
tOrJDRES� .9 (lt) - Dois oficiais jugoeslavos, que conseguira.1I fugir de um campo de prisioneiros no
Rei,ch, dechlr�l'inl! Que os aletnães dão asesas conlo alimento aos prisioneiros russos luna. luagra sOpa
de cenotuaso_J�o ldthno t!tlmestre, 600 prisioneiros soviéticos Inorrer,Uli de fome no catnpo de rJ8renberg.,
Chega à en�Ha ore·

pre$ent�nh� dtel
Roo:seveU

Operário$ para a5
h)il"(3§ «!U'mrH1as

Melbourne, 9 (C. P,) - () dirc
tor geral de �10biliz8,,:ão, William C.
Wurth, anunciou que se rcalizaz-ú,

I
em breve, importan te transf'ercncia
de operários das indústrias de guer
ra para as forças arruadas. Serão
atingidos por essa medida os soltei-
ros entre 18 e 43 anos de idade e os

casados enlre 18 e 35 anos, Esses

Londres, 9 (L', p,) - Anuncia a

"BritisiJ Broadcasling Corporation"
que Wi ll iam Phi l irs, representante
pessoal do presidente Roosevelt,
cheguLl à índia e visitou os acam

pamentos das tropas indús. O sr,

Wiiliam ex l.cr io r izou sua satisfação, I
porque "as Jor ças dos Estados Uni
dos estão aliadas à estas excelen- ".""======:==....."",======"..."....-==.",.---.....,,...--=

I
operários serão subs tituidos por
mulheres, nos estabelecimentos in
dustriais, logo que possível.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARIN.1
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

tes tropas indús, na luta contra o Hcrlenõpolls - Sábado, 9 de Janeiro de 1943XXVIIi H. 8717
inimigo CQmUJIl".

Chegou à Rússia um comboio aliadoo Brasil poderá iabl�ica.r
carros de assalto LONDRES; 9 (fn, "'" Foi agora comunkedo que um comboio naval aliado com materiais

de guerra para a Rússia cnejOU 30 seu destino em fins de dezembro, apesar de ter sido ate
cado por uma esquadre alernã bes.snte superlor, e de que faziam parte 1 cruzador-de-bolse,
1 cruzador ligeiro e vários destrõieres. Os britânicos perderam 1 destróier e tiveram outro
avariado.

S. Paulo, 9 (A. X.) - O geue- ção de carros t1e assalto foi [ul
ral Silio Portela, falando à ím- gada perfeltamente viável, tau
prensa a propósito da possíbl- to mais que não se trata, como
Iídade de São Paulo vir a ín- à primeira vista podei-ia pare
hrIcar carros de assalto, decla- cer, de uma indústria cornple
l'OU: "São Paulo riscou (lo seu xa. Tudo depende de chapas de
vocabulãrto a expressão Impos- aço, de motores, de materiais
sível, graças a organtsação do de fundição e laminados. Ora,
parque industrial de S. Paulo, chapas de, aço poderemos ad
em constante ascensão. Cousí- qulrtr nos EE. UU. ou, então,
dernndo a delicadeza da hora lnuJll futuro não muito longln
atual, os seus industriais veem quo faln'icar afluí mesmo.

colahorando, eficiente e patrío- Quanto à produção de motores,
ttcameute, com as autoridades não constitue segredo para nín
eívís e militares nos estudos guem que a mesma se tornará
que se fazem em torno de pro- uma l'ealit\at1e logo que fun
blemas que interessam à deíe- clouar fi fábl:ica de motores
sa nacional. Assim, a constru- para aviões".

Jornaram de assalto posto do
•

eixoo
Londres, 9 (D. P.) Os

írunceses combatentes anun

ciaram que as forças do g'ene
raI Leclere tomaram de assal
t.o Oun el Araueb, prInclpal

posto avançado (lo Eixo em

Fezzan.
Das suas bases nas proxímí

d ades do Lago 'I'ehad, os fran-

ceses avançaram 1.600 quilô
metros para o norte.
Oun el Amneb foi conquís

tado depois de três dias de vio�
lentos combates.

em GibraltarGigantesco comboio
MADRI, 9 (R.) ,'" Berlim pretende que está sendo organizado em Gibraltrr um

com bolo giJantesco constitui 10 de 50 transportes de tropas e de abastecimentos, eit-e os

quais se contam 10 petroleiros, tudo isso protegido por 3 eoureçedos, 2 perte-svlões, 2 cru

zadores, 22 destrõleres e 16 lsnches-torpedelres.

A DERROTA DA ALE ANHA E' CERTA
Nova Iorque, 9 (U. P.) - Ará·

dio de Dacar informa que o g-ene
cal Giraud, Alto Comissário fran
cês na África Setentrional e Oci
dental, declarou que a derrota da
Alemanha é certa e instou para que
todos os franceses"se unam para li
bertar nossa pátria e vingar o infa
me tratamento infligido pelos ale
mães ao povo francês".

O general Giraud chegou a Dacar
no dia 5 de janeiro, para conferen
ciar com o vice-almirante William

dínio do poderio alemão, que em
1942 já deu claros sinais de exte
nuação".

O ilustre militar francês disse
que a Alemanha já teve dois e me io
milhões de mortos, mas o seu Exér
cito" ainda é forte e a estrutura in
terna da Alemanha é indubitavel
mente muito mais forte do que em

J918, pelo que não vos quero levar
a um cego otimismo. Estou certo da.
vitória, mas tambem estou certo de
que a luta será dura, muito dura";

Glasf'o rd J'r., chefe da missão nor

te-arnerica na que ali se encontra, e

com o sr , Pierre Boisson, governa
dor-geral da África Ocidental Fran
coesa.

- "Estou certo - disse Giraud
- de o u e a Alemanha será derrota-
da e te'nho uma excelente e simples
razão para essa certeza. Estive pri
sioneiro na Alemanha, prisioneiro
com

�

relações oficiais, e por meio
dêsses contatos pude observar o de-

Sub-.g ..nt.. nOI IPrincipêl�
muncípioJ do Edldo,

17f.

Giraud I
Clínica médico-cirúrgica do I'DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

s�horas ..... Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAl,:

.,.."
tômago, vesfcula, útero, ovárlOt!J,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
t'LASTICA DO PERtNEO - Hérnlal!,
hldrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação tle Hemorroldes e varl.
zes - Fracturas: aparelbos de gêsso,
Opéra nos HspltalB de FlorlanópoUa.
Praça Pereíra e Oliveira,

:::10Fone, 1009
Horãrlo: Das 14 às 16 horas, dlaria·

mente.

aceitou fi sugestão
.de De Gaulle

Londres, 9 (U. P.) - Os círculos bem informados declaram que o

general Giraud aceitou a sugestão do general de Gaulle, de se encontra
rem em território francês em resposta, à carta que o chefe dos franceses
combatentes lhe escreveu no Natal.

Respondendo a carta de Giraud, cm que este lhe pedia adiasse o en

contro para fins de janeir-o, Dc Gaulle tcria 'acentuado que a situação
interna da, França "não admite demoras", com o que dá a entender que
deseja se avistar sem tardança com Giraud.

Pelo que supõem os CÍrculos franceses desta capital, Giraud deseja
retardar a entrevista em virtude da confusa situação política, e militar
que reina na África do Norte, crendo que até fins deste mês, a situa
ção esteja esclarecida.

É por essa razão que os franceses de Londres são de opinião que

Desde 1812
•

Washington, 9 (U. P.) - Os Es-
tados Unidos pagam ainda hoje uma.

pensão que vem da guerra de 1'81:��
Ester Morgan é no país a última
pessôa que recebe pensão do go
vêrno dos Estados Unidos, pelos
serviços prestados à Pátria por um'
soldado dessa guerra e que comba
teu há 127 anos. É filha do soldado
John Hill, que pertencia à melícía
de Nova Iorque. Sua pensão ascen
de a 20 dólares mensais.

a unificação está mais próxima do que antes.

Não tenhas dúvida em de.
nunelar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Ao tentar esquivar-se às determí
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 Inflexível.
(D. E. M.).

Ecos da conspiração da ((Guarda·· de ferro»Londres, 9 (U. P.) -

Despa-, rém foi descoberto e frust· a dí " " lt t· .

ehos de Imprensa procedentes pela por'
.

E t":' ]
.

Ia o lllg!r a revo 11, endo SIdo em', Julius Jl'Ianiu, o ex-embaíxador
de Berna e Basilé� citando in- Üumâni�CIa. s ao, detldns na seguida leYad� para o ','R.eich'�'1 em Roma, Yo.ien, o ex-minis

formações recehid�s por tele- iá sido e' 40tO l' peSsOsoaOs, tendo 1l,oyamellt.e. DJ.zem mars as no- tro do 'I'rahalho, Jasísnky, mui.
f

c
< '. xecu a{ as • corres- ÍlC13S ,Iue foram efetuada" ll'" t . f '

'

I' tone e ouh'os condutos de Ru. pondente do "J�
.

.
_

' ';1 ( ,� >.1: os
. PI? �ssoIes, JOl'lla IS a�,

«lapeste calculam que em virtu. rlclJtcn" B
>aslIeI �ach-, s�es em Bucareste, Ploesh, funcwnarJOS (lo g'o,'êrno e (li

de de u;n ,6COi;lplot" �Ia "Guar. Hora §i_nem /�Ilpest�, dIZ que

I
Gmrg'iu, rI'al'goYiste e llluita� l'et,orc's e eng'enheil'os dos esta·

(la de l"€l'l'o)' contra � o'�-yêr. de Fe;l'o\' a'fo� 1; �. �a ·Gu.�l'!la outras cidades do país, e, s,e· belecimelltos in(lustriais llIaIs.
n.o flue 1""

. .
b

, '. . e HlO na Itaht!, gUlldo o mesmo corrcsllolltlen- Xll, ({ue era anteriormente ('en.
'�J. .' t ...vel'HI H'J'ompel' Hl}l'{)· qu:m<io rc"'reSS[iYfl 1 U Vt t ..

.

