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RABAT, 10 (Reuters)-OcorreranB distúrbios enl· Turhn e Gênova, .quando os operários que fj,caram

desempregados eH! consequência da destruição de fàbricas pelos bombardeiros da', ltA�F?�
receberalu ol'deall de seguir para iI Alemanha-anunciou ii rádio locat

CÓ�2g0 telegráf�(c
para as se!i"ViC05

oficiais
Hio, 10 (E.) - A Comissâo re

centemcntc nomeada pelo governo
federal com () fim de prr-parn r :\S

conterênclas tributárias e or çamcn
tár ias dos Estados; e que funciona
no Rio, em uma de suas últí-
mas reuniões incluiu, em 111l1U

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINAdas conclusões a serem votadas, a

que se refere à adoção de um Có d i- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
�o Telegráfico para as relações
oficiais entre a União, os Estados e

.!l\IunÍcípios, encarecendo a medida XXVIII I Florianópolis- Quinta-feira, 10 de üezembro de 1942 t-f 8694como de alta utilidade.
,

•

Mobilizada a Mar�"ha
Mercafit� pOi"h.eSj(Jesa
Londres, 10 (Unitcd) - A emis

sora de Vichi anunciou que o go
vêrno português ordenou a mohil i

, zaçâo da marinha mercante e esta-

i helcccu o ccntrôlc federal de todos
: os portos.
i--------------

o «Meio Dia» no cartaz
Rio, 10 (:.\1.) - Os redatores

do vespertino gerruauóf i lo "Meio
Dia", fechado recentemente, aca

barn ele apresentar queixa ao Mi
nistério do Trabalho, por Iall a de
pagamento de salários.

Japão
LONDRES, 10 (UNITED) .. A RÁDIO DE BERLiM Ar�Ur\jCIOU QUE FOIINAU ..

GURADO UM GRANDE TúNEL SUBMARINO, Ef"TRE A ILHA DE HONDO� A
PRINCIPAL ILHA DO JAPÃO, E A DE K;USHU� TRÊS 1\11LHõES DE OPE
RÁRIOS TRABALHARAM, DURANTE SEIS ANOS, r�A CONSTRUÇÃO DO

REFERIDO TÚNEL�
I
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8 .. • II i!i fi [I B II Destruicão progressi.

« nazismo CORunua a ser o nosso pnnClp8i inimigo» ::HI:�:O ::.�m:;:�:n::,
Sensacionais declarações do general Mascarenhas de �1orais �;��lI�ç�� ���1:j:�ho�l������:��llt2�

Recife, 10 (A. N.) - Sob o títu-: continentes é uma sequência de ba- \ necer elevado Q seu moral - e na- aprimorar para a eventualidade de disse:
.lo "Advertência oportuna", os jor-I talhas onde se verificam de um lado da leva, por hora à indicação contrá- colaboração na luta. Cada vez mais "Não estamos em perigo. Nossos
"}lais desta capital publicam a se- e do outro vantagens momentaneas, ria - suas fôrças armadas estão devemos estar alertas aos manejos

I
suprimentos estão garnnti dos com

guinte declaração assinada pelo ge- que não podem influir decisivamen- em condições de aplicar violentos possíveis da espionagem multif'or- meses de antecipação, e já foram
neral Mascarenhas de Moraes, co- te, ou em conjunto, senão após pre- golpes. Os chefes militares respon- me. Cada vez mais devemos incutir concentrados no país. Porém, não
mandante da T" Região Militar: domínio inco ntéste de um grupo sô- sáveis pela defesa do nosso país e nos nossos homens a idéia de com- deve existir nenhuma cornplacên-
"As últimas vitórias das Nações, bre outro. O que se tem passado pela manutenção da tropa em esta- bate r Q alemão. Desenvolvendo-lhe cia. Os submarinos representam

TInidas sôbre as fôrças do "Eixo" i no norte da África desde o início da

I
do de eficiência para a guerra sob a vontade, estimulemos-lhes o sen- perigo muito maior que nos piores

.são motivo, sem dúvida, de regozijo I guerra demonstra essa afirmativa. o triplice aspecto físico, moral e timento de luta, falemos-lhes na períodos da guerra passada. Fel i
por parte dos que àquelas estão li- Assim, continuemos a ver no nos- profissional, têm o dever de aler- guerra, sempre na guer ra. Não se mente, contra-medidas estão sendo
gadas por compromissos e idealis- so principal inimigo - o alemão - tar seus comandados sôbre a errô- permitam, em contraposição, mani- tornadas, muito mais perigosas
"IIlO_ Daí, porém, .não se julgue grandes possibilidades. Seu poderio nea idéia de que de nós se afasta Icstaçô cs de utímism.o, de paz pre- para os submarinos que as da úl
que a Alemanha já esteja no es- militar, econômico e industrial po- cada vez mais a probabilidade de I maturo. Só é admissível tal, no dia tíma guerra. Nunca esperei qUE',
tertor da derrota final e defini- derá ter diminuido em paralelo com intervenção direta no conflito ge-, ruesm o em que o inimigo do mundo nesta altura do conflito, a si tuação
tiva. Não nos esqueçamos de que o poderio crescente dos seus ad- neralizado. Cada vez mais, ao con-

I
civilizado tiver sofrido Q colapso fosse agrarlavel" terminou di-

IlUma guerra que atinge todos os versários. Mas, enquanto perma- trário das aparencias, devemos nos final". zendo lord Woolton.

Condecorado pela S Id d I
-

f 81 d.n��,��7���:j,r�&:�ln�u! n a os a emaes UII a os por
.Hitler recebeu em audiência o 111;1- Londres, 10 (United) - Des-j externato suas simpatias pela opo-I de Akeasshus, situada nas proxi-j zistas foram executados em um sei
l"Cchal italiano Etlore Bastico, co- pachos de Estocolmo informam sição norueguesa. Na fortaleza I midades de Oslo, 71 soldados na- dia..mandante-chefe das forcas italia-
nas na África do Norte eO governa- q�e 17 oficiais e soldados germâ-

M· de eí .1 ·50 000 h mensdor da Libia a quem condecorou DlCOS abandonaram o trem em ais e clncoenla mi
. o

Rommelcom a Cruz de (1[1.·0 Alemã. possueAcrescentou a rádio que a COI1- que eram. c�nduzidos para o�Reich, • II!II

.

Rahat, 10 (R.) _ O rádio do
decoração foi outorgada pela "ex- nas proximidades da estaçao de

aVloes por ano' Marrocos informou ontem que, se-
cclente colaboração" prestada ao Halden. Os fugitivos procuraram gundo calcula.11l os círculos _mili-"Afrika Korps" de Rommel.

• ,

. • tares, Rommel possue na reglao de
C0l110 se recordará, notícias se- atravessar a fronteira .sueca, Um Nova Iorque, 10 (Uníted) - O major Nathaníel Silbee revelou que a pro El-Agheila uns cincoentas mil ho-

eretas anunciaram que Bastico ha- d f'
"

f' f 'd I d
-

t
.

d
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t I t t t I d �O ·1 niens.via sido desrr.uído do comando das os O reiais OI en O por um uçao nor e-amerrcana e avioes supera, a na men e, o o a e;) 1111
�

tropas italianas na Af'rica, em vir- membro das fôrças que os perse- por ano. Acrescentou que os aviões dos Estados Unidos, que ainda estão """"""",__

caaaoooc""""""",�tude de desentendimentos havidos ' ." t 'f - na "lista secreta", são suficientes para fazer assombrar qualquer pessoa. I O d A t P
.

com R'JT)lInel. guiam. \:lU ras In ormaçoes acen-
g r. r ur ereire e

TROPICAIS INGLESES I !:�mfu��;:dno:�::::�::�:7e�e:of:�' Grandes estragos nas fábricas «Fiat» H p�l::ir��J:�!liaoriv�rre� IO mais variado e belo I I L d 10 (R t) F' f·' I t
'

d H despedem-se de seus
stock da praça rebelarem contra uma ordem de on res, eu ers -_ OI O !(Ia men e anuncia o que

II I b b d
.

d d RAF T
.

'd � parentes e pessoas ami-
O P A R A I S O seguir para a Rússi,a.�Outros sofre-los om ar erros pesa, os a atacaram unm na nolte e

� gas e oferecem sua

A
Ru a

IÍLEMsihtiüÀ
'1

sÉiÂ�esmÔERROiíõil �FI��.�·rrente. .,.slOnand. grandes estragos nas fábrl,as I

b:;:i��=�:'6��:A
NO PROXIMO OUTONO I�n�.�, 10��:,��e�câ!����i�","�i����5�O !ent" R�oi.���� l�S (R�!�:�e�

russos, lançados de paraquedas sôbre a Bulgária, foram presos pela polícia Anuncia se que a "Wer
de Sofia, durante uma grande diligência policial noturna realizada na- macht" parece ter.se re
qae!a capital.

cuperado dos golpes sofridos
em consequência da úl tima
ofensiva russa, apresentando
agora maior resistência aos

ataques de 'Í'imoshenco.

seus camaradas .,

Declaracões do ex-lider alemão Rau$chnihO
....

