta. Sôbre a areia I
muito branca, sobressaiam vários
vultos, que se agitavam nervosa
mente. O piloto resolveu baixar

·

mais, para melhor poder observar,
Verificou, desde logo, que se trata
va de homens. Eram mais de cin
-coenta, deitados aqui e ali uns, sen-
-tados na areia, outros. Alguns, utí-

-

lizando-se de suas roupas, já em

::frangalhos, faziam sinais em dire
ção :10 aparelho. Durante alguns

-

minutos, o piloto brasileiro sobre
voou o local. Não podendo, no en

tanto, aterrar devido à imp ropr ie
idade do terr-eno, o aviador da
':::F. A. B. resolveu comunicar o fato
,m sua base.
} OS SOCORROS '\Imediatamente foi providenciado
;'Sôbre a remessa de socorros urgen-
�,tes para a praia, situada longe de
qualquer cidade ou povoado e des"
provida de todo recurso para aten-

. der ao estado em que se encontra
vam os marinheiros. Levantou vôo
de uma base do Norte um hidro
avião da Panair do Brasil. Pilota
do, também, por um aviador brasi-Ileiro, o aparelho tinha corno pas
sageiro um médico do Exército
norte-americano, que levava cc 'lsigo
toda sorte de medicamentos e apa
t e lhage ns cirúrgicas de urgência.
Não foi difícil ao piloto localizar
os homens na praia deserta. À apro
ximação do aparelho, parece que I
1:0VO alento de vida chegava aos Illfwfragos, pois que já não havia
nenhuma dúvida de que se trata-!
,a de tripulantes de um navio tor-Ipedeado.

•

O MAR ENCAPELADO DIFICULTA
O TRABALHONão sem dific.úldades, devido ao

lI�ar encapelado, as duas embarca
�oes de borracha ganharam por fim
a. terra. Desde o momento em que o

pI).oto do hidro-avião da Panair,
�VIStou os sobreviventes até toear a
agua, duas horas haviam decorri-00. Mas todas as dificuldades ti.Ilham si?o resolvidas. Era desoladorQ espetaculo. Esfarranados famin-tos t

"
, exalls os, aqueles homens, com

a roupa em tiras, estavam com o

>c?rpo em chagas. El1am homens devanas �laciom:lidades. ,Cada qual,ma s.ua lmgua, Ia dando as primeiT?S. Informações. Enquanto isso (ÍiT1gmdo·se de um para outro, o'mé-

���:c:(](X)()()tl(X)� 1[rt:�r.çUlY'COOOO�":OCOOoo::xxxl\Y)aDnQ:W-.(".)< C'IOOCX':a'"O.:lICJOOCOOQ
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CINE ODEON IfVIPERIAL
-

-- fONE lli02 - - PuNE 1581 -

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

�ladame la Zonga A 1'orre de Londres
Noiva,dos:Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D F.B.)

Fox Airplan News At ua lidades A voz do mundo

Preços Cr. $2,40 e 1,20
Imp. até 14 anos

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

PHOFESSOR LUIZ TRINDADE
Há sempre na vida dos ho

mens públicos, depois ele longa
e árd na caminhada, um dia de
sali sfn çâo, extensiva aos que
lhe seguiram os passos e lhe
observaram os méritos e deci
sões.
Entre êstes, na vida pública elo

nosso Estado, encontra lugar de
destaque o professor Luiz San
ches Bezerra da Trindade, que
completou, dia 2 do mês em cur

so, trinta anos de serviço públi
co, inteiramente dedicados ao

magistério.
O professor Luiz Trindade ini

ciou a sua carreira no grupo es
colar "Jerônimo Coelho", na La
guna, em cujo estabelecimento
tomou posse em 2 de janeiro de
1912. Daí, até 19 de janeiro de
1932, quando assumiu o exercí
cio na Inspetoria Escolar da la
Circunscrição, sediada nesta Ca
pital, dirigiu e instalou vários
ed ucan dá ri os, haven(lo tambem
muitas yezes sübstituiclo, no seu
impedimento, o diretor da Ins
trução Pública, cargo êsse que
passou a exercer, efetivamente,
cm 28 ele dezembro de 1933. Re
presentou Santa Catarina em
dois Congressos de Educação,
tomou parte na campanha 'de na

cionalização aquí iniciada ati
vamente em 1938 e exerce, ago
ra, a função de Inspetor Geral do
Ensino,

O esfôrço e a dedicação do
professor Trindade durante ês
ses longos trinta anos devem
servir de eslímulo a todos, os

que trilham a árdua estrada da
Educação Popular.

o DIA

Yf?i"'E3
;

sr

raco;
o sr. Osní Garcez;
o jovem Arnaur

í Munari.
a menina Elisabeth, filhinha

do sgto. do Exército Geremo
Gomes.

•

PALAVRAS OPORTUNAS
Dil'igludo·se à Nacão, para sau ..

dar o povo brasileiro, quando,
prectsameu te. se mrciava o ano

de 194:3, S, Excía. o SI', Presidente
(ia Repúbl ica, não esqueceu os
dois assuntos mais palpitantes do
momento: - a guerra e o enca
rectmento da vida, como conse

quência imediata daquela,
O Presidente Getúlio Vargas ta

lou claro e não deixou dúvidas soo
bre o pensamento do Govérno.
Referindo-se particularmente ao
encarecimento da vida, lamentou,
protuudamente, houvesse ainda
quem se prevalecesse da sitnação
atual para explorar o povo, enca
recendo o preço dos gêneros de
primeira necessidade e desrespei
tando os tabelamentos publi
cados. Attrrnou que seriam torna
das enét-g lcas medidas contra os

ar-ambarcadores e contra todos
os que, desatendendo à lei, pie
tendessem perturbar a vida ela
nação com as suas explorações
contra a bolsa do povo,

O povo escutou-o e teve razão
para aplaudir as suas palavras,
pois, infelizmente, são muitos os

que ainda, ate à hora presente,
não tomarem na devida ccnslde
racão as providências que foram
oficialmente concertadas no seno
tido de amparar e proteger as
classes menos favorecidas,
Para que seja r igosamente cum

prida a tabela publicada faz-se
mister, como medida necessária e
tuad iavel, uma fiscalização tam
bém severa e sem a mínima con

tomplação e, para tal. não se ex

pl ica, que essas tabelas não este
jam à vista do povo, nos legares
onde são postos a venda todos os•

gêneros tabelados.
É verdade que as tabelas fo·

ram alteradas, o que justifica em

parte essa conflfsão de que se va·.
lem os aproveitadores para bur·
larem a lei, mas, já que existem,
sejam das afixadas em toda a

parte ,para que desapareçam às
llúvidas e os gananciosos sejam
controlados uos seus inconfessár
veis apetites".
A palavra do Presidente da Re·

púbiica deve ser acatada e res·
peitada e não póde haver rallão
alguma capaz de impedir sejam
tomadas providências contra os
contl'aventol'es ela lei.
Faça-se a respectiva revisão

nas tabelas, dando-se·lhe ampla
publicidade e fiscalização rigoro·
sa, Só assim, ninguem terá o di·
reito de descrer da sinceridade
dessas medida,s, que visam o in·
teresse popular,

ZES

Com Basil Rathbone e Boris
Karloft

A tualidades

NascJmentos z

Está em festas o lar do sr.