- ,

ximnllnml'}lte ll,do .Natal J10ft H(}''! IHu'u aO n' � AI,.� a
. .iH ema-! ,��o.eu l'e os detld?s f1gura�H. o tro de Ollerações da .. {{uf!nln

,. ,,<, • ldiUlllla ,)IHl1 de dnlg'elit;� do Partido Ag'l'lU',W,! de Ferro'"

Machado & eia.
Agências e

Representações
(.lxI post.1 - 31

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
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.Press Information ServieeJt, exclusividade
de O ESTADO, por 8en Robertson Ar.

Naya Delbi, índia, Janeiro grande número rIe renomados cien- litar explicou que os jovens india-·
Os bri l ânicos organizaram recen- tistas britânicos e indianos estão nos eram graduados após um cur

temente uma visita oficial dos COf- dedicando toda a sua atenção aos so intensivo, e acrescentou -que
rcspond cntes de guerra aliados ao "problemas da guerra, afim de ele- existiam na Iud ia numerosas i ns-

Dr. AUGUSTO DE PAULA DdireetocrardlOdaHdOeSPidteal norte da índia, para mostrar-lhe senvolver novos métodos de preser- tituicões semelhantes, todas as.

a espécie de atividade de guerra var postes telegráficos, provar as quais estavam treinando cadetes.
. Florlan6polis que está sendo levada a efeito no madeiras usadas por empreiteiros Declarou ainda que muitos jovens

Residência e Coosultório: Rua Visconde de Ouro Preto 5 J Sopé do Himalaia. que trabalham para o exército ou soldados do Exército Br-itânico
(próximo ao Teatro). Os jornalistas inspecionaram experimentar madeira indiana para eram esprados em breve da Ingla-

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras. muitas centenas de jovens indianos helices de aerop lano s. Vil'am ainda terra. Quando estes chegarem será

F
.•

t 1 D· . que estão sendo intensivamente e 'os indianos sendo exercitados a lu- iniciado um novo sistema bri tâni- .
lS16 erap a: íatermia, Intra-vermelho e Ultra-Violeta. I rapidamente treinados para oficiais tal' nas selvas, a abrir caminho co de treinamento, segundo o qualCONsULTAS: Diariamentes à!! 11.30 e das 15 às 18 horas I

do crescente exército do país. Em através das florestas, sem se perde- os britânicos viverão, tr-abalharão
Fone 1.644 Churka viram um centro de treina- rem, a trepar em árvores com todo e comerão com os indianos, rece

'menta onde os recrutas dos altos o seu equipamento nas costas e a bendo a mesma espécie de exer-ci-

o, SAVA'S LACERDA ;rales .do Nepa! são incorporados vadear os cursos de água. Observa- cio e tratamento.
,. • as unidades aliadas. ram como é faci! se perder alguém "Eles precisam conhecer uns os:

O li t d
-

C t d S'
. . Visitaram um imenso instituto in- nas densas florestas indianas. outros", disse o comandante.CU S a o en ro e aude e do HosPital de Caridade diano de pesquisas florestais onde O comandante da Academia Mi- Explicou que os jovens indianos

Bx�lDterno do Serviço do Professor L8t1nidas Ferreira e ex-estagiário do� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;-;;_;;_..;;;;;-;;;;;;;-;,;;.....;,;;;;;--_-;....;.;..___ da Academia eram divididos quaseServiçes �o dr. Gabr!&1 de A_ndrade (mo) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

I
.igualm ente entre maometanos e in-

elinte. e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, dús, e que uma parte dos últimos

NARIZ e GARGANTA F'· E
era da classe nohre, enquanto os

.'

armaCI8 ( speran"-a) outros eram intocaveis, acresceu-
Consultas: das 16 às 18 horas ... ( y tando: "Nós colocamos todos no.--

Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256 d mesmo pé de igualdade e achamos:
Residencia: Conselheiro Mafra, ,77-FLORIANOPOLIS. o.

I 'Que sob essas condições eles esque-

Parmecêuneo NILO LAUS cem os seus preconceitos de casta ..

Bebem a mesma agua e comem o-

I
.

I.
IfiSTITUTO DI DIAGNOSTWO mesmo alimento, mas nós não ex i-

O A tA' M . girnos que ninguem coma qualquer'r. n eme on.z CLINICO Hoje e amanhã será a sua preferida ·tipo de carne que seja contra a sua'

dA_religião".e ragao O Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias. Afirmou o comandante que o

MÉDICO r. Dj.lma Maellmllnn treinamento dos jovens oficiais:
Formado pela UniversIdade de Perfumarias.--Artigos de borrachd. para a guerra nas selvas dava-lhes

Cirurgia e Ortopedia. Genebra (Suloa) especial capacidade de tolerância-
Clínica e Cirurgia do Com prAtica n08 hospitais europeu. Garante se a exata observância DO receituário médico e coragem, e que os rapazes erarrs

torax. Partos e doenças Cl1nJca médica em geral, pediatria, I
acostumados a resistir tanto aos

de senhoras. doenÇ&l do 81Bte.8 nervoso, apare- PREÇOS MÓDICOS sofrimentos morais quanto aos fi--
lho genlto-urlnarlo do homem sicos, Eram enviados em longas-

CONSULTORIO: e da mulher marchas, com pequenas rações e-.

Rua 'TraJ·an'O, 33. Assistente Técnico R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do I com água limitada a Ulll cantil diá-·

O P T M d rio para cada soldado. Recentemen- .
Diariamente das 15 As r. auto avares erca O, te, um grupo marchou 42 milhas,

n horas. Carso de Radiologia Clfnlca com o FONE 1.642 I através de florestas, em 17 horas,..
RESID�NCIA: dr. Manool de ADreu Uampanarlo 'tendo como unico alimento três.

Silo Paulo). Bspeelatlsado em Hl- pedaços de biscoitos. Os "Gurkes"
Almirante Alvim, 36 glane e Saúde Pública, pela Univer. �===========================- que os jornalistas viram teem uma'

Telefone n. 751. IIdade do RIo de .laDeiro.

H h d b
longa tradição militar no Nepal.

Gabinete de Raio X a-O ouve esem arque
Fala-se que êles 'não possuem a:

Electrocardiografia clínica
.

sensação do medo.

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratõrto de microscepía e
análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

INDICADOR MEDICO------------------------------------------------ .....

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

fspeciatlsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Co It Pela manha, das 10 às t 2
n�u 81: A' tarde. das 3 às 6

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

Dr, MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS· OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. qulBtas e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467
Residência: Rua Presidente Coutínho. 23.

Dra. Josephlne
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das tO às 12 e das 14 às 17 horas

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Schweidson

D,� MARIO WENOHAUSEN - �����:a��1l �:��de Medicina da Universidade do Bnsü)
Ez-tatemo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crtanças.

Consultório: Rua Felipe Schmldt D. 38 - TeJ. 1426
Resídencía: Rua Visco nde dt> Ouro Preto D. 70 Tel. 1523

. ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I

I
Dr. ARMIHIO TAVARES

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA
CONSULTÓRIO:

I
Rua João Pinto. i - Fone U61

RESIDÊNCIA:
Rua Boeaiuva. 11ft • Fon.e l.ft56

Dr. Remigio
CLlNlCA -MEDICA

Molestla-s Internas, de
Senhoras e Crianças em

(leral

ICONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Pt ORIANOPOll�

AUende a chamados
14

llol�O\lAOOS PEl.O O'H'S'P' .op N9 $69 DE t931l ,

Quando as carnes diminuem e os

músculos se' tornam flácidos resultam:
debilidade - que conduz às doen·

ças. A EMULSÃO DE SCOTT riquíssima em

vitaminas e cálcio - é alimento concentrado do
mais puro óleo de fígado de bacalhau - enr rí
quece o sangue, tonifica o organismo.

IM IJlSÃO DE 8r;OTT
�dIu,�

Os i.udiaDOS exercitaln-S8:
no Himalaia

Washington, 8 (U. P.) - O se·

cretário da Marinha, sr. Frank
Knox, declarou, em entrevista co

letiva à imprensa, que os destrói
res japoneses que chegaram até às
águas do extremo noroeste de
Guadacanal, sábado último, não

teriam, parece, efetuado desembar
.ques, mas atiraram ao mar alguns
tambores de metal com provisões
de boca, dos quais provavelmente
certo número deve ter chegado às
praias, sendo recolhidos pelos ja
poneses. Acrescetnou que na ma

nhã seguinte lanchas torpedeiras
,americanas e aviões da base de
Guadacanal sairam para o local
'onde haviam estado os destróieres

As "fortalezas voadoras", porém,
não lhe deram tempo para tal. Dis
se o sr. Knox que os destróieres
que foram atacados nas proximida
des da ilha de Bendova e ao sul.
da ilha de Shortland eram os mes
mos oito, que sobreviveram ao ata
,que dos aviões de bombardeio em

mergulho. Um foi incendiado r, ou

tro, ao que parece, afundado. O
que ficou confirmado é que, em

nenhuma ocasião, conseguiram os

destróires operar desembarques. 6 vs-4

P d no tra
er eu-se jeto da,

Praça .15 de Novembro ao

Hospital de Caridade uma,

Carteira de Reservista ,.

subscrita ao sr, Manoel Pedro
Teixeira, residente no Rio
Vermelho, neste muníctpío..
Pede se a quem a encontrou"..
o lavor de deposítá la nesta.
Redação.

9

Dr, Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Seba.stião. FormadO Da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi assiste nls .

efetivo da Cadeira de Tecniea Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO V as

concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Monte!l�gri). C0!D prática de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prcí, AlIplO Correl� Neto. Com
estágio de especia.lização no Hospital Charité de Berlim (servíco do. Prol
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schml aden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgadO e gr pssn,
ligadO e vlas blliaras. seios. útero, ová�iOS.. rins. nrostata e. hex l!{a.
hérnias. hídrneele. varicoce!e e varizes. Cirurgia dos ossos e articula cnes,
É encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na tas a de
Saúde São Sp.bastiãa. tel, ).m3 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Perna ndl];
Machade 6. te!. U95. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 125S

e afundaram todos os tambores
que puderam encontrar. Uma es

quadrilha de destrói eres nipônicos
esteve sob ataque a uma distância
de cerca de 275 milhas, enquant.o
se dirigia para Guadacanal, com

o propósito de desembarcar provi-
SÕ'Cs e, provavelmente, reforços.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo, 10, às 21 horas -- «soirée)] dansante.
-- grande «soirée» carnavalesca.