S. Francisco Da Califórnia, 10 (R.) - O sr. Herrnann Rauschning,
que foi presidente do Senado do Estado Livre de Dantzig e é conhecido O

·

d d· I
,..

d -6!"
escritor anti-nazista, declarou aos representantes da imprensa que é pro- epols a ISSO uçao as 10rçasvável que os exércitos alemães se destrocem no curso do inverno entrante araadas da Fran��ou, no mais tardar, no próximo outono. VU"Estou convencido - disse - de que os exércitos alemães se vão Madri, 10 (u. P.) - Segundo informações procedentes da França,
desmoronando. Uma indicação de sua crescente debilidade é o falo os canhões e "tanks" do exército, os materiais de guerra da Marinha e

de não te)· Rifler reforçado as hosles do marechal HOl1llllel oporlunamente
os aviões da Fôrça Aérea franceses serão concentrados na região de Cler
mont-Ferrand. O destino eventual dêsse equipamento será decidido pos-para evilar g derrota que sofreu êssc grande chefe militar nazista". teriormel1te. Os alemães se encarregaram tam bem dos canhões navais de

O sr. HauscImíng defendeu as negociações feitas pelo comandante das Tóulon. Unidades de fôrças de defesa de costas alemães ocuparam a

fôrçl1s norte-americanas na .Uriea do Norte, general Eiscnho·wer, com o I
maioria ,dm, posições ao longo da costa da Riviera entre Toulon e Ma�·

�lJl1iraJ1te Jean Darl:::.I1, dizendo (ruc essas neO'ociações tivcram o efeito I
selha at.e ��te. Os_ fortes que foram desma�telados e desarma?os depOIS

• •• • •

. "'.
I do arrnIstIclO �stao sendo novamente eqUipados e reconstrUidos pelosde uma vltona lmlJtar para marcar a derrocada dos alemães na África. I
alemães.

alfaiate CARIONI, o melhor
Rua Tiradentes, 16,

Asas sobre Bizeria
Coiro, 1'0 (Reuters) - A

aviaçã.o aliaila atacou o

porto e clemais instalações
de Bizerta,
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Lira T. Clube-Sábado 12, às 21 horas, animada «soirée» oferecida aos
{(Licenciados» do Ginásio Calarinense e do COlégio «Coração de Jes�s)l>
INDICA E I fUTUROS OfiCIAiS

Dr. ARAUJO ....
OLHos, OUVIDOS

NARIZ, GARGAN1 A

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro,

f' à· Peja manhã, das 10 ii!; i2
,,-on�lutêU: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447

Dr. Iv1ADEIRA NEVES - médico especisliste em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aoerteícoamento e Louca Prática no RIo de Janeiro

Cônsultu pelahO��?h{t:;d!�r8�Sri:���;t:. �a�ar�d��, l�a:;ho�OasáS 12

Cousultórío: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fo ao: I �67
Restdência: Rua Presidente Coutínbo, 2:),

Dnt Josephina 5chweidson
1V1EDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das lL§ às 11 horas

Rua P. Scbmidt. 39 Csob.)

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g���a��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e críanças.

Consultório: RUa Felipe Scbmidt n. 38 - TeJ. 1426
Resldencie: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Te]. !523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

D r AU (iUSTO DE PAULA Dj�eto�a�����S��:1•
Floflanopolls

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Seuhof'is.
Fisioterapia: Diatermia. infra-vermelho e Ultra-Vluleta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOlâ
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade CRio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256
Residencía: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLlS.

(MS'TITUTO DE DIAGNOSTICO
CLIIIVOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragio

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
1'" horas.

RESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 75l.

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
,
Com prâtlca nos hospitais europeus

I Cl1nlca médica em geral, pediatria,
: doeDçaa do sistema nervoso, apare-

Ibo gentto-urlnarlo do homeIli
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

I I
dr. Manoel de Abreu Uampauar!o
Silo Paulo). Bspeeialízado em Hi
giene e Saúde Públfca, pela Unlver
Ildade do Rio de Janel·ro.

Gabinete de Raio X

I:;,_-------------!: Electrocardiografia clínica
Metabolismo basal

D R . - Sondagem Duodenalr. emlglo Gabinete de tlstoteranía

CLlNICA -MEDICA
Laboratório de microscopia e

análise clín IcaMolestias internas, de Rua Fernando Macnado,'Senhoras e Crianças em Telefone 1.195
Gerai

CONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Nelo--Pone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENC1A'
Av, Hercilio Luz, 186
- Pncne: 1392 -

Attende a chamados
14

L Pt ORL� NOPOll"1

• .,11 IP�.CI

II Dr. ARMIHIO TAVARES

IOUVIDOS - NARlS - GARGANTA
CONSUI.TÓRIO:

Rua João Pinto, 'I - Fone l.ft6i

. 11 RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuva, 114 - Fone 1.456

TI & •....#*'2.. M""a.&2!17

·+-?:-�Q'ftZ =

DOENCAS DA PELE
E sn=u.ls

Espinhas. eesemas. manchas
da pele, nerasítoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamenta das aíeccões do

couro cabeludo,

Mussolini perde a arrogância'-
(Do B. N. s, para "O Estado"). convenções internacionais, procu

Quando nos recordamos das

tu-,
1'011 impedir êsse ato de pura agres

multuosas reivindicações do "Du- são. l
ce", e observamos a presente situa- Sem o apôio da França não pou- lcão da Itália em face dos aconte- de levar por diante os seus justos
cimentos no continente norte-af'rí- intuitos. Houve mesmo um momento

cano, não é possível deixar de di- em que a imprensa italiana falou J
zer que o ditador fascista não tinha de um exército de suicidas que fa- i Dr. TOLENTINO

I��d�:.r a eonsciência das suas ati- :��u:�r�e:;�����;ae.o..a sepultura da
� c(JDnsEultas?D�sRl''fa� �l���S. ."Durante largos meses, para não Não foi por isto, certamente, que a ,J

a"Z r

dizer anos, o chefe dos "camisas Grã-Bretanha deixou de impedir Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.
pretas" não se cansava de exigir que Mussolini praticasse êsse mons-

do balcão filo Palácio de Veneza, a truoso atentado contra a soberania ======::.::=::...:���=
Córsega, a Tunísia, Nice e Djibuti, de um povo que fazia parte da pró
parecendo ameaçar todos aqueles pria Sociedade das Nações Mas ape

que se opunham à realização do seu lias porque Lavai tinha já assumi
factuoso plano de conquistas e do- do compromisso de complacência
minação. E o mundo inteiro pare- com o ditador italiano
ceu tomar a sério o poderio bélico do É velho êste ditado: - "Quem o

"Duce", porquanto muitas demar- alheio veste, na praça o despe" ...
ches se feriram no sentido de apa- Foi o que aconteceu a Mussolíni.
siguar as suas exaltadas ambições. Não só a Abissínia foi libertada, co-
A conquista da Abissínia, que foi mo o território colonial está sendo

já, de resto, o primeiro passo para limpo das arrogâncias do antigo
esta guerra, constituiu uma exibi- socialista de Milão.
ção das fôrças do "Duce ", embora Haja vista o que está acontecen-
se tratasse de um país que não ti- do no deserto africano.
nha sequer exército regular. Roma Diante de tudo isso, apetece-nos
queria espantar o mundo com a fá- perguntar: - "Onde se anicharam
cil subjugação de um povo indefeso. 'aquelas exaladas exigências da Cór-
Já nessa altura a Grã-Bretanha, sega, da Tunísia, de Djibuti e de

desejosa de cumprir e respeitar as Nice?

Cadetes navais brasileiros saindo em formação do recinto da Escola Naval, onde fazem ums

curso completo e eficiente de cinco anos, (Fóto da Inter-Americana - para' 'O Estado").

BRINQUEDOS
E

PRES,ENTES DE NATAL

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

A CASA 43·
RUA JOÃO PINTO,. 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de

PUBLICAÇÕES
ESPLENDORES DA FÉ" - POR:

HUBERTO ROHDEN

"Esplendores da Fé" é livro
magnifico, um estudo profunda das:
questões que se relacionam com a!

razão e a fé. Nele encontrarão os

que vacilam e os que negam moti
vos suficientes para mudarem de

rumo; e os que crêem e os que
afirmam ocasião para mais aumen

tarem e fortificarem a sua fé. Obra
toda vasada nos frutos da observa-
ção e da experiência, na qual os

exemplos falam por si, muito bem
há de fazer aos que procurarem
em sua leitura uma orientação fir
me e autorizada".
Tristão de Ataíde (Dr. Alceu A.

Lima) - Presidente da Ação Ca
tólica Nacional.