Ariosto J. de Carvalho Costa,
oelo nascimento do garotinho
Paulo Joaquim, ocorrido dia 29
do mês p. P. na cidade do RiO
do Sul.

Com a prendada senhorita
Lourdes Melo, filha do sr. Lau
delino Melo, ajustou núpcias o

sr. Vítor Martins Junior, co-

merciante.

Alfaiate CARIONI, o melhor!
Rua Tiradentes, 16.

Com Lupe Velez e

Herbert
Hugh

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

NO CENTRO

Devemos puni-lOSBaía, 4 (A.N.) - A propô
si to da escassez de fósforos ve

rifcada aqui, a reportagem da
imprensa local apurou que um

milhão e mero de caixas de
fósforos se acha em depósito
nos trapiches do cais do porto.
Adiantam os jornais que a re

tenção dos estoques pelos ne

gociantes atacadistas visa for
çar a alta da preço das calXI-

,nhas de fósforos, deixando as

I sim maiores probabilidgdes de
lucro aos açambarcadores.

Casablanca atacada

I

Preços: Cr. $2.40 - 1,20 - 1,00 ILivre de Censura

Os melhores atores do ano

MORADIA
ALUGA-SE uma ótima casa

de mnradia, à rua Tiradentes
n' 7.
SALAS ALUGAM-SE di-

versas 88l8s p/médicoR ou
I e5critório, à rua Tiradentes
n' 14 (sob.) Tratar à rua Fe
lipe Schmidt, 19 (CASA DAU·
RA). 15 vs15

Londres, 4 (U.P) - A rádio
do Marrocos transmitiu um co

municado do residente geral no

qual se intorma que Casablan
ca foi atacada na norte de 31
por aviões do «eixo;>. Houve
várias vítimas e alguns danos
matenaiS. E' êste o primeiro
ataque sohido por Casablanca
por parte do inimigo.

Verear e destruir
Moscou, 4 (U.P.) - Segundo

declaração da emissora local, o

objetivo de guerra dos russos

durante o inverno é c-ercar e

destruir os exércitos alemães na

zona entre os rios Don e Dnie·
per.

HOLYWOOD, 4 (U. P,)
Duas das mais importantes!
revistas cinematográficas,
notadamente o "Notiol1. Pi
cture" "Hfrlod" e "Show
mens Trade Review" anun

ciam que os atores Abbott
e Castelo são os que mais
êxito obtiveram durante o

ano em curso.

Nove filmes deram uma

receita bruta calculada em

100 milhões de dólares. Am
bas as publicações dizem: I

"Miss Miniver" foi o melhor 1
filme do ano. Dorothy La· I

mou viu se obrigada a aban
donar apressadamente um

estabelecimento comercial
ao qual tinha ido fazer 01
gumas compras, depois de
ser assediada por vende
dores e clientep que Eolici- I
tavam aut6grafos. I
John Hall está dispensan

do atenção a sua progeni
tora e a quatro primos que
recentemente for.am eva

cuados de Tahiti.

Contagem do tempo
de servico esladual
o Presidente da República

assinou um decreto-lei dando
a seguinte redação ao art. 5°
do decreto-lei 4398: «O tempo
de serviço estadual dos tuncio
nãrios a que se refere e.ste de
creto lei será para todos os

I O novo chefe de Polícia efeitos, computado integralmen-
Saco dos Limões, 24-12-42. te- ,

do Pará _

............_..;: O Ministro da Guerra as, V ode se
uma casa e

LOlll'dl'S e -

I I
sinou portaria, pondo à dis- um t e r re n

V��ol' posição do govêrno para- com 18 metros de •

nOiVOS I
ense, o capitão Manoel de tuados à Rua B,I'

......m!O� Almeida Morais, o qual vai 38. - Inforrr
Cabelos brancos 1 LOÇÃO exercer o Chefe de Polícia dação.

�IARAVILHOfõiiA ! 1 do Pará.' ! 796

Laude'Ino M. Melo
e

das DoresO. M. Maria
participam aos seus parentes
e pessoas de suus relações
qlle Slla lilha LOllrdes contra
iOI.! cas,amento com o sr. Vi
tor Martins Júnior.
Saco dos Limões, 24-12-42.

Cozinheira

Vitor Martins
e

Rosalina Martins
Aviso aos produtores de fari
nha de raspa de mandioca
o diretor do Serviço de

Fiscalização do Comércio de
Farinha enviou o seguinte
telegrama circular aos srs.

_produtores de farinha de
raspa de mandioca: "Re·
comeI\do-vos fiel observância
item dois circular número
quatro de 1941 que deter·
mine remessa. boletins men
sais até cinco cada m&s,
afim de evitar vosso pre�
juizo com exclusão quotas".
(a) - Alvaro Lopes, diretor

participa aos parentes e pes
soas amigas o contrato de ca

samento de seu filho Vitor
com a senhorinha Lo!!rdes
Melo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edllício onde funcionou o Banco do Brasil,

Novidades-JÓios-Vid,ros ...Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

Crédito Mútuo Predlet
Propdetários: J. Moreira &

7 de Novembro
Foi pago à ;:>restamista Maria Sever ína da Cuuceição,

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

que lhe coube em mercadorias, no valor de rs.

Cr. $6.250,00contemplada nó sorteio de 5 de Novembro de 1942,

4 de Janeiro
Mais um formidável sorteio re-alizará 8 Crérlito Mú

tuo Predial, DO dia 4 de Janeíro (4:I,feira),
com prêmios no valor d e

Cr, $6.250,00Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n" 13.