Esportiva LIRA TENIS CLUBE --

o CONTRATO DE CESÁR
Rio 9 (E,) - o América oficiou

à F, '�I. F, COJl1ulücando-l,he que re

solveu prcvalecel' d�\ cláusula 22a,
do contraio de Cesár, prorrogan
do-o por mais um ano,

Sábado, 15

AMADORES x PROFISSIONAIS
l-tio, 9 (E,) - A F, M, F, conce

deu licença ao Botafogo para que
seu quadro d cantadores, enfr-entas
se o de profissionais do Bonsucesso.

Livres

·.�.*...�o••g••••••••••••
• •
• •
• •
t •
• DE PESSOAS TEM •
• •
• USADO COM BOM RE· �
· �
� SULTADO o POPU. i�
� �
@ LAR DEPURATIVU �
• DO SANGUE "

: MARCA REGISTRADA :• •
e o
" A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO •• U FfgadG, o Baço, o coração o Estômago, os •
• Pulmões a Péle, Produz Dôres de Cabeça, Dôres ..
.. nos 08S0S, Reumatismo, Cegueira, Q lleda do Ca- •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. .,
a Inofensivo ao organismo. 1\.gradável como licôr. a.�'III' O ELIXfR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. v

• como auxiliar no tratamento da Slfilis e Reu- •
• mlltismo da mesm!l origem. _ fi
• VALIOSAS OPINIOES •
!II O ELIXIR «91�D. dada a sua Atesto que apliquei muitas •base. é ótl(J1!) auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91%» obtendo• lamento d:l Sífilis principalmen- sempre os malhares resultados: ..
• te nos casos em que a via bo- DO Ir<:lam9nlo da Sífilis. acal é a única possivel.• Ca) Dr. Benedito Talosa. Ca) Dr. Rafael Barlolelii "
• •
S•••�.".9..•..••�_��••••

de privaçõesAcha-se em execução um vasto constavam de acurar, leitc em pó
l,JrU!)'I'alll<l de abas tcclmcn í

o aos e evnporado, ch,; e queijos, produ'ten:flú,-ios saqueados pelo "Eixo", los al ime nt ic ios d e que mais rieces
Os primeiros embarques rlc mun- situm os norte-africanos, calçados,

ti mc n tos, roupas c medicamentos "swcater-s" c capas ele bo rrach a

já xegu irmu com destino a portos 'pai-a atcn dr-r ir escassez desses arti
elo norte da Af'r ira, jú l ib ertad os gos, c medicamentos, alud urns, ins-
'da douifnacão totali hui a. trume n tos cirúrgicus e nnti-toxinas.

O guvcrno dos Estados L'u i rl o s e As cornptas destinadas iI África
de outras Nacõcs L'n

í

das estão 01'- do Nortc, ele conf'orrnidn dc com os

gau izunr!o (,Iliidad(:;�i adm inistrnt i- acôrd os de empl'rslill1os c arrcn
vus para se cucar rcuarcm da re- rlamcn los, foram tão consideráveis
'ruessa d êxs es socorros a LjJ<!os os e Feitas com t ant a urgê nc ia, logo
habitantes dos p a iscs que se forem após o início da ofensiva na Africa,
livrando de) jugo naz ista. 'que alguns f'orncccdores de roupas
l rcsc!c <t que-la da França, que ii vertuu certa dificuldade e m alen

os }JUYOS do norle ela ,\frita esta- Ider aos pedidos,
vam sendo explorados m ixcruvel- Para os territórios que "inda de
mente pelo Eixo, Crun d c era o nú- verão ser l lbertad os. os Estados
mero de famintos e n ccessi tarl os Uni d os cslú o e,;[,J!Jc!('('('IHlo bases
ele toda ordc ni, rlcvid o ao futo UC para o aumento da procln<::lo agri
sercm (JS produtos d a região r erne- cola c pecuária do país, A prorlu
tidus para " Alcma n h«. cão-ele -carne de vaca, de carneiro
05 n az i s l as es l a v a n: se ap oxsuu- C dr porco será aumr-n tadu rl c lG

cio pur 'ano, de 50,000 cabeças de por cento sobre o lotai de 1()42, o

gado, de milhares de Sacos d c trigo que l'C'l.}.l-esenla ap rox i.u ad amente

ISERÃO EXPERIlvIENTADOS .c farinha de tr igo ; de 80,000,000 rlc .um lê ico a muis dr> conxuruo

nor-. I'Rio, 9 (E,) - O Bonsucessov no l il ros dc azeite doce, cip 2,000,000 una l do país. O aumento d a p rorl n-
jugo di' amanhã, contra o Botaf'ogo, toneladas de ho rr-ac hu, alé m de cão de Ó\-OS será de 8 por cento,
Incluirá cm SPL] quadro varres ele- co n s id c ru vc l quantidade de cacúo, ':le galináceos, 28 p o r cento c c!é Irnentos a titulo de cxpcricncia. I cufó, rume. l âniaras e bananas, óleos vcgetai s. de 15 por cento. j

I OS S()('()!TOS chegaram rup irl a- aprox lmadamente. !

CALENDÁRIO DA FEDERAÇÃO 'mr n l« Denlro de Uill mes ,ljJÓS 'o Para ri exccucão desse programe
DO REMO 'dc:·:e!l1bar<-fIIC dc ll'opas 1l0de-allle- o hemisfério i{11ciro contribuirá.

Hio, !) (E.) - J,í se acha org'lIli·- rical�,ls na ,i,frica sctentrionnl, lllPI'- com o coneurs,o d" sua lavoura c
zado () c2,lendúrio dc 43 da Feclera- �cadoria� avali;Hias tm lllis dc cin- ppeuúria, As Repliblicas AlIlerica
ção dc Hemo, que constará de oito· co milhões 'de dólres fOl'<11l1 com- nas já cstão fazendo o emba,rque
competições, inclusive o Campeona- "pradas, dc conformidade com o de. grandes quantid"dcs de produ
to Carioca, Com cssa nova organi- progrflilla de empréstimos c mTcn- lo� alimentícios para os exércilos
zaçflo a prova "15 ele noycmbro", ',dalllcntos" afim de serem enviadas di1S I'�açõcs l-nid3s, E assilll que
s('r8 dispulada na Lagoa, e, daqui para aqllC'la árca, Os cmbarques foreJll sc desvcncilhando do jugo
l'lll diante, Clll "ollt-riggers" a 4 com 'roram acompanhados por uma mis- nazista os lcrriiól ios oCl1jJat!os,
patrão e franqucada a toelos os elu, "ão de Inédicos, enfermeiros, el1- parte claquela produção poderú ser
bes- elo Bn\sil. genheiros e técnicos especialistas, rlcstinada aos 11aÍses necessitados

Os prilllciros abastecilllentos da Ellorpa,

O SUL-AMERICANO
DE PUGILISMO

Guayaquil. (Equador), 9 '(D, P)
_ Foi o seguintc o resultado da pri
meira rodada do ,Campeonato, Sul
alllerica,n(J ele PU\5Jllsl1l0, reallzad,"
em Gnayaquil: Glangrasso, argenl.i
no derrotou por ponlos o chileno
Ca�1 1'0; o uruguaio Carrizo, venceu
por pontos o equatoriano Salazar;
o equaloriano Sul cedo ,tril1l1rO\� por
pontos sobre o argenl!_no Gerig ; ()

111'uguaio Alves sobrepujou por pO�l
los o chileno Bahaoride ; o urugumo
Jnra abateu por "knock-out" técni
co, no primeiro "rounel", o equato
riano Carr ion ; o argcntH�o Dancr
impôs-se por pon tos ao ch_Jlen,? Me
za e () argcntino ela desclassitocou
p:�r ponto�; o uruguaio Livi ngstorie.

CHEGOU A UM ACôRDO
Rio,!) (E,) -- Bcgliomini, zagnei- "4�is de j'!ú miil�i1\es de n�zi!'R"�S1'0 da seleção paulista,' segun(]ll 11T.lU.i.

U. :) 'lit IU,v .!!UI lI.�iu
'consla, deverú reformar !,CU COll- ... ..

trato. com o,PahneÍi:as, ,j� Icndo Imnedldos (te pe. fJ1iar em armas<chcgado a acordo snhsfatorJo, W
, , � ,Lomll'es, 9 (por l\lorley Rlcnal'ds, l1110S UH: real ponto ,de pal'tl�la, P01'-

da Reutc�l'S para O ESTADO) - O que entao HItler sera vu]ner;:(yel por
O Ô R d e E S TOM i\ G O ? anQ de 10·12 apresentou tl'és aspectos I três lados - pelo sul, oéste e léste
AZIA - MÁ

DIGESTÃO�
essenciais da gueJ'l'a, - pela pl'imeint vez nesta guelTa,

.D I S

p.
E

PpS 'aAp: i� ..