_>---

Fazemos descontos especiais para as

associ�cões recr�ativas e beneficentes

Destruidos oitenta
aviões do «eixo»

Argel, 9 (R.) -_ A emissora desta,

cidade divulgou a seguinte informa

ção:
"A cidade de Bone foi novamente

atacada na noite de sabado, por

formações de bombardeadores ale

mães e italianos, que lançaram di.

versas bombas no centro da cidade,

As baterias antí-aéreas e as esqua

drilhas de caças britânicos oferece-

I, ram vigorosa resistência
.. Quatr@

aviões i.nimigos foram abatidos,

Desde o primeiro ataque da avia

<:ão do "eixo" à cidade de Borre, em
13 de novembro último, o "eixo."

p errleu mais de 80 aviões sôbre a

cidade".

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,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A «Ordem do Frigorífico» para
os soldados alemães

Moscou, 9 (U,) - o comando n az ista prometeu aos seus soldados
uma medalha comemorativa do presente inverno.

Segundo afirmam os prisioneiros alemães essa nova condecoração

I. foi apelidada pelas tropas germânicas de "ordem do frigorífico", uma

vez que todos os homens do exército alemão conhecem muito bem os,
extremos a que chega o inverno russo. I

Jovens fuzilados pelos nazistas
Zurique, 9 (R.) - Segundo anuncia um jornal de Belgrado, deno-,minado "1'\0\'0 Vrame", 11 jovcns jugoslavos foram executados naquela

capital, sob a acusação de sabotagem e auxilio prestado aos l11arinhei-1l'OS inimigos.
Sabe-se, aliás, que os jornais Iavorávcis aos nazis las estão manifes-!

lando sua anciedade anle o aparecimento dessas guerrilhas em vários
distritos anteriormente "pacíficos", especialmente na região de Ka

Ionik, acrescentando que as autoridades de ocupação estão tomando as

providências mais enérgicas C0111 o fim de suprimir imediatamente as

atividades dos guerrilheiros.
Ao que se acrescenta, só durante o mês de novembro último foram

fuziladas 700 pessoas.

%l
�

�I
· ------------------
fi Declaração
� Ana Curcio, residente à rua

• Felipe Schmidt, declara, para

� fins legais, que perdeu sua ca

� derneta da Caixa Econômica.
�fl '
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DE PESSOAS TEM

Londres, 9 (H.) - O tanque alemão que mais se aproximou de
Moscou, quando da grande ofensiva do ano passado, ainda se encontra
à beira da estrada, com seus canhões apontando impotentemente para
a capital russa,

A maioria dos que foram deixados para trás têm sido empregados
pelos russos, depois de feitos os nccessúr ios reparos, ou fundidos como

ferro velho.
O cornentador

: da "N. B. C.", Robert Magidov, disse que aquele
tanque provavelmente será consei'vado onde está, com uma cerca em

volta e lllha placa de metal, para ser visitarIo pelas gerações do futuro.

,USADO core BOM RE·

SULTADO O POPU-

LAR DEPURATiVO

DO SANGUE

U Fígl1.dG, O Baço, o corn ção o Estômago, os
Pulmões a Pére. Produz Dôres de Cabeça; Dôres
nos OSS'H, Reumatismo. Cegu elra. Queda cio Ca
belo, Anernla, Abortos e Iaz 08 Individlos idiotas.
lnnft;'nsivi) ao o rganismo. Agradável corno licôr.
O ELIX[F� 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da sífiiis e Reu-
marlem i da mei'lfi'1 origem. _

VAUOS.I.\S OPINIOES
O ELiXIR «91�», dada a sua Ateslo que apliquei muitas

base. é étime auxiliar rio tra- vezes o EJ.!XiR «(91[1» obtendo
lamento rla smlis nríneínalmen- sempre os malhares resultados
te nos CilSOS em que a via bO-1 no tratamento da Sífilis.
cai é a única nessivel,

Ca) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Ra.fael Bartcletíí

Os prisioneiros alemães e ingleses
serão desalgemados

Berha, 9 (Reuters) - o govêrno suíço anunciou ter sugerido às
potências interessadas ;:>, data exata em que os prisioneiros ingleses e

alemães deverão ser libertados das algemas.

Não procures conhecer o que' Camisas. Gravatas, Pilames,

',se pensa nas esferas oficiais; I Meias das melhores, pelos menores

são segredos dH'iceis de guar- preços só na CASA MISCELANEA
dar. (L. D. N.). - Rua Trajano, 12.

o marco da derrota alemã

Franco defende o nazí
fascismo, contra a Rússia

Madri, 10 (Heuters) � A euiis- novo aspecto dessa tendência geral
sara local transmitiu a seguinte é a presença da mocidade csp a
versão do discurso pronunciado nhola nas posições avançadas da
pelo general Franco, perante o 3°. Europa. A revolucão espanhola
Congresso Nacional do Partido Iambém �e Iransrcrmou num 111U

Falangista: vimento de asplraçõcs SOCiaiS e

"Desejo que minhas primeiras nacionais, sob o escudo do patri
palavras sejam uma inequívoca mônio espiritual. Quanto mais pas
profissão do nosso crédo politico. sar o tempo, segue por trilhos d i
As bases da nossa politica foram Ierentcs. Os problemas territoriais
estabelecidas no apêlo dirigido �I que enfrentamos no momento são
nossa juventude, para que pegasse vitais para a nossa maneira de
em armas. Desde então, a luta, no viver, para a nossa cultura, c para
interior do país, transbordou para a nossa civilizarão. Nossa nacão,
além das nossas fronteiras nací o- com o renascimento das suas "1n
nais. Nossas ações políticas con- dústr ias, sua agricultura floresceu
cardam, consequentemente, COIl: a te e suas grandes realizações so
nossa crença nas tarefas do mun- ciais, pode ser ameaçada pelos
do e com os interesses supremos nossos inimigos. Ainda existem
ela própria Espanha. Surgiu uma mi norias que se esforçam para
nova éra, para a defesa de velhos impor aos nossos sistemas as suas
conceitos. Não pertencemos a um concepções. Há diferença entre es

mundo diferente da comunidade. sas velhas concepções e os ínteres
europóia, mas quero tornar claro I ses supr-emos da pálria. Declara
que possuimos um patrimônio eS-I'

mos, igualmente, que o governo
p irítual que nos é próprio. Diante não terá terminado a sua tarefa,
dos nossos olhos, jaz um mundo, antes de instalar na Espanha o

que é vítima do câncer elos seus' sistema tradicional de toda as"

próprios êrros, Erroneamente e0111- história, nos dias de glória do
preeudid os, os princípios marxis- país, mas deve ficar bem en len d i
tas foram a causa das ruínas entre do que êsse sistema trurl icional te
as nossas massas, porque viram rá de ser coordenado com as asp i-

I �lêles a _possibilidade de mudanças racões ela revolucão nacional. Con
nuperati vaso A revolução russa, no scquentemente aqueles que pcrtcn
passado, estabeleceu uma bárbara ceram às antigas minorias e que
ditadura do proletariado, O gênio desejarem figurar nas nossa, ri-
de Mussoli ni concentrou os ele- leiras, devem ser tratados com rr-

mentos humanos e justos em uma serva. Deve haver vigilância. A ta
revolução, reunindo-os às aspira- ref'a do novo conselho será cssen

çõcs sociais c nacionais do povo elo cial, O caminho que temos à nossa
seu país. Mr.is tarde, a revolução so- frente é áspero c cheio de ospí
cialista, na Alemanha, tomou o mes-: nhos, mas os que crêm nos nossos
lHO rumo, acrescida das qualidu- ideais não serão desiludido'). Segui
dos raciais específicas. Êsses 1110- remos avante corn persistência, co
vimentos encontram-se todos den- ragern e fôrça de vontade. Pedimos
tI'O da mesma estrutura de rebelião sac rificios. Criaremos uma nova

ge_r;l] elas massas oprimidas elo glo- vida, mas será uma vida espa
bo. ema nova consciência surgiu da nhola".
hipocrisia dos velhos sisfémas. L'm

INDICADOR BANCARIO BRASiLEIRO
Cerca de 1.000 paginas, com balanços
dos Estabe leclmeutos Bauca rlos 110 Brasil.
Lista geografica - alfabetlca, indicando
os bancos que tunctonsm em cada lugar.
End. 'I'e legrallco s, Lista Diretores dos
Estab. Bsneartos no Braail
Lista Exportadores e dos produtos.
Inlormaçõ es uteis da Carteira de Exp

� e tmp,
_ Preço: Cr$ 200,00. Á venda nu Livrarlas
Iní. tel. 43 - 0623 e C. P. 2475 - Rio.

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

traidor da. Pátria. (L. D. N.).

o ADVOG.ADO ACACIO [';10-
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro » na 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

Compra-se
Compra-se uma máquina

d s costura "Singar" usada,
e-n perfeito estado. Tratar
n a casa n. 42, do Largo Ge·
eural Os,õ io

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. :M.).