---- a.... __

médica gr6ti� !

Contribuição: apenas Cr $2,00
Consulta

---- ,--- ----------

---.-------""-_-o;a
-

.......

--

...

--

....

-

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

L�res.��y_aA eI��ha s�e�t���.etd , na h
co sh�a �I�m ,�i!!��!!.C!smo i par�i::lplau�t:k�i�::sdapa.1d C I'

,

d I I nas capazes ue rCSlS Ir encien e- uos nas roc as e can oes em va- 'I Ira e a aIS orienta a pe os a e-
t � d lt E ta li tid AI' di d f que conseguisse aicançar os pos-, rente e pessoas amigas -

�

li C' h I men e a to os Os assa os, s a 1- nos sen I os, em ISSO, a e e- ( o noivado de sua filha

mH�tels ,�nt' n 10U que o cla,ndceer_nha fortificada foi construída de sa da área costeira está intima- tos avançados, E é mais dificilll SAI er ja em quase cone UI a a A d I d ri T d I' d I d d f inda j d
' N!LZA, com o sr. .

I' h S' f' d I I acor O com os p anos o r, o t mente Iga a aos p anos e e e- aIO a nnagmar como po ena to-,' TURNINO TRAVISANI

sdua notvaflD a

legd rIAetlAaot' ongo e consiste num engenhoso sistema sa interior, É dificil imaginar co- mar pé alí por mais tempo que, Curitiba, 25/12/1942a cos a rancesa o an ICO, , , ,

P ind di I de baluartes com trincheiras de mo o mumgo se possa aproximar dI'!rossegum o, isse O ocutor : iment J b
'

dessas I' h
'

tei d d f quan o tentou a cançar as

praias,'"1 t d f tifi
-

d cnnen o arrnauo e a ngos cava- In as cos eiras e e esa d D' "ra a-se e or I icaçoes mo er- .
e leppe,

!iII--------- ;;;;_;;mwmr � ASSIl\1 COMO HITLER SERÃO DEHHOTADOS OS "CINCO Ii
GIGANTES" DOS PHOBLEJ\L\S SOCfAiS ILondres - ])0 B, N, S. - para "O Es lud o ") Fn!ai1do cm Ox l'o rt]. '

I no dia (j de dezembro, Sir William Bever idge declarou que "pensar j
na Grã-Bretanha não -s ignif'ica negligenciar a guerra, A vitória na

,guerra e a vitória na paz são indivisiveis". De fato devemos vencer

I os "cinco gigantes" - desamparo, doença ignoranc
í

a, miser ia e oc io
g sidade - se quisermos vencer a paz.
� . Essa batalha, como aquela que está sendo

í

ravada contra Hitler,
� será a batalha de todos. Não: se pode esperar vence-la a não sei' que-

I
como acontece atualmente - cada um se considere corno operando
na linha de fogo,

Esperamos a vitória na verdadeira batalha simplesmente porque
cada pessoa dedica à mesma todos os esforços possíveis. Ninguem

pe,nsa no� saeriEíeio� pessoais ou na_s recompensas individuais, porque
tais consider-ações ficam muito abaixo das COIsas que se acham em
jogo.

A batalha de após guerra, em pról de uma ordem social mais jus
ta .c mais humana, deve ser travada COI11 um espírito exatamente 'igual.

O combate lerá de ser arduo. Não somente porque seus objetivos
são dificilmente alcançaveis, como lambem porque a sua realização
exige lima nova concepção da finalidade e lima nova técnica para a

pratica da democracia.
Será i ndispensavel um governo que torne compreensível a toelos

os cidadãos o processo através elo qual poder-se-á alcancar um mundo
melhor e mais digno. Será indispensavel uma perfeita

"

confiança nas
possib ilidarles da democracia ele solucionar os problemas sociais. Se
rão tais coisas impralieaveis? Sabemos que poelemos derrolar Hitler
desde que tenhamos a vontade e a disposição para tal. Com a mesma
vontade c a mesma disposi çâo, derrotaremos os "cinco gigantes" a que
se referiu Sir Wi lliarn Beveridge.

...................................a....��s= a.
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Ciabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

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

Ciinica e Protese da boca,· Especialista em pontes
e dentaduras dunlas., Dentaduras anatómicas de Pllladon,
sem abobo da palatina (superior): novo sistema.- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia,

Trabalhos modernlsados, sob »bsotute garautte.
Rua Deodoro, 16 .

o Rádio de grande atcance>- faixa ampliada em aparelha de baixn preço,
SONORlDADE-BELEZA-DURABILID ADE

VENDAS A LONGO PRAZO ...-Distribuidores: JOÃO GOMES &

CASA RA'DIO'LAR· R. TrlAJANO-6,. FLORIANÓPOLl3
Cia.

NILZA
e

SATURNINO
c p- e sen tom-se

no. vos

Çuritib:l, �5!12,942

826 -3 vs 2

Alfaiate CARlUNI, o melhor
Rua Tiradentes, 16,

Maria Ete'vina da
Luz Mohr

participa a seus pa
rentes e pessoas ami
gas o contrato de co·

sarnento de sua filha
DALVA. com o sr,

AFONSO CAMARGO
BAÜML

Curitiba, 24/12/1942

l
I825�------

DALVA
e

AFONSO
Apresentam se

noivos
Curitiba, 24/12/942

3 vs:?

QUARTO
Aluga se um, espaçoso, bem

arejado. Tratar à rua Curitiba
nos, 14, lSvs.15

Quem sonegar informações à Es- !

tatística Militar, trabalha em pról (
de país inimigo. E, nesse caso. I
será julgado, militarmente, come
inimigo do Brasil (D. E. M,),

Machedo & (ia.
Agências e

Represen tacões
(.ht. pad.1 - 31

RUIi JOftO Pinto - 5

FlORIANÚPOllS
Sub-agente. no. principal.

mçneípiol do E.t.do,
17P,

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais Iintlos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

LOÇAO MARAVl·

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo,
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1 ft às 11 horas,
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar,

,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Re I)resenta u tes"'"

Importante organização de construções por sorteios,
com os Planos mais vantajosos que existem, aceita um

representante para esta Capital e Agentes em todas as

'Cidades do interior dêste Estado·Ótimas condições.-Car
tas à ,Caixa Postal, 2573 -_ S. Paulo.