LC E

R.AS '."-(;:'��"'�:'
1 -- A morte, da "Blitzluieg"; 2' Os recursos aliados se resumem

� ,

-'

_

- A aqui�içào de toelo um Império' ).Jrincipal111ente na sua capacidade in-
pelo Japão, num pel'iodo ele seis me- ''clnstrial. ele forjar mais <1I'111aS elo que

B ftN'KETS
',' ses; o Ji:ixo jámais poderá l)l'oduzir em

"li> .� 3 -_ A derrota estratégica ele Hi- ocasião alguma, Sómente a produçãú� li
�

�. tlOl' na Russia; aeronáu tica norte-a meJ'icana é maior
A "Biitzkrieg" mOlTcm nas planí- elo que a produção combinada do ini-

cies da Ucrânia, !lO verão último, Em- migo, Há tambem a considerar os

L E I A I S T O ,pl:eganclo a sua famosa artilharia, �m .exércitos elas Nações Unidas, numé-
. 'numero cada yez 11IaIOr, os russos lU- ricamente maiol'es elo que os que a

Desdc sécnlos, os asi ó lic(�s I ::Ii:il;'l1l um castigo t:1 às "p:nzer" Aleman l1a pOSSUE' atualmen te, e a

capluram pelxes para os seus aquH- �Lma,s, que, os .ataqu�s de eh1zellLos crescente superioridade elos aliados
rios, Na China se colecionam exelll- "I:,1llq:10>i, a uu: so tempo, cedelam 10- no mal', que os submarinos de Hitler

'plares da vaÜosa família dos "cl1o- gal' as ll1vestlClas ele �equenos grupos ainda não conseguiram restringir.
ctonílidas" pri ncipalmente por de vmte, tal'l'_Os no max,nEo, ,

Trata-se agora de levar êsses )'()

suas côres,' que são de uma delica- A "B}Jtzkneg pen1lltlU que H1t1,el' cursos aos campos de batalha, o que
deza cxtraonlinúria, l'\o :íapiio" C?I,l'1\US�a:.se a" E\[,rO�,a;omas: O

. .t,ralU, significa que, o 11J'olJlema elos aliados
ondc () costume se acha mudo

rh-I
CJ_clanto el� teLcOU .e'\a-,� PaI a tO_Ia _ela continua ainda o de obteI' mais e mais

j'�ll1dirlo, atribue-se gr.anc.le impor- EUI'�pa, �ac1a ,mel;:os de,. cmc? Jllllho�s navios, Quanelo isso fo!' cuidaelosa
lancla aos concursos ele pelXes que

ele woluauos a,emaes, ,lamRh oodelao mente feito - e nos campos ,;e bata
se realizam j'rcqu(mtelllcJ1le, Com o pegar em a!'mas novame1'l'�, lha de nossa escolha - te.!'('ll1os à vis
emprego de ll1.éto.dos complic::ttlo" I

Hitler estny[l ,�ISPOStO a paga!' o ta o fim da guena e o fim ele Hitler,
os japoneses obtêm par'l os seus l�I'eço, dest8s l;g:o,es ,pe!'ellels8, para ('aspa T:lqllarios verdadeiros monstros l.onqmst;:l,l a '\ ltolla flllal em "942, LOÇ_40 �lARAVi·
cm llliri,t1lll"l Alo- lns ])ossuelll mas. iracassoll, LHO�A !J. (: (. • bl, ...

-;" 1]' )' I
,..

caudas muito longas, c!p uma trans- J;;lll seis _meses ce esp en/di os eXI- --------�-- _

parêl'cia perfeit,l, Outros têm es- t�s, () Japao aelClm�I':l ll1eta,e���",ele es' DIVERSO-EStranhos apendices, cujo interesse (,cnlto do l1Iundo, o� pOl Cçj,LO ela
rcside na forma absurda 'pcla qual , ?Or�ac-ll,a munclial: 75 por, cento, elo Festival do "Grupo X"sc descnvol\'eram, o maIs curioso I 1l1l",ste.1l0, 90 PO[

.

cento "LI) f[U!lllno,
de tudo �;ão os olhos <1e certos pei- c arroz em quantlelade su[!c[ente par:! Hoje, às 20 horas, será
xinbos, Siio olhos ellonllCS diri- ,ev,lt8r que a sua popul�çao pereça a realizado pelo "grupo X",
gidos (,ol1sianlell1rnte para 'o céll, 'I:llngUa, COI�CjUlstou alem dISSO po- no salão de festas da IgrejaEsse rc�mitado, que o� japoneses ':os lle p�troleo capazes de pi OelUZli' Presbiteriana, o anunciadolanto apl'cciall1. é facil de obter, dez I�lJlhoes de toneladas por ;::.no -,

Basla el1('e!,],HI' () anilllal num I'eci- o sllftc�ente para manter a sua mc'" festival em benefício da
]}ienle e:;cul'o embora conveniente- CjulIla ne guerra 8111 pleno [ullc.iol'["- • União do Mocidade
lnenle <1I'OjfllI'O, qlle "ó recebe, luz menta,

, ,_ , O progran",Q constará de
por Lllll orificio feito na lan11)a <lo Mas, nunca e _,le lllaIS salIentaI' qne 3 partes, inclusive um deaquú,'io, Atraidos por essa l�rz, os estes_ganhos Ilao re�l!I,taral1l 11:" ef,,-

pcixes fixam os olhos nela COIII tl�açao elas ameaças a. ,mel:a e a Aus- variedades, con1. a partici
tenaz nel'sistência e, quando COI1-

tnlllfl, A ame,:_çadora lIga?ao rla .'�ie- poção do "Bando do Rit
traem ô hábilo de olhar sempre na-

'1llaaha ao Oce8110 Iudlc? iOl frustraela mo".
quela dirceào podem ser levados e. destarte, foram por agua abóuxo os N d

" _

nos 1'ecipie;1te� iluminados comuns,
sonhos cI-:sanstas ele Hitler as uns pnmelras serao

sem quc abandonem o coslumc aS- Apesar ele tuelo, o caminho ela vo1- representadas as comédias
sim artificialll1enle adquirido, ta

o

c I�ngo, All1:1a, estamos, mal l'efei- em um ato "Cada doido ... "
Tresumil' que na primavera próxima, t 8, Sei la otlll:lsmo fll)'IIO, lma- e "390 da oitava",'o pOelerio ele 'ofensiva dos russos será: gm3r que o Japao ser:1 facilmente A dautomáticameme tão granele como ano batldo, ou (Jlle talvez venha a ceder,' gra ,ecemos o convite que

em VIrtude de um colapso elo Eixo no nos enviaram,
Ocidente, .--------

_

.

Vai falar o piloto do $pitfire
«Fole Brasil n. 1» pela onda

da B. B. (.
Hoje, às 20 horas (horado Rio de Janeiro), a B, B,

C. irradiará uma entrEvista
especial com .. piloto do
Spitfire "Fole Brasil n, 1",
Sintonizem os seus recepto
res para saber o que está
sendo feito com o produtoda SUa "folegada",

O recobro da Amél'ica depOis ele
Pearl Harbour, a construção incrivel
mente rúpida elo seu poderio armaelo,
le os limitadissimos progressos de
IVavelJ, no sentido de restabelecei' as

ligações com os exérci tos chineses,
pressagiam que, o esforço unido elos
'aliados hão de abater o Japão, En
iTetanto, nã.o se pode esperar por és
'.Se fato em furto prcíximo,

Na l1ussia, Hitler pagou um tal ) •• A �

preço em homens e máquinas, para
I restIg18 O uoverno e 8S

lolJter os sens ganhos, que seria ê1'ro classes armadas, - ou serás
tes. Sómente q\lalldo sobrevir a vi-111m "quinta - colunista". (L.tória na Afl'ica elo Norte, é qlle tere- \ D. N.).

PIIDlas

ALOICASREGULARIZAM os INTESn.
NOI SEM TORTURA,LOS,

Moléstias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coeação limpa a

bexiga, 08 rins, as nefrite., areias, cólicas renaís; aumenta a8
urinas, Tira as ínchaçõea dos pés e rosto, hídropaías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterlo-eselerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue 8 saüde

perdida pela anemla, palidez, magreza, fastio, f1ôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
8S hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
mIdades das senhoras de qualquer idade,.

Lesões do coração e asma
Use li CACTUSGENOL especifico

contra hídropsías, pés Inchados, falta de 81', palpitações, abaã
manto das velas e artéria!!, bronquite asmática;

Iesões, cansaço, ur!nas eSC888as e dôrea no coração, pontadas
nos rins e inchações.

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

vigor d08 músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas. Evit� a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, t08S8, dores no peito e nas costas, peruas fracas,
língua sula, Para a neurastenia, o desânlmo e a dispepsia, a

convalescença é raplda,
Sífilis - Reumatismo

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slflUs,
eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. ferl
das, cancros, escrófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo; tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio,

I

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em 8ua tollette intima 8011ente o MEIGYPAN, de

grande poder higienico. contra moléstias contagIosal
suspeitas, IrrltaçÕl'8 corrimentos, molés'

Hall utero-vagioala, metdte!l e todZl sorte de doenças
locais e iflmde preserntll'o. Drog'lIrlll Pacheco, Rio.

Não procures eonhecer o que r .
Os ór.�ãos da Estatística. �ilitar

se pensa nas esferas oficiais' t�m apOlO legal, quando mtImam
_ • _ •

'

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

tornar o

b poroContri ue eliminOn-o"eludodo, pinhOS.pele e es ,

manchaS I irntO-
o pe e

cc:.(')'�ondo -

O RU.o�-SUO"l� 5ABAUse 'ddo, Ií'qu' Q,

só\idO OU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Analisando os últimos
acontecimentosdores aliados e, em breve, toda a

Tunísia, praticamente será contro
lada pelas Nações Unidas.

Press-Information Service, exclu
sividade de "O Estado", por Mário
L. Erbolato - Os aliados passaram
à ofensiva, lenta, mas seguramente.
Depois de resistirem, com denodo e Pierre Laval voltou a conferen
coragem, as Nações Unidas soube- ciar com Hitler, numa r-euruao a

ram , na hora precisa, fazer uso de que compareceu, tambem, como re

sua força, aumentando de pode- presentante da Itália, o Conde Cia
rosas reservas que foram sendo no. O comunicado oficial, fornecido
acumuladas metódica e eficiente- pelo "Quartel General do Fuehrer

'

mente.