Permuta-se
U'a máquina de costura

«Singer», com motor, por
um brilhante. Negócio ur

gente. Tratar à ruc Vidal
Ramos, 65.
737 6 vs 6

Alfaiate CARIONI, o melhnrí
Rua Tiradentes. 16.

_ • -i
"ti•••••••••.....-

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL lNDUSrrRIAIÂ-JOINVILLE (Marca regist.)

'terilpo e dinheiro
..

economIza-se

��eÃ� .�"�C(A,
. ,

[�,Pf:"".J.ALlDAD( I
�
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Dia 12

Proprietádos: J. Moreira s

7 de Novembro
Foi pago à ;JfPstamistB Mar ía Sever lua ct8 Coucvição,

HESIDENTE EM FLORrANOPOLlS,
puesuí-Ior a da caderneta i), 65�2, U or êrn!o

que lhe COUhB em merc.sdor ias, no valor de rs.

Cr .. $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de No vetnbro

,
de

Terceira �loite Demoniaca no Clube 12 de Agosto. Banana da Terra, sensacional desfile de
--------.....---,.. --*._,_ Revelações Musicais. -----,- n ..... ..,_. '"-=,-_._--

Explosão numa mina : {#,",� ••G••••• ,�, �·•••s•••••�.�•••• ·ê ,w.." e;
\I Q

2 h.na Turquia : uer que sua máquina "ei ai :
Istambul, 8 (R.) -A lista de mortos em consequência da ex- • f

� , .,
plosão que ocorreu em uma mina em Phamli, no distrito mineiro tur- fi

.

-

�q Ui e: fiCVa iii •
co de Zonguldak, foi elevada para mais de 50. I. •Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR pr ecisa ser adaptada à nova

Corpo de guerrilheiros brasileiros: moda CRUZEIRO, leve-a ifm'd;atamoute à :
Recife, 8 (P. C.) - Pelo general Demerval Peixoto, com a : A' C O'G

•

aprovação do general Masca1renhas de Morais, comandante da T" Re- �
. ..

.

fi

:gião Militar, foi organizado um corpo de guerrilheiros, com o fim de 18 <:( I' ».
colaborar na vigilância e defesa das rodovias e fábricas, situadas no I � I' fi
litoral de Pernambuco e Alagoas. II ; :
.!fI 7 .............. g

'. que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. •

II Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CA:"CULAR, etc.,

C re'd i to M ú tuO F' r:''>di.,.:1,. � I. com a maior precisão mecânica e a preços módicos. •
i ':. II :' E � I fi; R. João Pinto, 19. fone PiSa. O;

I' •

H�·······e.�ee�e .. �.•���.G.�.�����*�..

�I o Pearl Harbour 1
..��=-�__,,--_.. =. W'� -�

�
- �

í I' noruegue:ii I �
11 A rádio do Mar-rocos tarnhem IR; anunciou que os produtos alirncn

i ! tares norte-americanos estão che- •

" ! gando ao terri tório norte-africano ;,II em quanl idarlcs sempre crescentes.

I Londres, 9 (H.) - O rei Haa-

I kon.'
da ��r:lega, em mensagem es- 1'.'I pccinl, dirigida ao povo dos Esta-

1942 '! elos Unidos, no aniversário do ata

I que nipônico a Pearl Harbour, diz
'o seguinte:
, "Nós lambem tiyémoso 110Sso. Casa O.'Qcal� LimaI "Pear l Barbour", O povo norue-I "J' i � (Ã; ,/ t;..._I J<o

: guês estú con.cl�lZi!ldo a amarga lu-
i ta contra o 1l111l11go, que se apre- I
1 senta de crueldade e brutalidade I

! sem paralelo na história. �ão obs-I �

i ta ntc, í

ciuox completa c segura con-II�ifjança na vitória final, acima de tu-, Fazendas, Armarinl1os, Perfumarias, Pi
! rl?, porque sabemos que possuímos

,'. G t V', ! aliudos poderosos. I jarn as , .Havatas, Ar .gos para iagem,
(jf1 ! As vitórias americanas no Pací- ,1 EnfeItes e Ornamentos Variados, etc.

: r; co e a operação audaciosa bem

I'
.

planejada no Norte da Af'rica eles-
i pcrtururn grande contentamento na (ons, Mafra, 11 Fone. 1.070
i :\"orl1cga e outros territórios em lu-

I ta Esperamos que no futuro tam- ...... _

I'
bem os Estados Unidos ficarão 1a-,do a lado conosco e que sua cola- •

! boração se extenderá até que se'II tl�ansforll1e Duma cooperação orga-
,

'

.

i I1lzacta entre todos os povos livres". I •••G i)"•••• O (!;: •.,.818. GH'Hl�• (iH-

Contríbuíção: apenas Cr $2,00 o derrotismo e o pessimIsmo
1 � •

SitO armas da "quinta-coluna". il S \ -� ....

G1 T�N (--'\ ]" 6)

������������=:=:.::_,.�.=""'=.....=""{""'::��
(L. D. N.). e 1.-. 1 " . L� 1 .

__ .Y '___ *

Mensagem do Rei Jorge, da Grécia, RE���!TaN:'���ES ; Contém oito elemento. tônico. :
a Roosevelt o "Instituto Carioca dei � ,��, Fósforo, Cálc o, Vono •

Biologia Limitada" com I � ��� i dato, Arsemcrto. etc· ii
Londres, 9 (Reuters) - O rei Jorge, da Grécia, enviou men-: s9de no Rio de ]on'eiro, à I � ;' �_f{t-- •

R I d .

d'A d D' \.';;1S:=- .,::;i:�a�e�:::::-;ã:x:;:�:np;e;;:ioc�:v���:rese f:�:sad:e��n��:sd:� i prvem'ciS�s en::�C:�i��;�t��{� 'li : �.�, �S� 03 E[:������8.D���uaii�rofl8�os' ..
Estados Unidos, para destruição final da tirania. I co fdlrmaEs codmerdclalS_ Ida

1.Ji!1! '-\ " :::;;: ;;,:::;, Yl>tgrus, Mães Que Crtam, .a

,neas o
. sta o e canta' � �!li\ ) .��" \c_._"

Crtsuç-ra R .quíticas rece- W{I

O----a-v-�O---r---------1-t-o--·---n--r-1 Catarina, para fins de re-. ;�J,;t 2ç�: ,;�� berão a toniflcação geral •
SR.!t, 9 �RJS_ o��!oÇ���L �n�!,,��.!tL ,,���"�!�:.::�t��b�ra��:ia p;:::.!,�s: rj; ��F-:= do organi,mo com o :

completo dom�mo do �o:na�dante-chefe das forças navais francesas no nadas vacln�s contra a peste � •
Marrocos, almIrante MIcneher, declarou o comandante-chefe das fôl'ças �a mangueIra e anh-co r- � "francesas no Marrocos e Argelia ocidental, general Nogues, no decorrer .ounculosa e pneumo-ente- '!llf .

de uma entrevista concedida à "Reuters". rites dos bezerros. Corres- � •
.

O general �ogues negou-se a cO�le.ntar .f�tos .de natureza militar. I pondência por carta.
-

ee@H.,G@@8GUI'l�h�'I••••••••••••
DIsse que conSIderava o marechal Petalll pnSlOneIrO dos alemães. ES-Itá seg'uro de que o marechal Pétain foi obrigado a realizar certos ges- •••••••••e•••••o G\l� •••••
tos coagido pelo desejo de evitar represálias contra os prisioneiros de' \I; •

• •

i eFlUAS:
: padrões maravilhósos, finíssimo acabamento :
• •

: das melhores fábricas do país1 sao :
• encontradas nos balcões da •

5 Cas S NTA BD A :
,._, ..,_

• •

: Diáríamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-FoDe 1514. !
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18 DE DEZEMBRO
Mais um formidável sorteio re a liz a r

á

a Crédito �lú
tuo Predial, DO dia 4 de n(-zern bro (4deire),

com prêmios no valor de

o. $6.250,00
Não vacile, Adquira já a sui c"ideroetli na s

é

Ie
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.

______________________________________aa- __

médica grati!J !

guerra franceses, que ainda estão na Alemanha e população francesa.
"Estou seguro de que seu coração está completamente conosco" .

terminou o general Nogues.