E' o tônico ütero-ovàrto SEDANTOL que restitue a saüde
perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flOres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero,· ovãríoe, evita
as hemorragias, antes e depois do parto: contra todas as enfer
midades das senhoeas de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hldropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abett
manto das veias e artérias, bronquite asmática,

lesões, cansaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas
DOS rins e ínchações.

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

vIgor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tOI!8�, dores no peito e nas costas, pernas Irucas,língua auja. Para a neurastenia, o desânímo e a dispepsia, a
convalescença é rapída.

Rífilis - Reumatismo
.
SPIROCHETINA é usada nas molésttas do sangue. slflUs,

eczemas, tumores, darthroa, espínhas, Iístulas, purgações, tert
- das, cancro", escrófulaa, reumausmo.

polco depurativo que llmpa o corpo, tonifica e engo/da.Oepoeltaria8: todas 8.S drogarias de 8110 Paulo e Rio.

Moléstias dos rins e coração
O TONICARDlUM tônico dos rlns e do eorsção' limpa a

bexiga, 08 rlns, aa nefrite., areias, cólicas renais: aumenta as
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropsfas, falta de
sr, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrto-esolerose.

Remédio das senhoras

AS SENHORA.S DEVE.Thf USAR
Em sue tollette íntima somente o MEIGYPAN de

grande poder hlgleníoo. contra molésrtas cI.Dtagldsa8auspettas, rrrltaçõ E'i corrimentos, molés
tiS8 utero·VêJginals, metdtes e toda ao-te de doençaslocais e grande preser,-atll'o. Drogarla Pacheco, RIo.li------------------------------�

OPRIMIDOS, MAS NÃO VENCIDOS !
Londres - (Do B. N. S. - para "O Estado) - Os técnicos da RAF

acabam de examinar mais de quinhentos aviões do "Eixo" abandona
dos nos campos de pouso entre Daba e Martuba, durante a recente re

tirada do general Rommel. Muitos dêsses aparelhos estão apenas ligei
ramente avariados, e, depois de. pequenos reparos, estarão em condi
ções de voar novamente.

A destruição da ponte de Gorgopotamos, situada a cerca de cin ..

coenta milhas de Larissa, na ferrovia de 'Atenas, foi inteiramente COll-,
firmada.

Trata-se de uma operação levada a termo pelos guerrilheiros das
mais valiosas, que prova a grande capacidade técnica e prática e a co

rag-em dos francos atiradores gregos.
A destruição dessa ponte cria embaraços para os estados maiores do

"Eixo", que desenvolvem grande atividade no transporte de tropas e

material germânico e italiano, da Grécia, para Creta, Sicília e África do
Norte. O uso dessa única linha de comunicação existente na Grécia cen

tral poupava a estrada de ferro. A ponte já fora dinamitada pelos in
gleses, na sua retirada da Grécia em abril do ano de 1941. A sua repa
ração exigiu então cinco meses de bom tempo. No inverno, talvez exija
muito mais.

Se os aliados, 'na Nova Guiné, atravessaram dias difíceis, as cousas

correram ainda piúr para o inimigo, que há quase um mês vem sendo
constantemente assolado pelos bombardeios aéreos e terrestres. Desde
que os australianos capturaram o seu depósito principal de víveres -

contendo arroz, "pickles", extrato de carne, ceboulas secas. - os japo
neses vivem de rações reduzidas, mesmo de acôrdo com o padrão /nipôni
co. E pelo menos num setor o inimigo não teve como alimento diário
senão uma escassa ração de arroz desidratado.

Provavelmente pela primeira vez os aliados, graças à Superioridade
aérea, anularam o domínio japonês nas rotas marítimas para a Nova
Guiné. As tropas norte-americanas e australianas - além dos australia
nos que conseguiram chegar a Buna depois de atravessarem a cordilhei
ra de Owen Stanley - foram transportadas por via aérea para a frente
de combate, juntamente com a artilharia, víveres e munições.

O poderio aéreo aliado permite Que seja mantida uma cobertura
quase perpétua de "Kittyhawks" 'e de "Aicobras" sôbre a rota dos ae

roplanos de transporte, rechassando os aviões nipônicos que tentam
intervir.

rl'ROPICAIS INGLESES
O mais' variado e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Recrutamento
----------------------------------------.......--------�

de mulheres

I INassau (Baamas), 2 (R.) - o RI·
..

R 1I primeiro contingente de mulheres « e O)oarla . oya »
recrutadas nas ilhas Baamas parti- a
rá em breve para a Inglaterra. �
Numerosos voluntários proceden

tes dessas colônias já estão servin
do nas. forças aéreas britânicas e

canadenses, como carregadores de
munições ou nos serviços médicos.

Rua Trajano n' 3
Anexa - Ofrcina mecânica sob

a direção de

TREMEL- --

LEONOR DEUCHER Aparelhada para concertar Registradoras, Humera
doras, vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO
Enfermeira obstétrica (par

teíra diplomada) Atende na
Casa de Saúde S Sebastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas 758 vs-17

o SEibão
"VIRGEM ESPECIALIDADE" g �.

Ci .-\, 'VE'rZEI.J INDUS'rRI f\. L..:JO INVILLE (�drca regisr.)
CONSEHVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

E COM RAPrDEZ

)Jt.aA� .�'�C(..,• •

[ flPCClAUOAO(
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,; Quer que sua máquina velha. �A IHSJAtADORA DE FLORIANÓPOLIS, enexou ao � �.

seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há ! f iq LIe ncva ? !!.

I'
de mais moderno, 'I'l' �

E' hoje o (alçado da mõda, é recomendado para .! Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à neva !
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário. • moéda CRUZEIRO, leve-a imediatcmen te à ..