I
não faz men c âo alguma a Mussoli-

A mais recente operação bélica ni , o que indica que o "duce" en

de que são autoras as fôrças da de- trou em declínio ...

mocracia é o ataque à Birmânia.I---- 1

Encontra-se alí, à frente de um

exército bem equipado, o general
Wavell, figura das mais prestigio
sas no militarismo britânico. Deve
se a êle, a destruição do Império
italiano na África, após uma: ação
brilhante e decisiva. Sua coragem,
experiência e recursos permitem
nos prever que nada deterá o avan

ço dos aliados, que visam reabrir a

estrada da Birmânia, para oferecer
.

um auxílio mais amplo e eficaz à
China.

Cada vez mais, estreita-se o in
tercâmbio entre o Brasil e a Ingla
terra. A visita dos jornalistas bra
sileiros a Londres permitiu que ve- I

uhamos a conhecer, agora, porme
nores interessantes do heroismo da
quele povo que soube tudo supor
tar, em favor da própria humani
dade.
Após o término da guerra, have

rá, sem dúvida. comércio intensís
simo entre a Grã Bretanha e o nos
so país. É o que se deduz das decla
rações do Primeiro Presidente da
Câmara Brasileira de Comércio.
com sede em Londres. Os saldos fa�
bulosos, em esterlinos e dólares.
acumulados pelo Brasil, como re

sultantes da venda de minérios e de.
outras matérias estratégicas, serão
naturalmente trocados por. merca
dorias britânicas, destacando-se ar-I
tigos manufaturados e material elé
trico.

O desembarque anglo-norte-ame
.ri cano na África do Norte, e que o

prelúdio do ataque final à Europa
teve, como consequência, inúmeras
batalhas, nas quais, mais uma vez.
foram postas à prova a bravura e a

tenacidade dos nossos soldados.
Trípoli está praticamente impres
tavel para o resto da guera, não po
dendo servir de porto para o desem
harque de reforços do Eixo e. mes
mo porque as fôrças italianas já o

Iabandonaram.
Bizerta e Tunis estão constante

mente sob a ação dos bombardea-I

Como o General
Rommel Escapou

"C dos"aos oman os

A empolgante façanha de 50 volun
tários que, num temerário g Jlpe ...

de-mão, se inf'iltraram 118S forti
ficações alemãs do deserto. No
número de SELEÇÕES. E mais:

o Átomo, Maravilha do
Mundo Infinitesimal. As
sombrosos resultados de pesqui
sas atômicas que predizem a pos
sibilidade de prod uz ir sucedâneos
para quasi todos os corpos da
Natureza... Pág. 79.

Porque a Alemanha não
Invadiu a St.:í�a? Como 500
anos de preparação militar salva
ram da «bl i tz » a mais velha de-

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

7 de Novembro
FoI pago à ;>restamista Maria Sev er ina 0<1 Ccnc e içâo,

RESIDENTE EM FLOIUANOI'OLIS.
possuidora da caderneta u. 65:12, C) prêmio

que lhe coube em mercadortas, no valor dit rs.

o. $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 rie Novembro de 11l42.

18 de Janeiro
Mais um formidável sorteio r e e liza r

á

11 Crédito Mú·
tuo Predial, DO dia 18 /!e Jaueírc (2 .Ieir a),

com prêmios no valor ri ..

Cr. $6.250,00Não vacile, Adquira já 8 SUIi c",(ierllet� na I"é le Oli
Crédito Mútuo Predial à ru-i Visconde

de' Ou ro Preto [la 13.

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

Consulta médica

Contribuição: apenas Cr $2,00

Há radium na Paraíba!
João Pessôa , 9 (A. N .-Es·

tá desper tando grande interes
se aqui a notícia da existência
.de radium na Paraíba, ccnfor+
me ° resultado de exames pro-

f cedidos no laboratório do Mi-

I
nis tér io da Agricultura. O só la·

paraibano é rico de minérios de
· grande valor destacando se o

louro,
minério este do qual só-

·

mente o Banco do Brasil em

Campina Grande j a comprou
varias milhões de cruzeiros. O
Estado da Paraiba explora, tam
bem estanho e cobre.

Cooperativa Míxta de Ietlclnies
de Florianópolis
EDITAL

Pelo pr e sente convoco II
todos 0<; cooperauví-tas des
ta enlí,!p-de p!'1J 8. uma AS
SEMBLEIA G�RAL, que terá
li g�r no I'ia 24 do e: rrente
U, mingo). à.; 9 ti r e s, na
�é"e do �erviç() d- Economia
Rural lRua Couselbelro Ma
fra).
ASSUNTO:-Interesse geral

da Cooperativa.
E<'I"riHnópolis, 5 de janeiro

de 1943
-

Emmanuel Fontes
Presltiente do Conselho de
Administração
13 4 VS. -2

A caminho do cativeiro
LONDRES, 9 - (Reuters)
A Agência Telegráfica

Norueguesa nos informa que
um médico nazista visitou
recentemente os hospitais
de Oslo para designar quais
os enfermos judeus que
podiam embarcar para o

Polônia. Muitos foram car

regados em macas para o

porto onde cenas desolado
ras se passaram. Velho que
mal se sustinham de pé fi·
cavam horas e hora; a espera
do navio. Mais de mil judeus
assim como alguns pr1S10'
neiros alemães foram errr

barcados no "Monte Rosa"
"Danúbio" a caminho do
co tíveíro.. Seis pastores no

ruegueses foram expulsos
e pelos nazis e proibidos em

'saguida de exercer suas Eun-
I -

I"çoes re 19losas.

mocra cia européia ... Pág. 37.

Não procur.es conhecer o que

I
Os órgãos da Estatística MilitaI

se pensa nas esferas oficiais' têm apôio legal, quando intimam
são segredos diiiceis de guar: o produtor e o vendedor a mostr�l
d (L D N)

o que possuem em seus estabelecí-
ar. • • •• mentos. (D. E. M.).

Uma dasMaiores Catéistro
fes dos Tempos Modernos!
A erupção do Mont Pelée, na Mar
tinica, que destruiu 40.000 vidas
em menos de 1 minuto ... Pág. 52.
«Não se Pode Negociar
com Hitler», Uma autorida
de dá· nos a prova indiscutivel do
que representaria a v itór ia alemã
para os trabaihadores e indus
triais das Américas,.. Pág. 57.

O que Sente o Homem
quando está Face a Face
com a Morte - num combate
de avião. Confissões de um fa
moso pilôto de guerra. " Pág. 7.
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

NOVEMBRO de SELEÇÕES

Mensag2m dos poloneses
Londres, - 9 (Reuters),

O Serviço de Imprensa do
Governo Polonês nesta co

-..-..-. -

-';'...................................................................... pitaI anuncia que os polo
� neses transmitiram por vias
� secretas a seguinte mensa

!
gem dirigida 00 general
Sikor�ki: "As vitórias aliadas
na Africa causaram grande

� regozijo ao povo po loriâs e

� vieram reforçar a nossa

�'vontade inquebrantável de
� resistir e a nossa fé na der
� rota da Alemanha. Pedtmos

�
-

que 'envie em nosso nome

�:<
as mais entusiásticas felicita
ções ao Presidente Roo
sevelt e ao Primeiro Mi

� _- _ __ _••••••_•••_.._••_ _._._ ...!.-..-- nistro ehureh ill.

Representante Geral no Brasil:
FERN.'NDO CHINAGUA

.

Rua do Rosário, 55-A - :l.o an,iar - Rio

ALfAIATARIA «( O ÚNICO)
florisbelo Silva

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

Servico garantido-Pro,fttidão
o alfaiate elegante da cidade

Rua João Pinto, 21

-

Vende ..se
uma casa t

um t e r re n o

com 18 metros di> frente, si
ruados à Rua Rui Barbosa,
38. - Informações nesta Re
(h·çàu,
796 101' 81t.-8
Os elementos colhidos pela Esta

tística Militar são abso lutanveur
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.),

Extinta a base aérea do Rio
Grande

Rio, 9 (A. N.) - O Minis
tro da Aeronáutica baixou avio.
so declarando extinta a base
aérea do Rio Grande, para fins
administrativos.

As anedotas e píadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregução mane

jadas pela "quinta-coluna" ..
(L. D. N.).

Representn utes

da

MELHORAL É MELHOR I EXPERIMENTE-O I

•••••••••••••••••••••••••
.' .

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons- Moira 4 e 5 Fa�r: 1.6�2 :
• Entrega' a domicilio •
• •
•..•.......•••••...- •....

Centro Social dos Aposentados
Reformados

ta Convocação DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vilor Meireles n' 26De ordem do sr, presidente, co-nvido o s srs. SOCIOS para a Telefone n' 1405

Assembléia Geral, a realizar-se dia 16 (sáb ado), às 16 horas, na CLINICA MEDICA
residência do sr. Bernardino Campos, presidente, à rua Pedro Homens e Senhoras - Mo- I

Ivo, 9, a-fim-de se proceder à eleição da nova Diretoria,

r.
nervosas - Moléstias ',IFlorianópolis, 8 de ianeiro de 1943. . Mentais

BOAVENTURA ALVES DA SILVA, Secretério I
Consultas diárias das 5

1 O horas em diante8vs-3 ., __

Importante organização de construções por sorteios,
com os planos mais vantajosos que existem, aceita u tU

representante para esta Capital � Agentes em todas as

cidades do interior dêste Estado Otimas condições.-Car-
tas à Caixa Postal, 2573 - S. Paulo.

Visite, instalacões,.

à rua Trajano 3, no edifício onde
Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas

RELOJOARIA ROYAL,
funcionou o Banco do Brasil.

e artigos div!fSOS para presentes

sem
-

cempromrsso, as novas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D L D IljN.)lDADl� Al.�Ei\IÃ
PARA o

'" -I'r auro aura BO SISTEMÁTCO
, "

. Londres, Janeiro - (Interalia-
Doeoças de Senhoras-Vtas do) __ ('111 prisioneiro de guerra

Urioáritll'- .. aleruào u a Itússiu, -

í

nf'ormu-uos
Trl:it1imf'�to especializado o "Pul i h lnforllwtion Center", _

das /:if. cço- s do aparelho major oFesler, co n Icssuu o roubo

:genital feminino (Útero, O�á- s isl emá ti co pelos alernács de todos
rios, TrOmp':1F, etc.). Tla-

as reliquias religiosas, cientificas,
tameut» mnderuo , por pro- cul luruis c artisticas nos pai ses

· �eS8()S elétricos da GO�?C� ocupados.RÉA AGUDA E CR N
O major Foester revelou que em

·

E TODAS AS SUaS COM- cada cnrpo do Exércilo alemão há
'PI,IC/l.ÇÕE�, sob centro.