Dr_ Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sehastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de 'recnica Cirúrgica regida p�lo Pro!. Ed:nundo Vaso
cancelas. Ex - assistente do Prof. B:medito Montenegro. Ccrn prática de
mais de '1 anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alipío Correia Neto. Com
estigio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Servico do Prof.
Sauerbruch) 8 nas clinicas dos Profs. Konietzng, de Hamburgo, e Schmierlen,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide, estômago, intf3s!in!l delgado e grosso.
figado e vias biliares, seios, útero, ovál·:os. rins, prostala e bexiga,
hérnias, hidrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos OS503 e articulações.
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa de
Saúde São Sebastião, tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernando
Machado 6, tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

A Estatística Militar, destiltada a As autoridades responsáveis pela
facilitar a preparação ráp,ida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili
perfeita quanto possivel, do apare- �ares podem exigir, sempre que hon.
lhamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade dr
das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in·
bras;ileiros lhe prestem cooperação. I formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se·

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

Para as grandes festas do

l\JATAJ_., E l\NO r�OVO!
Com real eco n amkr no preço, façam

desde já suas compras na

SORTiMENTO RENOVADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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...... _

_ -:--IA tragédia aproxima-se do fim
C·'u�pft;nh"I't'i 1# AI"j'an�::'JUn oa' 8al8 I Como Guilherme II, Q deus da planos de Guilherme, tambem ago-

l!f �H � .. ,i
..
n »(Do B. N. S., para "O Estado"). ra as cousas estão como sabeis por-

.. (lu .�

-,
I
guerra de 1914, tambem Hitler se I que o povo britânico, unido e for-'

----------�---------.-- apresentou ao país como o homem I te em torno do seu govêrno se de- I
revestido de todos os poderes divi- cidiu, mesmo sozinho, a permane-IF d d· 1°10 S" J BAíA nos e terrenos para conduzir a Ale- c.er na luta até vencer ou ser ven-

. un �d .. � em O'
.

e(]�: Imanh� �os pináculos.d� grandeza e cido. Esta heróica decisão condu-Ir.

T M
.. I da g ló ria. Durante varres anos, an- ziu, desde logo, o "fuehrer" para I�equros errestre s e tcmtimoa i tes do primeiro conflito nl1�ndial, a as malhas da intranquilidade e da !

I Europa e o mundo se sentiram se- incerteza. Nunca mais mesmo a
'

; riam ente ameaçados pelas prepo- Alemanha teve probabilidades de
tências e ambições de Berlim. zação de mundo tornou-se já r idí- Sub-Igente. now principII,I Guilhe�me II queria ser o árbitro culo. Foi um ar que lhe deu. O res-I E. dos destinos dos povos. Apertas a to, virá a seu tempo. E pouco falta muncípio. do atado.
sua voz deveria ser ouvida e a ca- ]J·_á:....::p:.al:.:.a:..:.:o...:f:.:i:m:...:d:a...:t:.:r:ag::e�·d::i:a.:._. �=1:7:P'===========_tada. _

•••••••••••••••••••••••••
e e

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofro 4 e 5 - FONE 1.6ft2 :
• Entrega a domicilio •
• •
••8••••••••••1•••• �� •••••

Von Rommel dirige as operações?
Londres, 9 (R.) - A rádio emissora de Vichí noticiou que o mare

chal von Rommel assumiu o comando das fôrças do "eixo" em Túnis,

Com a invasão da Bélgica em

agosto de ] 914, a-fim-de mais facil
mente subjugar a França, o Kaiser
não só reduzia a "farrapos de pa
pel" os tratados e acôrdos, corno

demonstrava a sua enorme falta de
visão política e diplomática ao jul
gar que a Grã-Bretanha cruzaria os

braços
.

diante dessa monstruosa
agressão. Ele julgou que a Inglater-

I,
'

ra não procuraria fazer respeitar a

sua palavra empenhada. Ign o rava

I que nas Ilhas da Mancha, jamais
houve o hábito de f'a Itar aos com

promissos assumidos e que o povo
britânico através, da história, sem-

pre fez questão da honra e da jus
tiça.
Como fatal cousequên c ia dessa

igno rância quase bíblica, e depois
de quatro anos de luta feroz e in
tensa, Guilherme II reconheceu, por
fim, que as cousas não podiam rea

lizar-se corno êle as quisera resol
ver, isto é, de armas na mão contra
o sagrado direito dos povos e con

tra a própria civilização. Era. po
rém, demasiado tarde. Os aconteci
mentos se desenvolviam num arn-

hiente que êle próp rio se recusava

O M d ����I
i

a �t:��:�� compreendeu a verdadei- ueus a B APOLONIO F DOURET §
I �ins��uaJ:o�x�;}��I���:a!:j:eu� c� 'Asma DI·ssolvl-do � NEWTONlNAe C. DOURET g
�
ali, se apagou o 'homem que duran- � participam aos seus pa- H
te largos anos se esforçou por esta-

� t' �belecer o pangerman ismo na Euro-

R de t �
ren es e orruqos o nas-

Hpai-Iftl:�, ���l��. cabo passou ao co- (Ip i Omen e � ci�e���I�_��:tha Imando supremo das fôrças armadas oconrí do a 5/12/1942
e de borrador de portas se transfor- Os ataques desesperadores e violentos da
m ou em chefe do III Reich, reve- asma e bronquite envenenam o organismo, oaaaaaaa""""""","""""""''''''''''''''''''''''__-'

b I
minam a energia, arruinam a saúde e de- 751 3 vs-3leu-se mais ruta e sanguinário e bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,

ignorant.e do que Guilherme II. Du- nova fórmula médica. começa a circular
OçÁOma incultura pasmosa, julgando que

no sangue, dominando rapidamente os ata- Cabelos brancos' L
ques, Desde o primeiro dia começa a desa- lIoI'ARAVILHOSA'os homens podem ser governados parecer a dificuldade em respirar e volta lU.. •

pelos pés e não pelo cérebro, as o sono reparado,'. Tudo o que se faz ne- �:;;;;;;�;;:;;;;:;;:;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
I

- cessario é tomar 2 pastilhas de MendacD

j
__

WOOCJOCJOOUOUUOUUUU_;suas reso uçoes apresentam sempre ás rcteíções e ficará completamente livre
a característica dos tempos primá- da asma ou bronquite. A ação é muito Nivaldo Machado e se-dos. Basta recordar as suas atit.u- rapida mesmo que se trate de casos rebel-

dos e antigos. Mendaco tem lido tanto

I
nhora têm o prazer de

I
des para se chegar a essa conclu- êxito que se oferece com a garantia de
são. dar ao paciente respiração livre e faci! ra- participar aos seus pa-
Evidentemente que Hitler não p o- pídamente e completo alivio do sofrimento rentes e pessoas amigas,ela asma em poucos dias. Peça Mendaco, 8dia realizar o que o Kaiser quisera hoje mesmo, em qualquer farmácia, A nossa

I
O nascimento de seu

81estabelecer em 1914. E se, naquele garantia é a sua maior proteção. filho NIVALDO.
ano, foi. a .intervenção �a Inglater- I .... 4& &'li! .di a Ro Acaba com

ra, a pr incipal deso rganizadora dos i 4"ll � 55U � a asma.
._OOOOOOOCooaooooc_IXJOOO<lO(ODOIXIOIDa

750 5 vs -3

Os alemães ameavados eHI lleUki-Lúki
Moscou, 9 (Reutcrs) - Tropas de skiadores russos estão travan

do batalha contra regimentos de infantaria alemã, nas proximidades de

Vieliki-Luki, onde o inimigo se vê ameaçado de perder a cidade e ser

aniquilado, numa região próxima à ferrovia Kiev-Leningrado.
---_ ... _---- "-.- .__ ._�,,-.- ---

Machado & Cia.
Agências e

Representações
Cllxl poll.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

CIGARRILHOS TALVIS

Dados relativos ao

Capital Real izad«
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em iH de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano

fig
de J 9-tU

9.000:GJ(I$OOO
54.7QO:OOO$CtJO

:1,92;1.7 i 9 000$000
28..;)58'717$970
1'5964:965W32
7.323.826�800

22 354:000$000

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

Diretores:
Dr. Pamphll-i c'Utra Freue de Carvalho, Epiphan!o JOSé

de Souza e Dr. Francisco de Sá.
I

I
I

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

cipais cidades da América, Europa e Alrica,

Agente em Florlcmópoli a

EDITAL
Instituto de Educação de

Florianópolis
Curso de Musica e
Canto Orfeônico

De ordem superior, e tsn
do em vista o decreto-lei n.
673, de 12 de setembro de
1942 e o decreto n. 2257,
de 2'9 de setembro de 1942,
fica aberta, pelo prazo de
30 dias, a contar desta, a

matricula para o Curso de
Música e Cs Dto Orfeônico
que funcionará anexo a

êste Instttuto.
O horário para o fun

cionamento do curso será
das 9 às 10 30 horas,

As candidatas deverão
apresentar prova de Curso
de teoria e sultejo.

Na falta dêste serão
suhmetídas a testes de co

nhecimentos musicais.
O curso será orientado

pela professora Beatriz Vi·
cência Bandeira Rylf

Quaisquer outras infor
mações poderão 88 candi
datas. no tocante à matrí
cula e Irequêncla do Curso,
obter na Secretaria deste
Institut.o.