I Hão compre seu (alçado sem primeiro visitar a ! Ir'
TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à �

A CJ lilstalàvdOfdà. d A dl F��I·' .-eÃ II· len as a varejo e por ataca o. celtem-se pe 1- �
�

"'''dos do interior.
fe-----------------------

: que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço cem abs::'!uta perfeição, �rTambém conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CA!..CULAR, et c., •• com a maior precisão mecânica e a preços módicos.
.. R. João Pinto. 19. Fone 1 �99. •
• •
•••••••••••••e.e•••• •• ••••�·g ••&.e� ••
... ••..+..• ,_+..+++ ��+ � H ·� +�+���·�<t-����..(><�-. �••�.�.�· +_�<1>���·'»·fH �•.,

...�" 4> .. <i> •• -. .. • • + • • • + • • • .,.. � o .. � .., • • � .. • • • <€< .., + .. � .... %
't(· ••+:

:� Helo�io� de ouro ESI{A iy L �
Y �
+.+ Os mors luxuosos e de absoluta precisão ..�..;
A :.
• Relógios de aço RECORD, AUREA e ASCQrr. 4>+,t •
�t. Artigos para p resen tes. .:.\
+:+ FRP,TARIf,E- CRISTAIS- FORCELANAS .>f+.+. e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. •...
+ �
.:. SEcção de é.tica ccmpleta.-Garcnte·se a exata .,:J
+i. observância da receita. {;jf.._
+:+ Acabamos de receber as últimas novidades, díretcmvnte dos .!�,
:!: Estados Unidos, de pulvo.rcs. colares e chotelc ines :i�• de c uro. de 10 e 12 quilcrtes. +1

y +
::: Joalheria EJS1\1ERJA_LL)_é}_ �I� �
�:+, RU.i'.\ TRJlJANO, 4 - FLORIANÓPOliS ::J: /, ;ít't � .. ...,.. ,.. .. .. .. .. � ,.. .. _.._,�.. .--. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. :+. .. • .. �.,.�
.40' f "." '++.'++ .,.. � " 4 ..!::of1'

Tamancaria oderna

»

IHtereSSíj a 8 mllre 10 ImiUWl'iJS:

Na edolescenna, na

idade adulta, na "idade
rrltlce", as irregulaiida·
des no funcionamento do
organismo ecerrêtem para
a mulher uma inliilidade
de dores e contretem
pos. He, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAu6E DA
MULHER.

Regu!ador, tô nlcc,
antl-doloroso. A SAUDE
DA MULHER representa
uma géHiHltia de 1101'

mslidade para e ssude
feminina.

Hospital de Hamônia I'Alta cirurgia - ort�p�::!ON��to - Ctíuic a mé
dica, de :'-àulto� e de .Crianças. Doenças da Nutrição ,IRadtologla clínlc s (ralos X). Laborarorto completo de

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

calmo e confortavel �
Médicos: DR. CES.t\.R AVILA - Formado pela Facul- Idade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre

docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da .1Faculdade de Medicina de Porto Alegre .

Ex-Cirurgião do SanatóriQ Belem e da Santa
• Cssa de Porto Alegre.

DR. ARTUR PEREIRA E OL1VElRA - For
mado pela Faculdade de Mediciua 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
dições poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e ,Agrl(ol·1
� �I· de Santa Catarina

I Rua Irsleno n.o 16 - SMe própriaI Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oerttttcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda,

da", Apólices do Estado de Peruamhuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

O. Pálido.. Depluper.dol, Paga todos os coupons das apólices Federais e dos EstadofJ
Esgotados, Anêmico., Mãe. de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
que criam Mlgrol, (fiançal Mantem carireira especial para administração de prédios"
uquílic8I, receberio a toni- Recebe dinheiro em depósito pelasficlção g.r.1 do organhmo Iho I

me ores taxas :

�
com

I
c/c à disposição (retirada livre) 2%

I u a n nu B n o II
g�g. ����a��éVjo ��

ft Y c/c Pl'tu:o Fixo 7%
I Ue. D N.S.P. n' 199, da 1921 Aceita procufacao para receber vencimentos em to..

. , __=_......... � 1as as Reparticões Federal�. Estaduais e Municipais.

SEdas estampadas e lisas
Perfumarias, armarinhos e

modas. Linhos ingleses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

llJfaiate CAHlGNI, a melherl
Rua Tiradentes. 16.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de SUdS

virtudes.

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

Não procures eonheeer o que r Os órgãos da Estatística Militar.
se pensa nas esferas. oficiais; têm apôio legal, quando intimam
_

•
....

, f o produtor e o vendedor a mostrar'
sao segredos dífleeís de guar- f o que possuem em seus estabeleci.
dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.).

Caspa 1
LHOSA!

Sanouenal� ,

CONTEM
OITO ELEMENTOS TONiCOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�05,CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

I

�.,

•.. C 6. �!.'*,rf&.\..
Tem em «stock» os·máis recentes artigos

....
'

• '. '..� para crlanvas, ternos de fina confecção para
._

- homens, calçados, chapéUS, caselniras e Ii-

IJ
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc� 11 Fábrica DISTINTA está con-

• e leccionando camIsas para o verão a preços extremamente baixos.
VIsItem as novas e modernas instalações de A CAPITAL, ii rua Conselheiro Mafra, 8. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R MEDICOIEmpresa-------------------------------------------------INDIC
Casa Bancária Munhoz filho

Autorizada e fiscalizada pelo Governo Federal. Corta 'Patente, 170
MATRIZ: RUA !:>, BENTO. 45 - S. PAULO.

Convidamos os nossos dd. associados portaàores dos títulos contemplados
a virem buscar os premios respectivos

Agente Geral em Sta. Catarina .- 105t FATUCH -' Florianópolis, rua Vitor Meireles, 18 (sobr.)
O próximo sorteto serà reaUzaClo no dia de 30 Janeiro de 1942

Resultado Oficial do Sorteio do dia 30 de Dezembro de 1942
Serie A Serie B

Cr. $30.000,00 Cr. $50.000,00
Cr. $5.000,00 Cr. $10.00,00
Cr. $3.000',00 Cr. $5.000,00
Cr. $1.000,500 Cr. $5000.00
c-. $1.5000,00 Cr. $$.000,00
c-. $5.000,00 c-, $7.000,00
Cr. $10000,00 Cr. $20000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $24.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $20.000,00
Cf. $50.000,00 c. $100.000,00
Cr. $140.000,00 c-. 270.000,00

Dr. F. da Gama Cerqueira
Fiscal do Govêrno

Habititai-vos para ('; sorteio de Ano Novo

SOLDADOS BUROCRATAS -

16a C. R.
Acha-se aberto nesta C. R. o vo

luntariado para preenchimento de 7

Berna, 2 (R.) - A emissora do Vaticano, comentando em alemão o claros de soldados burocratas, Con

último discurso do Papa, declarou: "S. santidade não é campeão de uma díções: Art. 86. d� L. S. M ..

paz incondicional". a) ser b�asllelro nato;
. .. b) ter bôa conduta;

O locutor acentuou ainda que em todos os seus discursos anteriores c) revelar aptidão física para o

o Papa tinha apelado diretamente para que as potências beligerantes fi- Serviço Militar;
zessem a paz. Desta vez, porém, tal apelo não foi feito "porque s. san- d) estar entre os 17 a 25 anos de

tidade tem espirita prático e não desconhece a violência da luta entre s idade, devendo apresentar, no cas?
"

o de ser menor de 18 anos, consentí-
beligerantes . �to de seu representante legal;

e) não ser reservista de 1a e 2a
categoria;
f) não estar chamado à incorpo

ração para o serviço do Exército ou
na Marinha de Guerra ou provar ter'
sido isento da encorporação depois
da convocação de sua classe;
g) ser solteiro ou viúvo sem fi-

I
lhos;

I ser dactilógrafo e não ser tuncío-

E M P R E S A �� R E X " nário público Federal, Estadual ou
"

....

