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Projéti e e lo iv de fabrica ão a{�I�:j I
BUENOS AIRES, 30 tu. P.) 11 comissão parlamentar investigadora das atividades antl-�r.�.� Jfoi informada da desco�erta d� p!ojétis e ge�plosivos de fabrJcação alenlit O deputado .JuIiOE·:V!ItJ.<L2"��3tf{3

melnbro da referida comlssao, partira para San Javler, para tomar parte no Inquerltoc
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Aterrhssgem forcada
de aviões nerfe

americanos
Lisboa, 30 (U. P.) - Um avião

bi-motor e outros dois aparelhos
norte-americanos realizaram ater
rissagens forcadas em Portugal.

O aparelho' bi-motor aterrissou
na praia de Santa Cruz, ao norte
de Lisboa, COIll avarias na helice
e no trem de aterrissagem. O pilo
to encontra-se de perfeita saúde e

internado. Os outros dois apare
lhos aterrissaram no aeródromo

I internacional de Lisboa.

Lutando a 19 grilAs I

abaixo de zero
Berna, 30 (R) - A agência no

ticiosa alemã informou que novos

reforços alemães, lutando a 19
gl'ÚUS abaixo de zero, estão con

tendo fortes arremetidas russas no

Don Médio.
Acrescenta: "Trava-se 1 uía loca I

em pontos de resistência. Em vá
rios clêles, o inimigo foi repelido.
Xossas tropas dizimuram patru
lhas russas que penetraram nas

posições germânicas e isolaram
salientes russos das suas reta-
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ANUNCIADA ,A QUEDA E OTELNIKOVO
MOSCOU, 30 (R.) --A importante cidade de Kolelnikovo

em poder das tropas ,russas.

LftVAl VIVE SOB TERROR Quatro filhos a serviço da Patria

caiu
m

Os primeiros (oman·
dantes das corvetas

Rio, 30 (E.) O almirante
Henrique A. Guilhem, ministro da
Marinha, baixou avisos designan
do os capitães de corveta Otávio
da Silveira Carneiro e Francisco
Vicente Bulcão Viana para as Iun
cões de comandante das corvetas
"Felipe Camarão" e "Matias J.e
Albuquerque", respectivamente, e

dispensando-os dos cargos ele ime
diato do tender "Ceará" e de che
fe do Departamento do Pessoal do
encouracado "Minas Gerais". São
êles os primeiros comandantes da
quelas corvetas, as quais foram
construidas, como se sabe, 110 es
taleiro da ilha do Viana, sendo
postas no serviço da nossa Mari
nha de Guerra.

Reforçada sua guarda pessoal
!

Londres, 30 (U. P.) - Um comentarista {lo jornal "The
Star", informa ter notícias de flue Laval reforçou sua guar
da pessoal desde a assassinato do almirante Darlan, acresceu
tando que nínguem tem conhecimento dos movimentos de La-
val, cujos passos se rodeiam de al)soluto sig'ilo. I

I

a

Para presentes:
Louças finíssimas, de porcelana

inglesa, recebeu
{{A MODELAR»

Rua Trajano Nesta (apitai Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua 'Felipe Schmidt, 21A Espanha auxilia o «eixo» I
A sra. Helen E. Barry, atualmente servindo como enfermeira

São Sebastião, 30 (R.) - Novo ·.w..·-.....·_-....·.-..-.-,......................w..._ militar, do exército norte-americano, saúda as fotografias dos
contingente de 1.306 soldados da Descoberta de uma seus quatro filhos que prestam serviços de guerra nas forças
"Divisão Azul" espanhola, deixou a cidade neolítica armadas dos' Estados Unidos. (Clichê da Inter-Americana
Espanha, sob o comando do Tenente-

para O ESTADO).
Coronel Mariano Toledo, destinan- Lisboa, 30 (U. P.) - Os arqueo-
do-se à Alemanha e dali à Rússia. logos Eugênio Jalsay e capitão

Afonso Passos terminaram sua in
vestigação arqueologica em Vila
Nova de S. Pedro, perto da cida
de de Azambuja, onde descobriram
a existência de uma localidade
ncolitica, que data do ano 250 an-
tes da éra cristã.

.

A opinilo do gral.
Sikorski

México, 30 (R.) - Nas declara
ções que fez à sua chegada a esta
capital, o general Sikorski, pri
meiro ministro da Polônia, r-ef'e
rindo-se a nomeação do general

O íd t d A t'
,I' Giraud, para as funções de Cornis-

eX-preSl en e a rgen IDa Ira sário Geral para a Ãfrica Francesa
do Norte, afirmou que a mesma

I "póde favorecei' consideravelmen-

Para. um conven o te a união de todos os franceses".
Quanto ao assassinato do almi

Buenos Aires, 30 (U. P.) - dades públicas, recolhendo-se rante Darlan, o general sustentou
O ex-presidente da República a, um convento. que "a França Combatente repu-

Alfaiate CARIOMI. o melhor! Arg'entina, sr, Elpídio GOllza-
tY _ -.- -.w - - di�n� :!���il�:, �:sJ��à��loesa�;o:��Rua Tiradentes. 16. lez, vai abandonar .suas atíví- pergunta que lhe foi dirigida por

�-----------------------_:_------- Ten. (el.· Ruderico Dantàs um jornalista, o primeiro ministro-

E t 'II
II

U A II

B t polonês acrescentou: - "A meun raram VI orl080S na cranla arre o vêr, os degaulistas não teriam dú-
Encontra-se nesta capital o vidas em colaborar com O general

sr. ten. cel. Ruderico

DantaSIGiraUd,
que é um militar honrado

Barreto que veio assumir e um.sincero inimigo d� Eixo. E�ta.' . . _

a Juta e de todos os patriotas autên-chefia da 168 Circunscrição de ticos. E a França Combatente não
Recrutamento. é um partido político".