Florianópolis, 14 de no

vembro de 1942.
J. Roberto Moretra. Diretor

5 Vi". alt. - 5

CAtv1POS LOBO &
FELIPE SCIiMIDT N 39RUA

oostai IQ- rele[lho?lrI083�En.d. relo "ALLI/tNCA�

Sub-Aoente em Laguna, Tubarão.

t. ..

Blumencru €i Laqes.
Itnioi,

'."-"'",.11. I _� �. � _

CASA MISCELANEA, distribui-l Quem sonegar informações à Es

tdora dos Rádios R. C. A Victor tatística Militar, trabalha em pró}
D· R" T .�' I de país inimigo. E, nesse caso,Vávulas e lSCOS. - ua ra]il-I será julgado, militarmente, como

oo, 12. i n im irro do Brasil (D. E. M.).

'------�------------------------�-----��-��

Gabinete Hectro - üenterlo do Cirurgião Dentista

José C$ de Borba (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anltapolls

Clínica e Protese di boca.· Esp e cí a llsta em pontes
:e dentaduras du alis.. Deutadu ra s unatomtc as de Paladon,
sem uboboda palatina (superlor): novo si"terna.- Estra çõ es
de dentes e pol pu deute.rí s (nervos) CDm anestesia.

'I'rah rlhns mcderulsarto s, sob »bsolute garuntta.
l1u& Deoduro, 16.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�a�nuanf�1u Uij U;fJ
CONTEM

11 OITO ELEMENTOS rON!COS:
Rua Iralano 0.° 16 - $éd€ próprld .

Registrado no Ministério da Agrtcultura pelo Certiflcado
o ARSENIATO, VANADA-

D. 1 em 20 de Setern+ro de 1958.
; TO. F03FO?05.CALCIO

Endereço telegráfico: BANCREPOLA ETC. o

CódiftoS usados. MASCOTTE la. e 2a. edição TONICO DO CEREaRa
FLORIANOPOLIS ....

nNICn nr. .. MU"''''ULO''
E:vlPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

lu U uus vil\" .)

Emprestimos -- Descontos -- Cobranças
e ordens de pagamento

Tem correspondente em todos os Municlplo s do Estado
Representante da Caixa Economica Fedl-'rl!i parI:! Il v enría

das Apólices do Estado de Pernitmhu('o, cora sorteio
semestral, em Maio fl Novembro.

Paga todos os ecunens das apólices Federais e dos Estados
de Silo Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especíul para admtuístrnção de prédios,
Receba dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c à dlspostção (rettrada livre) 214)
CiC Limitada S'lt
C/C A Viso Pré .10' 6'1-íJ
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita proeurncão para receber vencimentos em to
tias 88 Repfirtlçõps Federais, Estaduals e Muntclpaís.

! l1iUJ"R �e
li m QUrtf<rO

i II �i.t""t.l p a r a sol: eiro _(lU
� C ("al sem f'ilücs.v'I'ruta r à rua
I! Ttr ad ent e-, S�.
1748 30 V8.-1

I ._

IVende �'e
Um b rr e o DO-

o ii -�l' V'), tí.po Kaiak,
p if'a � pe,,�f)'IS, com vela e SÓ às autoridades Interessa
b ilin i Jnf'lrmações à rUB rá, de-fato, o que sabes ares-

E -rvve s Junior, 135 peito ita "qujnt.a-coluna". (L.
1753 () VR.-' D. N.).

l'lllng� se
ótim i CIH'S d-

II li uI u'" U mnradi3, com

I
bliOhp.il·O. 8gUl ft'iA. e qUl\nte
"ita à ru � Pre'ljdente Cou- I
'ilho nO roO. Trat'H' com To
'pntinn, lJa Ag oncia Chevro
'et
7:';5

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédito Popular e Agrícola
de Santa (atflflna

LABORATORIO DE S. PAULO
Curn 20 pro dutos, procura distribudnv nest- r idade .

Cartas para "L'dJuratLrio" Caixa Postal, 5';9 -S. Paulo

REPRESENTANTES
Representante em São Paulo de uma importante indústria com

ótimas referências aceita representações de cortume e outros

artigos. Cartas para Caixa Postal, 1.476 - São Paulo.

l\luló ,Ufl8 dos rins R enrNçt10
o TONICARDIUM tônico dos rins e do coração l mpa fl

bexiga. ('fl rins, as
o

netrttes, areias, ('óilcas renat» aumenta as
utja�s :flra as Inchações dos pés e rosto, bidropeles, flil.ltl\ de
ar, palpitacõe.s, dôres do coração, asma, bronquite asmáuoa,
arte�w-e;;clerOf!6.

B_f�nl édio
E' o tôuío» útero-ovário SEDANTDL que restltue R H-uJ<J

perdtua pela anemia, palidez, magrozá, fastio, flÔies brllllChE!
regulador d.ss visitas, das GÔ'.l!l\)!lS do útero, ovsrtos. evita
as bemor-sgías, al!t�" c depoís do parto: centra todas lU! enter
mldadea das eechorea de qualquer idade.

Lesões do eoracào f\ a.tH�ga
US0 B Ci�CTUSGENOL eBPedllcfl

contra hldropslas, pés ínohados, ftdta de-ar, palpítaçêes, abatl
m ento das vetas e artérlas, bronquite ftH!l'llÍCI1,

le ..ões, cansaço, urinas eseaaeas "dôres ao eoraçã o, pontadas
nOB rlns e

í

rohações.
A OFl. fraco» e con fa18;---){>��nt�lM
Devem usar o STENOLINO, que faz engordar. aumente o

vigor doe rl'úsculoB e doe nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita n tuberculose, clcatrtzs os pulmões (lo€\nt(>@
com pontadas, toase, dores no peito e DR!! costua, pernas flnel,f.
língua Rl1jn Para a neuraateuía, o desântmo e fi, díspepala, a

couvalescença (; !'aplda.
Rífi! i8 - Reur.oatidH10

SPIROr.UE'I'INA é usada nas mc'léét!as do !nngne �ifilio"
eczemas, tumor€-il, darthroB. e8pinbas, fÍ3tu!as, purgacõ�s. Cer!
das, CllUCf'03, ellcróful8.8, reumallsmo.

ÚnIco deputativo que limpa () corpo, tnoíflfl1l e engorda.
Depositarias: toàas !lS drogarIa!! de Silo Plmlo e Hío.

A.S SI�:NlfORAS DEV]�l\l USA H
Em eU,j inB'i'tte intims u'nente o MEIOYPAN, lie

grande pndor higíeuic'. cooírti mo'éE3'ia'� e n' glt.'Sll!\
RuspeH?'!s, lrrH<l:;õE'j (,'orrlmzntoili, 1�1,,!é�-

tias Ui8i'n-vflginaI6, m81·he<\ e t.-,dó flcrte ,j�, Onf'nçfHl
IJCti1S Cf gràCiC!e PTe:H<t've!l'11'O Dr(:\li't'j,,) p, cIJ,:,eo, RI '.I

NIDa �nElHOR

O. Pálido! DI2PlluPlmdo"
Eiiqotadoi, Anêmico!, Mã81
qu<t criam Mégrc)J, Criançal
r9quílic�l, I"cllbclíio • íoni-

ficaçéio 91U1!! do olgani mo
com o

(�� nnil'� n nlu a :i � �l TI II tJ I

Lío. D N.S.P. n: 199, da 1921

::.aSLIi' ..MP. 00

Nenhurnargumento é de rr a cr per

suação dO que PPEÇOS B�RATOS.
como estes abaixo :

CuNGOLEUNS
1,83 x 2,75 c-s 110,00
2,30 x 2,75 "

135,00
2,75 x 2.75 .• 15S,00
3,20 x 2,75 " 175,00
3,66 x 2,75 "

19S,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Recebemos B1JLSAS finíssimas, fabricação
norte americana

Eitl·:yu,t.JJi!·j'S;ri1)'·r,flJ·)$fHi·IJF4Apm
_o

AHa!at9 CARlONi, o melhor!
Rua TIradentes IS,

FILET á mão
metro c-s 31,00

BATE8IAS DE ALUMTNIO (G'iANDES)
Cr$ 380,00

15vS8lt.-l
.--------------

S&das estampadas e lisas.
Perfumarias, armarinhos e

modas. Linhos ingleses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

CHARUTOS IMDIOS ---Ir!r$ 0.30 co.da um

CASA MENDES •

LINHO BElGA, (para lançõis)
largura 2.20 metro c-s 1lS,00

STORES SUPERIORES
a c-s 13,50

TAPETES "CRUZEIRO"
Tapetoé!s de quarto a Cr$ 23.00

1,20 x 1,80 c-s 145,00
1.40 x 2,00 " 167,00
1,60 x 2,30 225,00
2,00 x 3,00 " 395,00

•

Recebemos ALTAS IiOVIDADES em SEDAS ESTAMPP.DAS

O maior stock de prcccr EIVl LINHOS
lRLANDFSES pa Q terDCA For preços

de entes do Guer-c l

OI)EL
�._---_._--- -_ ..... - ..... - ....."""

e Para suavizar e rejuve
nescer o pele, há um pro-

»

duto perfeito, o SABÃO �
RUSSOo Aveluda a pele. �
combate espinhas. cravos e j
rno ncho s SABÃO RUSSO
sólido ou líquido,

Prestígta o Oovêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta. colunista". (Lo.
H. N.).