I
Municipal.

1- T
Florianópolis, 28 de dezembro de

ransporte de Cargas 1942.

DOM 1 C 1 L10 A DOM I C I L IO Cap. David T1'o1nlJowsky Tatllois

() "(\",,, y.�����s� diretas em camlnhões proprios para: I Chefe da 16a C, R.

Bo� Retiro. Lt'ig;ils, )?ãl{41;}. Co�eia!�into, P?nte Alta, I·_ "l'�S,U'�

SurltIbanos, Cam_pos NóvoJs: o"(j}�cr'��::.� 8_ v:ce- versa. � i ,:.- "os
;> - --,_ .•�" franceJ

E� COM�INA9AO EM LAGES PARA: \;<-a�'��q,,��I°tuJ I SilC ,_lU::! ADVOG LX DO I"
.

Aníta Garíbaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa. i I Dr. Aldo Ávila da LuzAceitamos cargas para re.tespaoho junto à Es· � �,,' Horário: 9 às 1<Z e 17, às 18tra�a �e Ferro em Herval (Cruzeiro). H � E '1:.' • r
Agenl"la em T

<'g�s' .� �.

F" 'r' � ser, EdlLIC10 A Ha!,j
� .!..lu. e . figenCla em lortaoónelts: �

� iI

11=�PiDto�s�. �,I,,�v�JL Re�:�l��i:1�:O. 181 I

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

Pela primeira vez, eles dizem Dr .. Lauro Daura
ii verdade

1.0 Premio Titulo n .? 50915 - Uma construção de
2."" "" 60915 - Um terreno de
3.0 " 70915 - Um terreno de
4,°" "" 80915 - Um terreno de
5.° " 90716 - Um terreno de
10 Premias - Os títulos com o final n." 0915 (Milhares)
100"" 915 (Centenas)
120" "" ,,"" 50915 (Inverti.do
1000" """ " 15 (Dezena)

1 0000 " " " ,," 5 (Final)
Total dos premies distribuidos em cada série Rs.

a) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Diretor Presidente

Genebra, 2 (R.) - A rádio de Roma, pela primeira vez, informou
o povo italiano, do perigo que ameaça :�s tropas do "eixo" na Rússia. o
locutor declarou: "Se os russos conseguir-em al ingir Rostov e as praias
do mar Negro, terão cortado todas as comunicações das tropas que ope
ram em Estalingrado e no Cáucaso. As tropas de Tuuoshenco estão ainda
a centenas de quilómetros de seus objetivos. Naturalmente, a hatãlha
ainda não term inou".

I Farmácia «Esperança)do

Farmacêutico NILO LAUS

Doenças de Senhoras-Vías
Urinárias.
Tratamento especializado

das afecções do aparelho
genital feminino (Utero, Ová
rios, Trompas, etc.). Tra
tamento moderno, por pro
cessos elétricos da GONOR
RÉA AGUDA E CRONICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sob contro-
le endoscõpíco (U R E-
T R O S C O P I A ) e de labo-

.

ratorto ,

Fisioterapia. - Diatermia e
Infra-Vermelho.
CONSULTAS: Das 10·12 e

das B·5.
CONSULTORIO: Rua Tira

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

'

760

'D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__r_e NARIZ, GARGANTA
EspecialIsta; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C _ .. h '.

Pela manhã, das 10 às 12
On3UU.�J. �' tarde. daí! 3 às 6

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

01'. 1V1ADEIRA NEVES -- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS.
Corso de Anerfeícoarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas pelahO���\ã:!::d!�rJ�sri:���:e� �a�dr�d��. l�ash;:asáS 12

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467
Resldência: Rua. Presidente Coutinho. 2::\.

Hoje e ômanhd será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeíras.-�.Homeopatia'.

Perfumarias.--.Artigos de bo rrach�1.
Garante se a exata observância no receuuéríe médico

PREÇOS MÓDICOS

sov.n

Dôr de defLte?

_ 1
.................,

Ora. Schweidson

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado,

FONE 1.642

A paz e o Papa

Camisas, Gravatas, Píjames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano. 12.

Prestigia o Govêrno e as
classes armadas, - 00 serás
um "quinta. colonista". (L.
D. N.).

Jcsephíne
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: da.s 10 às 12 e lias 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �1����:d�il �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaido Oliveira
médico do Dellartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schrnldt n. 38 - T'el, 1426
Resldencla: Rua Vtsconde de Ouro Preto D. 70 Tel. 1523

ATÉNDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLlS.

Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA DJ�etoéa:i�a�:SP�:1
.., Florlanopolis

Resldêncle e Consultérío: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dlaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
�culista do C�ntro de Saúde e do Hospital de Caridade

E11.-II!terno do Servlçp do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário ues
ServlCes �o dr. Gabr�el dI! A._ndrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
CUnu:a e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schtnidt, b, FOGe 1256
Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLlS.

'��TITUTO DE OlA6NUS'I'fCll
CLINICOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
lorax. Parlos e doenças

de senboras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
l' horas.

}{ESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Dr. D;alma MceUmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Sulca)
Com pratíca n08 hospitais europeusClfnlca médica em geral, pediatria.
doenÇIU do sistema nervoso, apare

lbo genito-urlnarlo do homerr
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

I I
Curso de Radiologia CUnlca com o
dr. Manool de Abreu UampanarfoS&o Paulo). Bspeclallzado em HI.
�iene e Saúde Pública, pela Unlver.
.Idade do RIo de JaDelfl).