- uma un id adc especial sob o co-

le enctoscópic'i (U R E -

ma nrl o direto das autoridades cen-

"T R O S O O P I A) e de Iabo- trais do Estado Jlaior, e especial-
T8torin. mcntc do Jlinistério do Exterior,Fisíoterapif\ - Diate rmia e

·

lníra Vermelho.
CONSULTAS:

,àas :1,5.
CONSULTORIO: Rua Tira

. dentes, 14 Fone: tô63.
.

RESIDENCIA: Rua. João Pinto
� 9. Fone 1607.
760 30v-15

· IJ�tu<.OOODOCIA-Mede"""""""'l-ros� Espinhas, eczemas. manchas
'� acm O : .

I!'
da pele, naraslteses, furúnculos,

, sra. portící pom a seus

I úlceras.I paren tes e amigo� o Tratamento das afecções do
� noivado de seu Eilho couro cabeludo.
I CÉ���e ct%h�re:ta. I J Dr. TOLENTINO

I
� ; j DE CA RVALHO
I Rafael Linhares e espêsa � I Consultas: Das 1l! às 11 horas,
� participam a seus p a- 11

Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.

',I rentes e pessoas n rn i- 1
j gos o contrato de cc- �=�������=.::==�=

'Isamento
de sua filha �

EXIGEM CADA VEZ MAIS
Londres, Janeiro - (Interaliado)RUTE, com o sr. , .

"A t"- Informa-nos a agencia An e a
, Célio Medeiros

�. que pouco depois dá nomeação de
>OCXJOOOO ""a,"",ocxlOOCl Anton Mussert para "Chefe elo po-

'i""""""'" I a "O holanrlés ", os nazistas da Holan-

'I � R�TE � � da iniciaram campanha para for-

i I CÉLIO I I ;::;:",":;:,,'�:��;,t� l:::":���''':'' ��:
8 � Fpólis�o;m�/1942 � B :��s f��:;:jeüi��l��ae�l�:/ropas alemães

I � I � Anunciando pelo rádio Hilver-

'!
DOOOOOOO"""""""''''''''''''''''""""OOOOOOOO

� sum, controlado pelos alemães, as
'''T'<OOOOCI''''''''''''''''''''''''''''''!XlOOOOOO1XlOODOOO """"""', órdens expedi elas pelos líderes na-
10 3 vs . 3 z is las da Holanda, destinadas a

140 Batalhão de Caçadores
Voluntariado

1- De conformidade com
a determinação do exmo. sr.
gal. cmte. da 5a R. M. e 501
,D. 1., Iio Há aberto, a partir
-de 1 de janeiro pruximo vln-
-douro, o VOLUNTARIADO
110 140 B. C. podendo se a

'Presentar, sómente, cidadãos
-reservlatas de la ou 2a cate-
.goría, q ue satistaçam as COD- se confirma com a declaração do
cíções ab s ixo: secretário geral do Partido Nazi-
a)-ser brasileiro nato. Holandôs de que, no ano ele 1943,b)-ter boa conduta, com-

H sucessão dos acontecimenlos nos
"provada por autoridade po- fon:arn a entrar numa colabornç ão
Iícíal 'da localidade em que mais ampla do que antes".
residir (êsse atestado deve
declarar quanto tempo o Nr I S E R Á V E IS!candidato reside Da zona de Londres, - Janeiro - (Inter-alia-
sua jurisdição ), ou por um do) - Inf'orma-nos a Agêncí a Te
otícíal do corpo, ou íínatmen- legráfica Norueguesa que os solda
te, por informações Idôneas dos alemães assasslnaram barbara
-o O I h i das a seu r e s
peito;
c) - estar compreendido

'entre 16 e 30 anos de idade;
"d) -Ser solteiro ou viuvo sem
filhos e não ser arrimo a

pessoa aJgume;
e)-não ter mais d e nove

�anOR de serviço;
f) -revelar 'aptidão física

comprovada em inspeção de
saúde.
II-Data do encerramento:

:31 de janeiro de 1943 ..

Qllllrtel em João Pessôli (São
José) Santa Cat8rina, 29 de
:,Dezembro de 1942.

cuja larefa c roubar c enviai' para
a Alcmauha, todos os objetos deDtlS 10.12 e
valor que sc enco ntra rc m r-m igre
ja s, bibliolecas, 1ll1lSPU<;,

univel'Si-1<!<lfks, etc. etc .

•• .• _,'o_°.

_�

,

DOEN(AS DA PELE
E SIFILlS

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo. da
seusaçáo de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins,
É irnport.ant e conservar os

rins em Dei feito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quacsquer sinto
mas de alteração do mesmo,

Todo adiamento é perigoso,
Os rins executam o trabalho
importantíssimo de reter per
filtração as substan cias nocivas
ao organismo, Dia e noi t.e se

produzem elementos como aci
do mico, bactérias vivas e mor,

tas, celulas diversas bem cama

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros.
cada movimento 'respiratorio
ou batimento cardiaco, mais
ainda, cada pensamento e ema-

nocivos e ali eliminam do or

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

Rins e a Bexiga são fabricadas
par-a o fim especial de ajudar
os rins doentes, De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes
possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os tóxicos acumulados são filo
trados e eliminados do erga
nisrno e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vida a causas CQlnO abalos, res

fi iarneritos, manifestações se

cundarias da 'gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conr cguem eliminar todos
os toxicos. Estes tóxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são respcnsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
-pelo lumbago, pela prostração

e

geral e pela sensação de "ve
lhice", Os primeiros sintomas
são em geral as tor turan tes
dôres nas costas, Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assal tam estas. terri veis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos males - aos
Rins, A sua ação é indicada e

.

segura em todos os casos de:

DÔRES NA CINTURA
REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

ção concorrem para a

produção desses tóxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos PARA Os

BEXIGA RINS E A

Pilulas D(-WITTo vidro �rande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

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.

Sabão
"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

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

preços só na CASA MISCF..LANEA
- Rua Trajano, 12.

Cf;\. WETZEL INDUSTRIAL�JOINVILLE (Marca regist.)
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FAClLMENTE

E COM RAPIDEZ

l'ormar o exército mencionado, o

porta-voz alemão Max Blokijl de
clarou que "o povo da Holanda de
ve abrir os olhos para a realidade,
porque o tempo de povos totalmen
l c Independentes já passou há mui-
10". I

A nomeação ele Mussert como

"chefe do povo holandês" foi in

terpretada como iniciativa nazista

que tem por objeto aumentar o au

xilio holandês à Alemanha, o que

mente um jovem norucguõs, a ca

minho dos trabalhos forçados,
quando o cami nb-âo em que viajava!
parou nas imediações da casa do
,prisioneiro e este tentou despedir
se de sua mãe.

EVITE A DIFTERIA
VacL'le o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)

IInforluações com o

Dr. ARMINIO TAVARES
1

con

mal

o

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltará da (ama
Disposto para Tudo

Seu fíga.do (leve produz.ir diariamente um lin..
de bilís. Se a bilis não Corre livremente, os ali
mentm não são dil:eridos e apodrecem. Os ,as..
incham O estômago. Sobrevém I prisão de ventr ..

Você sentepse I.batido c como que envenen:ad..
Tudo é amargo, a vida é um 111lrtÍrio.

Uma simples evacllaçlo nlo tocarÁ a clusa.

Ne!ltt caso. as Pílulas Cartcr são e:nraordi
ftariam�nrCl eficazes. Fazem cornr hse litro d.
bílis e voc� scnte·se disposto pafa tudo. São
suaves t, contudo, especialmente indicadas para
fazer I bilis correr livremente. Peça as Pílulll
CartC'r. Nlo ICcie. outro produto. Preço: 35000.

�s.&Ã� .�'�C(,.,• •

[ 'PnaUOAO(

o derrotismo e o pessimismo
são armas, da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• padrões maravílhésos, Hnissitno acabamento ; I,
! das melhores fábricas do país, são i I�s encontradas nos balcões da e
� �I
• �I· �
nno..... �: ,.� "_\1 �, ........_..

': Diáriamente recebemos novidades :1,------------1: Rua Felipe SChmldt, 54 -Fone 1514 ': II·
E M �r�n�p�t�de cor:,:} X

..

I'• �

I
DOMICIL(O l\ DOMICILIO

••••••••••.(t••••••• ".�;)�•••®.e.�.e.iif,t... Viagens direta , em cammbõe s p r o pr io s para:
A Estatística Militar, destinada a As autorídades responsáveis pela Bom Retir o, Lages. Painel, CorreiaiPínto, Ponte Alia,

facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili· I Cur itlbanus, Campos Nóvos, Cr uzelro e vice Vf>r86.
perfeita quanto possivel, ·do apare- 'ares podem exigir, sempre que hn» I EM COMBINAÇÃO EM LAGES PA RA: Campo Bélo,Iham ento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade dr

I Anita Garibaldt, Vs carta, Caxias e vice-versa.das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in

!M:R� Aceitamos cargas para reiespe cho junto à Es-brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A
..

..

Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se I trada de Ferro em Herval (Cruzetro},tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E.M.)." Agência em Lages: :"gência. em Flor-íunó pr-l!s:�. IM. tlNll6lM - Rua Corr e ía Pinto, S� Run Alvaro de cervatbo.x'

•••••�••• • ...... Teldont-\ 1.077

Banco ded�ré:!��:O�����n� Agri(ola Ll:�;�·" LOÇÃtI MARA"

I Hospital de Ham��1
Rua Ireleno n.O 16 - SMe Ofóprla XIIiiS!!n----v-." III

i HAMÔNIA
Registrado no Ministério da Agricultura pelo

Cf>ftifiC8d,)I
,'5 � il n. n. U � n n

"

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé-n, 1 em 20 de Setembro de 19�8. J. ti ti "li "" dica de Adultos e fie Crianças. Doenças da NutriçãoEndereço telegráfico: BANCREPOLA Radiologia clínica (raios X). L��oratorio completo deCódiflOS usados: MASCOTTE la. e 2a. edição C O N TEM. análís es clinicas. Eletr ictdnde médica
FI.ORIANOPOLIS ; OS ONICOS li

I'
Curas dietéticas e de rep.ouso em ambiente

'1\1PREST� ESPECIALMEWfE A AG�ICULTORES ;
OITO ELEMENT T :

calmo e coníortavel
r::.mprestlmos - Descontos __ o Cobranças I ARSENIATO, VANADA-. Médicos: DR. CESh.R AV1LA _ Formado pela Pneul-e ordens de pagamento I

TO, F05FO�05,CALCIO

II dade de Medicina do Rio de .Iane ir o , LivreTem correspondente em todos os Munictpios do Estado

'I
ETC.

docente de Ortopedia e Cirurgia InI8ntil da�epreBenta!]te da Caixa Economica Federa! para 8 venda I rmuco DD CEREBRO Faculdade de Medicina de Porto Alegredas Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio TONICO DOS MUSCULOS Ex. Cirurgião dó Sanatórln Belern e da Santasemestral, em Maio e Novembro. � Casa de Porto Alegre.Paga todos os cnuaens das apólices Federais e dos Esta.dos
.

O, Pilidol. Depluper.dos, DR. ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - For-de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. EJljotadoi, Anêmicos, Mã..
mado pela Faculdade de Medicina do �ioMantem carteira especial para administração de prédios, que erlsm MlsfoJ, Criança, de Janeiro. Ex-médico efetivo do HospítatRecebe dinheiro em depósito pelas uquíticll, ,eceberio I tonl-
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do

melhores taxas: ficcção gml do org.nilmo Laboratórto Central do Departamento de
C/C à dísposlção (retirada livre) 2% com o

Saúde Pública do Estado.
C/C Limitada 5% s'n a n � u

�

n o I ()C/C AYiso Prévio 6% �1 . Informações sobre tratamentos e reserva e acomo-
11 I. �J.' dações poderão ser pedidas por .carta àC/C Prazo Fixo 7% b tAceita procuração para receber venelmentos em to- Llc. O N.S.P. n: 199, da 1921 gerência do mesmo esta electmen o

\i88 8S Bepartlcões Federais, Estaduaís e Municipais. <""",""""",,!&D. :::c:::.M'1ffi ...,..,_.....�-=__..._-_.. 1I

••••••••• e••••••••••••••�•••••e••••••
• •

! Quer que sua máquina velha :1
: fique neva? :1• Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova "
• moéda CRUZEIRO, leve-a irnediat e men te à &I

: r

i «A M 08• \ I48 qTue se acha tecnicamente aparelhada para f", z e r êss e serviço com absoluta LPAeRrfeição. � li

I
ambém conserta quaisquer outras máqui ns s COI1;O de ESCREVER, CA�CU ) etc .•

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

*' R. João Pinto. 19. Fone i �e9. t
• e
•••••••e••••• �•••••• �·G ••••••••••�•••

»F•

�1Ià'" .sQl .1 .. s·."

-------- a. �

Companhia . c Aliança Da Baia J)

/

CA'fiITAt.
Tem em {{stock» os mai� recentes _artigosA (I:' �. ',. .'
para crianuas, ternDS de Ilna confecçao para, � ,[ [ . ,

"

, homens. calçados, chapéUS, cilsllllliras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancasl pijamas, etc. li Fábrica D.iSTINTA está con-

feccionando lll11nislIS para (} verão ii preçDS extremamente balxo�. � I!I .1Visitem as novas e rnodernas hlstalaçDes de A C,�PITAL, ii rua Conselheiro Mafra, o. I·t

Fundadd em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Moritimoe

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsab+lidades assumidas,
Receita

.

Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) •

ano de 1940
Rs. 9.000:0l)010UO
) 54.700:000$ 0(10

R.92Q.719:000$000
28.358·717:f,97ü
85.964:96f,$032
i. 323:826$8(10

22 354:000$000

•

..

Diretores:
Dr , Parnpni!o u'Utr a Frei, e (' (';\fvaí!111, EpiptlanlO J' .s e

de S,'llZ<l P. [h. Fr ancis co 'Ie Si .

Agências e sd:J-Elgências em tudc, \) te r r-tór io naciunat.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

I�( AMP O S L O B O & (ia. IRUA FELIPE SCIiMIDT N 39

�costal I()- Televhont1083-End. ra.• ALUANÇAlJ !
SUb-AgenIBl::e�:fu:<JL!���rãO. ::�I

Agente em Florianópolis

., -m'P'Q Mi
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CLUBE DOZE - HOJE grande -seírée- carnavalesca «Fantasias de 1942».

A família

--- ....-<

-----' ,1\
fi M�E .-

.
J

••.emboro curta inveja dos seus
visinho s bzerem b o n s bolos,
ótin:cs,. piéos, d0 semp:e "Q
conrro em faze-lo tombem

II II E ?centre ... por que.

Porquc sofrem de males
tares provenientes da into
xicação do organismo, ori
undos da prisão de ventre

que lhes dá mau humor'.
indisposição, inapeténcia ...
E poderiam evitá-lo: - Fa
zendo o regime ENOf

70
ANOS o QUE É

O REGIME ENO:-
Há molestares de diversasfontes originados pelos tóXICOS do organismo, provenientes da prisão de ventre e

qu.:. provocam enxaquecas
enloos� et.c. E isso tudo torn�a pesso? ,"apetente, de mauhumor, Intratavel. O regime�NO - O uso continuo doSal de Fructa" ENO, laxant: suave, �efrescante e olcoli
!1,zante eficaz para qualquerIdade -, resolve o problema.

DE FAMA MUNDIAL

de Fruda" I Ic U IDA O O : - Só ENO é o legítimo 11501

-----�

I
o ÃDVOGADO ACACIO 140-
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 Hotê)

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

, «Helciooríc Royal»

V d Vende se
en e-se um banga-

lô, com todo o coníorto, na

praia da Ponta do Leal, próprio
para veraneio. Preço de ocasião
Informações nesta Redação.

30vs.-t

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânicà sob

a drrecãc . de

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

aparelhos fotográficos. telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E <iARANTIDO

758 vs-l 3

vestido comprado na popularissimo IIC: Sl I
dos homens !! I8, Rua Trajau.o,�S�-- �.

Realce a sua beleza com um lindo e moderne

Padrões

CARTAZES DO DIA
. ���..,........... "'�UtY'XXXXlO QCIDOOI:Xln�·�oocoaaaa

I HOJE SABADO HOJE
l OQQCOOOo�'Dl'AII(lQQ"Wl aDJaDDDODCDODDDDI:JCICOOOOC CIOOOODOQ CICXXX.IOOCJDOOOaI:JlJCClIOOCJCXXX) oo:JCXX)OII,;I O")I..aDI»

1

I CINE ODEON ·1
- FONE 1602 -

I! As {é'rÍas1/drt"'SlInto I CÓdigô 7d�2 serViço! Com Sal.y Grey e John Sinclair I secretoI o TES.OURO DAS PEROLAS 1 Com Ronald Reagan e Rosella
! John Huston e Ruth Coleman i TOINO
I 1,20 episodios Complemento Nacional (O F.B.)
! O· ARQU EIRO VERDE Filme jornal N° 120
I
! Preço Cr. �.2.40 - I .20 - 1,00

Imp. até 10 anos

--<>-

IMPERT A.L
- FONE 1581 --

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

Restabelecido o merca-

I LON�?s. �=UW�S��j�!?�mço que o

mundo está ao fato de que os alemães restabeleceram nova

mente o repugnante e deshumano mercado de escravos, ape
sar de estarmos em pleno século XX.A edição do "Muenche
ner Neueste Zcitung

"

de 15 de agosto último, contêm a des
crição de um mercado de escravos em operação, cujo funcio
namento passamos a descrever. Em determinados dias 08 agri
cultores a1 ernâes das regiões vizinhas vem à cidade em busca
de trabalhadores. Um oficial da agencia à qual se dirigem a

companha-os a uma praça onde se encontram expostos os tra
balhadores estrangeiros provenientes dos países orientais e me

ridionais da Europa, por detrás de uma cerca. e com os· dois
sexos separados. Os agricultores a )emães que necessitam traba
lhadores passam em revista os pobres desgraçados. apalpando
lhes os músculos e examinando-os como se fossem animais, par
ticipando a seguir ao agente o resultado da escolha. Por êsse
processo ignóbil, um agricultor decidiu contratar um russo e

dois poloneses e corno o agente visse que não eram muito for
tes, teve a «generosidade" de agregar ao pequeno grupo uma

rapariga da Ucrânia. De acordo com 0- decreto nazista. cada
aldeão alemão é membro do «Herrensvo lk» ou seja «Povo Do
minantes", e, portanto, tem o direito de escolher à vontade os

trabalhadores agricolas que necessitar, em qualquer dos numero

sos mercados de escravos que atualmente existem na Alemanha.

I Sujeitos
ao ódio, à avareza e a brutalidade daqueles que o em

pregam pode calcular-se o quanto sofrem os infehzes que estão
'escravizados por estes mercados da mais completa exploração
humana, como se ainda estivessemos vivendo nos tempo primi-
tivos.

GASOGÊNIOS
TIPO "C. E. 8."