�� R E X"
Transporte de Cargas

DOMICIL�O A DOMICILIO
Viagens diretas em caminhões proprios para:

Bom Retir<'. Lages, Paioé'. Correia!Pinto, Ponte Atta,
Curitibanos, Campos Nóvos, CruzE'iro e vice· versa .

EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garíbaldi, Vl3caria., C!'Ixias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re-iespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em L&ges: AgêncÍIl em FloriAnópolis:
Rua Correiij Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2

Telefone 1.677

Realce

u'*_.

a sua beleza com um lindo e moderno

CAS
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes c'omo o amor

Nilo esqueçam, (asa Macedol:lia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajallo, 8

_,
/'
\
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Ultimes estilos de finos IICa rtazes
M BILl lOS
acaba de receber

r
I

'0'�·[D·-'.

"

Vendas à vista e a prazo I
� .
• •

I Curso de admissão à série ginasial !
• •
• •
• Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, •

: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :
: Médio do Ginásio Catarinense). :
: MENSALIDADE: Cr.S 50,00 :
: Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, :
: das 9 às t 2 horas. :
! Praca Getúlio Vargas, 8 I
: N. D.-· A primeira mensalidade será cobrada ne ato da matricula. :
4 •
� .

,..,----_._._._._ _._._._ _ � _ ..

�ALfAIATARIA «O UNICO)
Florisbelo Silva

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

Servico garantido-Prontidão

o alfaiate elegante da cidade

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

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

PREÇOS MÓDICOS
R, Conselheiro Mnírcr 4 e 5 (edifício do

Marcado,
FONE 1.642

OOCX:XXX::CDCl'llOOOOQ�,()(X)X)C)OQootX:\:XlOIO�,-"'_ oaoooooo '�;O.;::::OO� ;;;;Occoco::'OO��
-4>-- �

CINE R.EX CINE ODEON
- FONI: 1581 -

-- PONE 1602 -

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

I
A garota do circo Vamos compor
(Techmco1or) com Dorothy musíceLamour e Henry Ferida !.t -U�ti"'Ul

I� I Complemento Nacional (D,F.B.) I
Ccm Bob Crcsby e Jean

I Dois ursinhos f�. !gazõ?s Des, Roggers
A voz UO }UU!HW Atualidades Complemento Nacional (D.F.B.:

- i Atualidi'l.t!cs mm Pathé NeWf '

I Preços: c-. $2,50 e 1,50 i-'rt'ç,l�': Cr. 3250,1,50 - 1,0
I Livre de Censura Livre de Censura

«Dia do Enge� lí�� ..

fi
6

nheiro» II Hospifol d� J.�.L,"
Rio, 9 (M.) - Per iniciativa

i

I HAMONIA
doo Conselho Regional de En
genharia e Arquitetura da Quin
ta Região e com o apoio de

f todas as associações de classe, I
t serão reahzadas no próximo d;L!

.

f ' 1, •
- I I

� 1 J. ao corrente ccrnernoraçoes i

j'! pela passagem do nono aniver -!
�

I
sário da promulgação do Decre 'I Médicos:

I to 24.569, que regulamentou no-

1g ,país ° exercício das profissões i

lide engenbeiro , de ar quite to tê!
I
do agnmensor. i

I
Conforme fazem anuaimente

I�"
os engenheiros e arquitetos, in:

I
corporados vão ao Palácio do I
Catete, em visita de cordialida
de e agradecimento s. ex. o

i
sr. presidente da República
Pela manhã, às 1 t horas, se-

Alta cirurgia -- Ortorpedia - Parto - ClIniec.
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutr iça.,
Radtologla clínica (ralos X), Laboratorto completo de I

nnáli"eR cllnlcus. Eletricidade mé dlos ICuras dietéticas e de repouso em ambiente
calmo e contortavel

o

OH. CESl1.l� AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Jane iro. livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto A'egre
Ex Cirurgião do Seuatórío Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR_ ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - For
rn a do pvla Faculdade de Medicina do Rio
de .lau elro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Car idad e de Florianópolis e ex-chefe do
Ls boratór!o Central do Departamento de
Sbúde Pública do Estado,

rá rezada uma missa em sufrá

gio das almas dos engenheiros
e arquitetos falecidos.
As 13 horas, será servido, na

Churrascaria Gaucba, um al

moço íntimo de confraternizaçào
da classe.

Iulormaçõ e s sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas pr-r carta à
gerência do mesmo estabelecimento

Artigos pare senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Tamancaria Moderna

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTA00- Outnra-teira, 10 de Dezembro de 1942
------------------------------------------------..--------�

Só 8 dias depois Pétain respondeu ao telegrama de Hitler
Estocolmo, 10 (Reuters) - O. .

d "S k D bla-t naí , f' \ se aproximam da cumplicidade.
rd d rd

.

I f A ns, envia as ao vens a ag a-I pais a uma! catastro e maior que a,

JI
er o PDar.1 o nacl�na rances, det'5 desta capital. Segundo essa

i derrota. Apesar de todas as nossas! Hitler ofereceu todo o seu auxílio
acques oriot, esta pregando' ...

.

I
h t t lt d mensagem, Doriot teria afirmado advertências, o govêrno nada fez I a Vichí, mas a verdade é que seu
fi er amen e a revo a o povo "'1

. .

t itâ i
. � d I

r A

t
.

d L I I' Que
Oi) u times acontecimen os pa.ra evr a- os e as �mlssoe.s e es-: telegrama ficou sem resnesta du-

rrances coo ra o regime e ava,
-

.
4 d F I d d L i -

I
r

_] di d P regrs ..ra os' na rança evaram o cui os e ava sao coisas que t it .l' "

segunuo izem mensagens e a-I ran e OI o mas .

o d i s t into milita!', que se

Hitleli p!1etende in1Jadh� ii ESfnil1l1a � �:���t?(l::.�Fl�;::�êirac,aPii�!
LONDRES, 10 (U.P.)-CirctzJotl a versão de que Hi muito c u rnp r irn en t o do peloa

tler estaria pro ietan do um avanço repentino através da autoridades locais.

Espanha para alacar Gibraltar, com o fim de reco nquis

tar a iniciat ive no terreno bélico .

Mudança declslve na política do Chile? dos, de Santa Co to r ir.o , ins-

SANTIAGO DO CHILE, 10 (U. P.) - Em seu ar tgo
t

í

tu içfio dos mais louvdveis.
do Estado. re ;1'3011 ontem.

de fundo sôbre o aniversário do ataque aPeai! Harbour, o

jornal "EI Mer cur io " escreve: «Há indícios inequívocos de que
se aproxima uma decisiva alteração na política internacional
do Chile. A mudança que prevemos nos irmanará abertamente
com as nações' unidas».

Cumpre assinalar que "EI Mercur io
"

é uma das mais
autorizadas vozes da imprensa chilena, sendo em geral suas

prevlsões confirmadas pelos fatos, que, no caso. sena a ruptu-
". "

ra com o eIXO.

Operações de patrulha
CAIRO, 10 (Reuters)

Comunicado do alto coman

do aliado norte-africano
afirma que as atividades
aéreas avançadas nas ulti- Tl�ro de Iluerra D. 40;mas 24 horas limitaram-se U
a operações de patrulha. -

r
Acha-se aberta a matrícula

no Tiro de Guerra 40, desta,

Pensão para a viuva de Rúi capital. Os interessados pede-

Barbosa I rão dirigir-se à. diretoria do,
. . I mesmo, a avenida Mauro Ra-

RIO, 10 (A., �.) - C! presto I
mos, das 17 às 18 horas, diária-

dente da República baixou de- I t.. men e .

creto , ontem, concedeado à d'l
o

_

Maria Augusta Rúi Barbosa, CHARUTOS SUERDI(K
viuva do ilustre brasileiro Rúi Maço Cr$ 1,60
Barbosa, a pensão mensal de CASA MENDES,
Cr. $2.000,00, enquanto viver. -

� ..-.,. �.