Gabinete de Raio X

I'�---------_-!! Electrocardiografia clinlca
-

Metabolismo basal

Dr. Rem,gio Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratórro de microscopta e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

.1CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl-
cio Arnél ia Nelo-o-fone 1692 ;:._::..=.=..=_::_=�.=.=_:-:;=====
9 ás 12e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 185

- Phone: 1392 -

PI ()RTANOPOLI�

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS· NARIS • GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone 1.�61

Attende a chamados I RESiDÊNCIA:
14 I Rua Bocaiuva. 1Ft . Fone 1.�56

";'--Íri::t�"IJiãjjij'''>.y -. .��"'_'1"...�i�';��"''-'� ... '!" �ÍII

..
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losdoc. foi ta· bé
LONDRES, 4 (R.) - Urgente - fi
que as tropas russas reconquistaram

"Exmo, sr, presidente Getulio Vargas. Estou solicitando ao
meu embaixador, acreditado junto ao çoocmo de v. excia., que
lhe transmita zneus melhores votos para uni feliz ano novo. É nes
ta data que a Humanidade toda faz lll11a pausa para rememorar o
passado e orientar-se para o futuro. Quando penso sobre alguns
dos recentes contecimenios ligados à fase inicial de nossa ofen
siva nesta guerra, sinto-me mais uma vez proiutulanienie itnpres
sionado pela imensa e iniprescindinel participação de vossa excia.
e de seu Governo, assim como do povo brasileiro, Os pesados en
cargos das forças armadas brasileiras protegendo as comllnica
ções marítimas e aéreas para o teatro da guerra e na proteção das
costas ao Brasil, que são as costas da América, garantiram a segu
rança das comunicaçôes e dos suprimenlos que são indispensa
veis aos exércitos e às marinhas das Nações Livres, empenhadas
em dolorosa luta na A/rica e em outros teatros da guerra. O suces
so das forças brasileiras sempre que entraram em contacto com o
inimigo honrou suas mais atlas tradicões. Lentos a se deixarem
dominar pela ira, os brasileiros, amantes da. liberdade tal como
os cidadãos das Nações Livres, atacam [ortemente e com acresci
da violência nascida de justa indignação, ao verem menospreza
das sua paciência e boa vontade. DaS' maneiras mais diversas, a
porticipação da população civil requer uma coragem invulgar.
Aqueles que permanecem no lar, não obstante o valor do seu
apoio às forças armadas, suporiarão sacriiicios e privações para
os quais não há ,(I soiisjação compensadora da ação. A resolução, o
bom senso e a boa disposição com que a Nação Brasileira aceitou Importância de Veliki Lukiestas condições da guerra constituem um exemplo donde todos po-demos tirar exemplos de coragem e ânimo para os anos oitulou- MOSCOU, 4 (R.) - A reco'nquista, pelas tropa!'
ros, Lembro-me tombem, dos esjorços imensos realizados pelo russas, da estratégica cidade de Veliki Luki comprorGoverno de v. excia., no sentido de estimular e expandir a produ- meteu seriamente o núcleo de comunicações nazistat--"ção de materiais de querra, pondo à prova a capacidade de sert
povo e sobrecarregando o sets sistema de transportes muitas ve- da região de Esmolensco,

tzes em prejuizo das exigências da vida quoiidiona. O objetivo úni- - ".,

co do Governo de v. excia., determinando que todo o seu poder Importante operação das tropas russas A.,fosse utilizado no auxilio da causa. aliada, qualquer que fosse o J
'

sacniiicio exigido, é uma grande inspiraçiio para as Nações Uni- Moscou, 4 (R.) - As tropas soviéticas vem de cortar I
das. Por fados aqueles que encontro ,ao voltarem desse aranâe importantíssima estrada de-Ee rro que vai de Leningradc
país, SOll da mesma maneira informado sobre a entusiástica co- a Vitevesk, chegando C! um ponto situado a 16S krns;
operação militar, o trabalho, o sacrifício, a coraçetn determina- da fronteira com a Letônia. Essa importante opera.da e calma, assim como sobre o otimismo do povo brasileiro. Nin- fguem tem menos vontade do que ell para prever o futuro' toda- I ção veio pôr em grave perigo o setor setentl'ional, o e-

via, não posso deixar de coÍ/sideral' o ano de 19!f3 como l{m ano II tando consideravelmente o, sistema de comunicações do
memoravel para o Br.asil, os Estados Unidos e o Continente. No exél'cito invasor.
ano de 191-3, vejo um período no qual as nossas forcas alcancarão I ..........-- ...

llIll poder de ataque cada vez maior e os estadistas dos n"ossos

1-
dois países, continuando a sua colaboração tradicional, traçarão Creta bombardeada Aos conterrane05 d&
os planos. para �lll�a nova e durad?!ll:a paz. Enviando a v. e.rci�. e, Cail'o, 4 (R.) - Bombar· NapoleãopaI' sell zntennedlO ao povo braSllelro, meus votos para um feliz deiros aliados a tacaram as .

'dAno Novo, desejo asse{fllrw'-lhe mais lIlnfl vez, senhor presidente,. �. . . Londres, 2 (R.) - A ennSSOI a e

os mellS s.entimentos de profunda gratidão e aIllizor(e" (_"") '?1'((IJ .ln�talaçoes mIhtares da Ilha Argel fez Jl,lTl..auelo_>J. toclDS os eor-
tl' DR"

... '''- _.. ,1'

I
....

d-C ......... -"''''lCti -l .J.: 1 r
(" zn . oosevell. .• e reta, à lu ... �,'e' ü1u. LL1!a--SO� t:"esidentes na Argélia, na Tun�.

! ontem. sia c no Marrocos, para que se ren-

I -

nam às forças francesas no norte

I B�rnbas SO�)i'e Paler�o da África, onde será organizada, uma
CaIro, 4 (R ,) - A CIdade falange especial, comandada exclu-

Rua Conselheiro Mefra, 7 (Edif. La Porta) i italiana de Palermo sofreu in· si"umentc por oficiais corsos.
End. Te1.eg. "Radi.oJux" - Florianópolis I tenso bombardeio aéreo, sen

CASA MISCELANEA, distribui- Empório de Louça.s, vidros e art:igos elétricos em geral. I do consegujdos impactos di
dora do'l Rádio8 R. C. A. Victor, Depositário das lâmpadas PHILIPS, para Hum inação, ! retos em numerosos obje-Vávl11a� e Disco::!, Rua Traja- Instalaçoes de LUZ & FÔRÇA, em Florianópolis e interior. I tiuos de importância mUi-
no, 12. ! 780 IS vs. alt.-S taro