Os mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedor•••
Peças avulsas.
FABRICANTES:

GASOS I L LTDA.
Rua da Conceição N.o 343 • sAo PAULO

Gabinete Eledro - Dentario do Cirurgião Dentista .�

José C. de Borba (C816)
Ex-dentista do Patronato de Anitapolis

Clinica e 'Prótese da boca.· Especialista em pontes
e dentaduras duplas.. Dentaduras anatomtoas de Paladon,
sem abóboda palatina (superior): novo sístema- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos modernisados, sob absoluta garantia.
Rua Deodoro. 16.

que
Não esqueçaiu,

encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor
Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)
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V'tó�i
W1SHllIIGTO'1 9 (U r) E

I'! '"

t
"Ill" fi

H dA n, ..
.......- Dl enlreV�S'a aos JoriHlnS'[aS�

Roosevelt que tinha tido a intenção l1e lhzer, na sua �nensagen�
Congresso, que as Nações Unidas obt�I��[1 a vitória en�

V1f')AiL

Já há 100 kms. de Rostov
MOSCOU, 9 (R.) - Com o seu avanço de ontem,

Ias tropas russas estão já a 100 kms. de Rostov. Pelas
estradas rolam já os grandes ccnhões soviéticos qUE', I

quando o avanço progredir, serão assestados contra os \
fortificações da cidade, cuja defesa Hitler determinou Ivá até o último homem.

IVatutin vitorioso
MOSCOU, 9 (R.) - As colunas s ob o mando

graI. Vatutin ocuporcm Martinew.-kaia.

Dez vezes mais tropas I
MOSCOU, 9 (R) - A rádio de Berlim reconheceu I

que a ofensiva russa dêste inverno é muito mais violenta
que a do ano passado, e que em alguns pontos as tro

pas soviéticas são dez vezes mais nu rne ro sos que as do
"eixo".

Filme sobre o Papa
BERNA, 9 (R.) - As autoridades fascistas de Roma

proibiram a exibição do filme .Pastor Angélico', em que
se documentava a vida de S. S. o Papn em tempo de
paz. O jornal «Basler Nachtrichten', que dá essa no

tícia, acrescenta que o filme encerrava "inoportunas
tendências pacifistas".

Chegou a Nova Delhi
Nova Delhi, 9 (R.) - Che

gou a esta cidade o sr.- Wil
liam Philips, ajudante pes
soal do presidente Roosevelt.

•

Nova ofensivà
Madri, 9 (R.) - _Roma a

nunciou que n exército in
gl�s sob o comando de Mont
gomeryestá deefechondo no
va ofensiva e que a léste
de Misurata as trop,as de
Rommel têm resistido a vio
lentos ataques.

•

*

Ataque a Kiska
Nova Iorque, 9 (R.) A·

viões americanos tipo "Liberator" bombardearam a base ia
ponesa de Kiska (Aleutas).•

Atacadas de novo
Cairo, 9 (R.) - A aviação

aliada novamente atacou as

cidades de Tunis e Sousse,
•

Sobre o Ruhr
Londres, 9 (R.) - Anunciou

se ontem que à noite a RAF
havia bombardeado, durante 4
horas, certos pontos da região
do Ruhr (Alemanha), sem per
der nenhum aparelho.

•

A extinta era irmã do nosso
6 vs - 1 prezado e venerando conterrâ

-----------------------------
neo sr. Cantídio Alves.

Liga Operária Beneficente
Assembléia

Berlim confirma
Modoi, 9 (R.) - A rádio

de Berlim, sem maiores ex

plicações, confirmou a desi
gnação do graI.

.

Von Arnin
para comandante geral das
tropas do "eixo" na África
do Norte.

•

Hoje. às 20 horas, haverá O C,R. Corinthians oferecerá
sessão dou trinária no Cen -

hoje a seus associados animado
tro Espírita "Amor e Hu- sarau-dansante.
mildade do Apóstolo"; ama
nhã, no mesmo horário, ha
verá sessão doutrinária
Centro Espírita "José
Nazaré'"

do

Rio. 9, Do correspondente Especial Amorim Parga (via
aérea) - Já se acham impressos os "Bonus de Guerra", que
substituirão os t itulos declaratórios. A Caixa da Amortização
recebeu a pr imeira remessa, no valor de Cr$ 5.000,00. O clichê

Sempre <fEL Pempero» acima re p roduz um dos exernplares. plantas para ser entregueBUENOS AIRES, 9 (R.) - Antes mesmo que co- ao público, Jogo se inicie, daqui a alguns dias, o serviço de
meçasse a ser cumprida, foi relevada a pena de suspen- troca.
são por 5 dias, que havia sido áplicada ao jornal '; El ·_......_·u·_·_._·_'V"................ ·_......_...............�......• .........·_......._.._...·.._.·.·_·_............................_.._,._,.

Pampero", por ter publicado um artigo contra os can-

SOFRE DE CAdidatos à presia�ncia da República.

'-'IN. R. - Esse jornal é um dos "torcedores" do TARRO E NA-O E" eixo" e locupletava-se com o noticiário da famigerada, cos e
agência "Transocean", ou "T. O,". I OUVE BEM? �n�

o aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e ahor
recido. As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos
ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmen te eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificanle, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora

Evacuam Rzevh do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
Moscou, 9 (R.) - Os alemães nos ouvidos e a dor de cabeça, e

fizeram a população civil e va- desaparecem gradualmente o aturdi-
mento e a dificuldade de ouvir.

cuar Rzevh, sendo isso indício Parrnint é obtido em qualquer far-
de que pretendem defender a mácia ou drogaria.
todo o transe aquela cidade. Todos que sofrem de catarro,

• aturdimento catarral e zumbidos
Linha de defesa nos ouvidos, farão bem experimen

tando Parmint.
Londres, 9 (R.) - A agên-

cia belga <Inbel» informa que
os alemães, com receio de in
vasão f estão restabelecendo a

poderosa linha de defesa do
Mosa,

DO, 12.

No dia de hoje e no ano

de 1855 era ina.ugurada, no

então Desterro, hoje F'Ior íci
nópolis, a Biblântecu Públi
c J. foi seu fundador o então
presiden te da província, dr.
João José Coutinho.

'It

*

SOCIAL
"

�"uem anos hoje:
A exma. sr a, viuva Iracema

Neves Rei,;
a sr i ta. Lucinda Grumiché;
a sr it a , Maria da Glória Ma.,

tos, filha do sr, René Matos;
o sr. Celio Macedo;
o jovem Manoel Ribas Ca

margo, filho do sr. João Ca-
margo;

o sr. Alvaro Camilo da su.
va;

Olavo Freire Ju-o sr. dr.
nior;

a galante menina Teresinha.
Dutra, filha do sr. Anísio Du
tra'

I ; sr. sgto. Osvaldo Silva Hu-
sadel.

�oivl\dos:

O Clube «6 de Janeiro", de'
João Pessôa (Estreito), come

morando seu 110 aniveer sário de
fundação. oter e cer

á

, hoje, à noi
te, animado e festivo sar áu-dan-

aos seus numerosos só-sante
cios.

O C.R. Limoense proporciono nará amanhã a seus sócios uma
de tarde-dansante.

Estará
Farmacia
rua João

O Lopes Vieira E. C., dos
amanhã de plantão a Coqueiros, ete tuar á, amanhã,"Santo Antônio", à com início às 18 horas, anima-
Pinto. do sarau.

CASA MISCELANEA. distribui-
dora dos Rádios R. C. A. Victor, Falecimentos:
Vâvulae e Discos. _ Rua Traja. Em sua cesidência , à rua Bo-

caiuva, faleceu a exma , sra, d.
Luiza Alves Moellmann, viuva

I do sr. Eduardo Moellmann.
Contando com inúmeras re

lações, seu passamento causou

grande consternação em nossa

sociedade.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�nho Crelslta�1
"Sll.VEIRA"

Grande Tónico

AULAS MATEMATICADE
o BACHARELANDO ELIAS PALADINO

aceita alunos para cu los particulares de matemática
Rua Bocaiuva, 166

N° 14

Geral
Quase em Trípoli

Londres, 9 (R.) - O úl
timo comunicado do Cairo
informa que as avançadas
do "Africa Korps", do ma
rechal Rommel, estão a 64
Kms de rrrípoli.

*

Palermo e Licafa
Cairo, 9 (R.) _ Partindo de De ordem da diretoria, convoco todos os associados qui-

Malta, uma esquadrilha aérea
tes desta agremiação, para assistirem e sessão de assembJea ge

aliada atacou a cidade de Lica- ral a ser realizada no próximo domingo, às 10 horas, exclusi
vamente para eleição dos membros dirigentes na gestão comta e, atravessando a Sicília, preendida entre fevereiro vindouro e igual mês do ano de 1944.sempre na mesma direção, foi

bombardear a respectiva capi- Florianópolis, 7 de Janeiro de 19B.
tal (Palermo), que fica ao nor-

Osvaldo Silveira, l ' Secretário.
te daquela ilha. Em Licata fo-

12 1"".--1
ram visadas as fábricas de áci
do sulfúrico.Bombardeio de Akyab

Nova Delhi (India), 9 (R.)
Uma formação do's maiores
bombardeiros ingleses ata
"''''''"'lm na Birmânia o portode Aky",h, em poder dos ja
poneses. Os pilotós pu deramobservar gl'à11des incêndios.

*

Tambem Lampeduss
Cairo, 9 (R,) Aparelhos

com base em Malta lançaram
bombas sobre a ilha de Larn
pedusa, que fica entre Malta e
o litoral da Tunísia.'

CURSO PARTICULAR
Manuel Luiz

MISSAS
Na Catedral Metropolitana.

no altar do S. C. de Jesús, às
7 hor as de 2 e , feira, 11 do cor

rente (da ta de seu natalicio) ..
será rezada missa em sufrágio,
da alma do saudoso e hu
manitário tacu ltativo dr. Bulcão
Viana.
E�ão convidadas, por nosso

intermédio, todas as pessoas,
que desejarem comparecer a

êsse ato religioso.
Casamentos:
Realiza-se hoje, ás 17.30 ho

ras, o enlace matrimonial da
prendada senhorita Lair Espin
dola, filha do sr. Joaquim Es
pindoJa, com o sr. João Gia-

5 I cornelli., do comércio local.

Prof.
Preparam-se candidatos para quaisquer concursos

PREÇOS MO'DIcas
Rua Saldanha Marinho; n. 3

vs •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