• Osvaldo Aranha e Ezequiel. Pa
dilha, respectivamente, Minis
tros das Relações Exteriores do
Brasil e do México, foram con

decorados com a Medalha de
Ouro Trienal Pari-Americana ...

pelos consideráveis serviços pres
tados à União dos Países Ame-

a
ra

ive
U111a

séria,
" Em

.... ira,

.: E�-;:��;;"C�IIIgora
.1 êsse
�e enl ��::lI:;'!Sb ���
cha-
mha
ian- No Supremo Tribunal Fe-

n�� deral foi julgado o procasso
a n° 6.414, refererrte ao nosso

3 dos
. fartos Estado, em que é recorrente

.lUlí;�,: a� 'l�.;g,�)�� 10 sr. Marcos D. Pinho e re

JC1de esta, a troco de I corrida a Cía. Nacional de
.11e devolvia a v irginda- N - C

. R 1
.1 calma na sua concíên- L avegaçao o s teí rci. e a-

tou o sr. ministro Filadelfo
Azevado e encarregou-se da
revisão o sr. ministro Laudo
de Camargo. Segundo odes·
pacho, não foi conhecido o

recurso, contra o voto do
sr. Ministro Relator.

acabava bem ...

v homenzinho de Minas quis fazer as

sim. 'Não encontrou porém o Templo da
Grande Deusa, rico e sevéro. Ao invés
dêle, achou um lar manchado por sua

ignomínia e' meia dúzia de vassouradas
na cabeça, vazia de cérebro ...
E por aquele preço outorgado à "cara

metade" êle mesmo se desvalorizou ...
DR. SERTORIUS

Afundados 135 navios japoneses
WASHINGTON, 10 (U. P.) - Foi oficialmente rvo

ticiado que os japoneses já perderam na zona das Ilhas
Salomão 135 navios.

:Anlvenário9 :
Transcorre hoje a data nata

lícia do sr. Luiz Xavier de AI
meida , rádio-telegrafista da Ca
pitania dos Portos.

.
,

A partir de hoj e entrará
em vigor no Rio o novo ho
rário dos Bancos. Assim é

que os estabelecimentos de
crédito abripão das 9,30 às

11,30, e das 13,30 às 15,30.
Para os funcionários o ex

pediente interno prolongar
se-á até às 17,30 horas.

Faleceu o <ieral da Ordem dos Jesuítas
Lo ndres. 10 CU. P.) - Em avançada idade faleceu,

ontem, c Gero 1 da Ordem dos Jesuitas, reverendo Padre
Valdemiro Ledóchowski, pai espiritual de rno is de

27.000 Jesuitas.
O extinto era, membro de diversas associações

turais e ocupava êsse elevado cargo desde 1933.

VIajantes:
Está nesta capital o nosso

colega de imprensa [orn. Aurino
Soares, diretor da nossa con

freira «A Notícia'), de Joinville.
".,.....................·m·...· .....·_....•.••••••••·

•

O sr. Marcondes Filho, mi
nistro da Justiça, assinou urna

portaria, que tomou o n. 7.044,
instituindo no seu gabinete u

ma secção especialmente desti
nada a assistir as administra

ções dos Estados e Territórios,
que assim o desejarem, no en

caminhamento dos assuntos do

seu interesse nas repartições si
tuadas no Distrito Federal, bem
como a informá-Ias das mate

rias de interesse ger a!. A secção
será conhecida pela designação
«Serviço de Informação», abre
viadamente "S. I.", e ficará sob
a chefia de um oficial de gabi
nete e sob a orientação direta
do títular da pasta.

Agora já se combate eficazmente a sa. coluna
BUENOS AIRES, 10 (U. P.) - O Ministro dos Re

lações Exteriores recebeu uma nota urgente da Corte Su
prema de Justiça, solicitando o nome completo de todos
os membros da Embaixada alemã na Argentina, afim

de, varios deles, serem convenientemente julgados como

espiões.

Casa Porto
Esta interpelação faz pensar muita coisa ...

Angora, 10 (U. P.) - Divulga-se nos círculos oficiais
turços que o sr. Von Popen, Embaixador da Alemanha,
interpelou a chancelaria turca sobre que atitude toma

ria a Turquia no caso de a Alemanha se encontrar na

Irninêricíu de perder a guerra. A respeito dessa notícia
sensacional faltam pormenores no momento.

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

Autor do
plano «Beveridge»
Londres, lO (Reuters) - O

rei Jorge VI recebeu ontem em

audiência a "sir" Willian Beve

ridge, autor do plano de recons

trução social que traz o seu

nome.

CASIMIRAS INGLESAS

Padronagem exclusiva
O PARAISO

Rua Felipe Schrriidt, 21
Comprai na cr SA MISCE

LÂNEA é saber economizar'

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

o horário das repartições
públicas será modificado?

Novo ataque a Turim
Londres, 10 (R.) - A RAF

voltou a bombardear a impor
tante cidade italiana de Turim,
sobre cujos edifícios fabris fo
ram lançadas poderosas bombas
de 1.600, 3.600 e 4.000 quilos.
Roma a admite tenham sido
causados grandes danos. E' ês
te a 6° ataque realizado pela
RAIo' desde o início da ofensiva
aérea desencadeada contra a

Itália.

zistas. em Lião, como reféns,
devido à morte de um soldado
alemão. Encontram-se todas na

prisão central daquela cidade
francesa, esperando a hora da

Rio, 10 (A. N.) - O vespertino"A Noite" divulgou que o DASP co

gita submeter à apreciação do Presidente da República um projeto esta
belecendo novo horário para (IS funcionários públicos, talvez, mesmo, de
oito horas, durante a guerra.

Acrescenta aquele vespertino, que várias repartições já estão com

suas horas ampliadas, ajustando-se, assim, de uma maneira prática e in,
teligente, às exigências do nosso esfôrço de guerra.

srs.

execução.
•

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

�

O «eixol> envia reforços
La Linea, 10 (R.) - Anun

cia-se que chegaram ao porto
de Bizerta diversos transportes,
conduzindo soldados, armas e

munições para reforçarem as

tropas alemães nessa regiao.
Acrescenta se, ainda, que êsses
reforços eram constrtuidos de
tanques leves, artilharia pesada
e canhões de 88 mm.

'I

Adiada a manifesta�ão
Buenos- Aires, 10 (U.P.)

Foi adiada a grande manifesta
ção que seria levada a efeito
ontem, nesta capital, em home
nagem aos Estados Unidos e

promovida pelas associações de
mocráticas e liberais argentinas.

Mussolini ordena a evacuação
do sul da Itália.

Londres, 10 (R.) - A radio
de Roma transmitiu uma nota

de Mussolini, na qual o mesmo

ordena a evacuação da zona

sul da Itália, considerando to

da essa região "zona de defe-

Sabotagem na Checoeslováquia1
Zurique, 10 (Reuters) - Anuncia-se que em Praga foram

fuzilados mais 35 checos, acusados de alta traição; terrorismo
e parte ilícito de armas.

.................................................... '

HEMORROIDAS
Cura radical sem operação, sem dor e sem repouso.
Tratamento de molestias do ESTOMAGO FIGADO

INTESTINOS e ANO-RETAES.
'

Médico d DH R. BIS C A R D I
o osp. S. João B. da Lagoa do R. de Jana., de

passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor
Meirelles n° 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horas

MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

•

Novos reféns serão fuzilados,

I
na França

Londres, 10 (R.) - Segundo
I se divulgou, cêrca de 200 pes
I suas foram detidas, pelos na·

sa" .

*

Condecorado o

Aranha
Miami, 10 (R.) - Os

sr. Osvaldo

Ger.eraí ludo Este'.fi:S
S€g�;iu hoje. p ei c lTtanhã,

poro Cu r i t i b o , o general
.LUC�l) E�s:eve:i, ilustre ins ..

petol� do 2° G!.�1..1.pO (te f(egiões
iVIi1itores.

Palestra
o Ln s t itu to Brosrl Esta-

corno porte de s e u programa,
mais u rnc conferância cul
tural. Encarregou-se da rnes

ma o sr. tte. Roy Dcvíd ,;
distinto oficial da armada
crner ícon o , que falou sobre
o têm.a "Artl!: Fotográfica" �

aventando problemas técni-
cos e artísticos com raro

brilhantismo. A segui.r, foi
exibido um jornal cinema

tográfie:o, recente,
Grande núrnero de asso

ciados do Iris t itutc estevec

presen te a essa sessão cul
cul- tura!.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

finho Crelsltadl
"SILVEIRA"

Grande Tónico

MORADIA NO CENTRO
ALUGl\-SE uma ótima C8881,

de moradla, à rua TIradentes
n: 7.
SAL�S - ALUGAM-SE di

versas "alas p/médí cns ow.

escrítórlo. à rua Tiradentes
tr 14 (sob.) Tratar à rua Fe-
lipe Schmidt, 19 (CASA DAU
RA).

15 Vs 5·

Professor encontrado morto
RIO, 10 (V. A.) - Foi en

contrado morto, em seu..

apartamento, à rua Alvaro
Alvim, na Cinelândia, o sr•.

Alceu Gomes Abreu, profes
sor da Escola de Comércio ...

Ignoram·se ainda as cuusoe.

da morte.

Alfaiate CARIONI, o melhor!!
Rua Tiradentes. 16.

ricanos.
*

Os italianos confessam
Zurique, 10 (Reuters) - O

comunic;;do italiano confessa que
a RAF ocasionou sérios danos
em Turim, no rêide do dia 8"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