Os franceses comba
tente:; peneiraram
na Tripolitania

Londres. d (U. P.) -Os frnu
ceses combatentes da África
Setentríonal Erancesa anun
ciaram em comunicado que as

forças procedentes do. Lago
'I'chad, sob o. comando do. gene
ral Leelerc.penetraram profun
damente na regíâo merfdíonal
(la Líbia, enquanto. suas esqua
drilhas de bombardeio ataca
vam aeródromos Inímígos sí
tnados a nordeste de llla7.urk,
no. Interíor da 'I'rípolítânea, e
a 310 quilômetros da fro.nf(eh'asul dêsse país. No. aerédromo de
Sebma Ioram surpreendidos em
terra numerosos aviões inimi
gos, sendo. provocados grandes
Ineêndíos.
'I'odos os aparelhos france

ses que participaram das ações
regressaram às suas bases. Não.
se revelou até o. momento ou
de chegaram as colunas da
França Combatente, porém se

presume que se aproximam de
Gatro.m, ao. sul de llIazurk•...

Cabelos brancos i
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

,

o CAT4!RRO
PODE CAUSAR
ZUMBtOOS E

SURDEZ
UM REMÉDW QUE ELIMINA O
CATARRO 'NASAL E ALIVIA O
ATURD MENTO CATARRAL

São po cas as pessoas que dão
importâ ia e tratam a afecção ca
tarral. ntretanto, a afecção catar
ral não' é um mal passageiro. Se
não flr tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de.zdestruindo o olfato, o paladar e,
p;:túlatinamente, minar a saude se
raI.,

Se V. S. padece de catarro, não se
descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com
as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua
ação se exerce diretamente sobre o
sangue e sobre as membranas mn
cosas.
A volta da respiração facil, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas
energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazivel, mais
alegre. Para seu próprio bem - ,

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmínt.

Escassez de alimentos
no Japão

Chunquim, 4 (U, P,) -

Viajantes chegados de Hon Kong
informam que o Japão sotreu
as ponsequencias ,de uma "es
cassez muito seria" de alimen
tos, Acrescentam que as docas
de Hong·Kong estão atulhadas
dc grandes quantidades de ví·
veres e outros produtos, porém
não podem se r enviados ao ar

quipélago nipônico peJa falta de
porões.
Segundo declararam ainda,

,��A,,'l�Oneses disseram aos

informantes qut. _

� F tão sevéro °

racionamento de vívert;" _

'" flO Ja·
pão que "praticamente, ninguem
pode conseguir comida suficien
le".

Mensagem do presÍI!enie Roosevelt Com��nhfa .N�D.lonal de Indfistr!H �]esada
ao presidente Getulio Vargas Flhe ii ifiiE�ir$õiEI8,

..a

o embaixador JeffersoIl c.atrery roi recebido no I/;U ;]1, em ,
'

audiência especial pelo presidente Gel ulio \'(/r{jUs, purct [c:er en- . A Filial de Flcriam:hwl!s, ii Praes 15 de N(líi.:;mbro -Esquina cense-
trega da setjuinte niensaqem pessoal, diriuida pelo prcsident e Ilhelro

Mafra'l' Andar precisa de !lf;ssiidS hem enreseutaveis e com ot:-
Roosevelt ao Chefe da Naçao Brasileira: mas .raferência;j, nara as lu:!;;'i�3 dj eta'i'alares, na Capital e no

íntarlnr do E�li:ldo. Pagam-se bihs comissões.
F.' inutil o candidato anrasenter-se sem credenciais.

[Von Romme! vai ilt1itar a

evacuação de DunkerqueQuartel General Aliado na _",frica Setentrional, 4 (U, P.) - Duas
I colunas de tanques e automóveis b lindad os norte-ame r icanos, com o
i apôi o de extensas linhas de caminhões d ... abastecimentos, avançam

I através do sul do Proteto rado da Tunísia, em uma manobra cujo ob ..

jetivo é anular a linha de f'ortlficacô cs de Mareth e tornar mais deses
I peradora ainda a situação em que se encontram as tropas do marechal
! Erwin von Rommel. As últimas noticias da frente dão conta de que as

forças norte-americanas se acham a menos de 65 quilômetros de Gabes,
sôbre a costa oriental do país, e avançam rapidamente sô bre R cidade.

Dessa forma, os aliados estabeleceram uma novr ameaça contra as já
'precárias comunicações do "Afrika Ko rps

"
e põem em perigo um dos

principais portos tunisianos de entrada para os abastecimentos pro
cedentes da 'I'ripo litan ia, assim como tam b ém , desde a retaguarda, a,
linha de Mareth ,

Os observadores militares indicam, que, possivelmente, Rommel
I se propõe resistir ao longo da ,fronteira meridional do Protetorado da
'Tunísia, utilizando as fortificações construidas pelos franceses, suas
casamatas e posições de artilharia, para conter o avanço do 8° exérci
to britânico. Não obstante; agora que uma nova coluna norte-america
na ataca de norte a sul para a linha de Mareth, o valor desta para a

resistência inimiga se reduziu consideravelmente, pelo que talvez von
Rommel se veja forçado a imitar a evacuação 'de Dunkerqu e pelos bri
tânicos para levar seus exércitos ao território tunisiano.

I

IHEM O R OIDAS,
Cura rodi.c o l sem operação, sern dor e sem repouso,
Tratamento de rn o le st io s do ES'TOMAGO, FIGADO,

INTESTINOS e ANO"RETAES.
D R. BIS C A R. D I f

I Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de [o n=.. del,
passagern por esta cidade - consulta à rua Vitor

Meirelles n° 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horas.
MAIS DE NOVE Jl.NOS DE PRATICA NA ESPECI1lLIDADE:

Tunis e Bizerta estão prstkeme nte destruídas
CAIRO, 4 (R.) - URGENTE - Mais uma vez:

os bombardeiros anglo-americanos despejaram bornb o

sobre as cidades fortificadas de Tunis e Bizerta, des
truindo-as praticamente, Devido a êsse último e Irrteri
so bombardeió, as bopas nazi-fascistas, se viram nl
conting�ncia de distribuir suas forças em outros porto!
tunesinos.

Um_.vd'e·'-Um símbolo! Uma garantia!

CA,SA R,ADIOLUX
Só às auto.ridades interessa

l'á, de-futo., o. que sabes a reSa

peito da "quinta-co.luna". (L.
D, N.) •

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