Este contingente, embarcado hoje,
substitue 1.400 soldados que regres
saram à Espanha em 20 dêste mês.
Entre os soldados que partiram
acham-se incluidos 200 voluntártos
de Caiatayud.
As autoridades civis e militares,

falangistas e grande multidão acha
vam-se na estação para despedir-se
dos· soldados. O esquadrão aéreo,
que cooperou na luta com a "Divi
são Azul", regressou à Espanha a

22 do corrente mês, incluindo oito
oficiais, cinco subalternos, 40 sol
dados da força aérea, sob o coman

do do Major Salvador.

Moscou, 30 - (Uníted Press) - Forças russas entraram vitoriosas
na, Ucrânia. A entrada se verificou por forças de "tanks" e infantaria,
-que atravessaram a fronteira entre as províncias de Voronezh e Voroshi
lovgrad, depois de terem coberto várias duzias de quilômetros em mar

cha forçada.
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- «Reveillon»).-Surpresas - Traje a rigôr'
o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO rlOVO, realizará, dia 31, o SRU tradlcional'�

baile de São Silvestre.

LIRA TENIS CLUBE Dia 31 - Grande baile

:
e

: Dr" Edgard Pinto de Souza
: A Associação Comercial de Florianópolis : i

: deseja aos seus associados e ao comércio em ge-: Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na
• rol um Próspero e Feliz ANO NOVO. : i Faculdada de Medicina da Universidade de São Paulo. onda foi assistente
• • efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida nele Prof. Edmundo Vas-
: 1942 1943 • concelos. Ex - assistente da Pt'o!. Benedito Montenegro. Com prática de
• : mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípi3 Corroia Nela. Com
: . . .

s estágio de eSlJ3cialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof .
...,.•••••"......................................... Sauerbruch) e nas eunícas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden.

de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso.
ligado e vias biliares. seles, útero. ovários. rins. nrcstata e bexiga.
hérnias. hidrocele. varicoceie e varizes. Cirurgia d03 05303 e artlculaeões.
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Sa(ld.. São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Mitchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Scaulal nO 2. T�l. 1259

A' sua distintíssima freguesia o

Café Rio Branco
Cumprimenta cordialmente, formulando os mais sinceros
votos de abundantes felicidades pelo transcurso do NATAL

e entrada do ANO NOVO

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

IAVa�Radhili.�
� (Rua Conselheiro Mafra 7·- �

II
Edifício la Porta) IIAgradece aos seus ami

gos e fregueses as aten

ções que lhe foram dis-

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

I2412-42 - 31·12-42.

.......U30caxX::...:xl«xoxn"""'xnoc'CY",........BIJDOQIDQI;J

A CAPITAL, de Oscar Car

doso, envia aos amigos e c1i
entes cordiers votos de Bôas
Festas e Feliz Ano II/OVO.
lv' 792.

O ALFAIATE CARIONI de

seja aos seus distintos ami

gos e fregueses Bôas Festas
e Feliz Entrada de Ano Novo.
N' 793.

N. - 773 CASA MENDES,A neste
enee io, cumprimenta aos seus

amigos 'e clien tes, desejando,
para todos êles, um Nata!
Feliz e Próspero Ano Novo.
N 794.

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

Londres, 29 (Reuters) lenta, os movimentos do cora-

Filmes, em câmara lenta, das ção,
estuações do coração, poderão "Se o método fôr simples e

ser em breve projetados nos der resultados constantes, isso
hospitais, afim de permitir aos será contribuição de Importân
médicos o diagnóstico das do- ela, não só para a ctueradíogra
enças. Importantes uovldades fia - filmes movimentados
nessa ordem de idéias são reco- fe,itos com os raios X - como

Ihídas no "Lancet", o qual também para a radlografía
afirma que um radíõlogo bra- vulgar" - diz o "Lancet". _ """""""'OOODOOO<'OOOOOOOC""'''''''''''_

síleíro anuncia haver hiper sen- A clneradíografla foi o sonho � rsibilizado o gráu ordinário das dos radíólogos desde- o ano j �ntõnio Scllmidt parti- ,

fitas rápidas, {le maneira que de 1896.

I
cipci aos parentes e

possam recolher, em câmara amigos que contratou a
__ .,_, ,_______ casamento com a srta. �

-�-�OOOOOOOQ
.�

_ .
�--I �� GO:� I:��.:::J��=.J I I ANTONIO I

� � ORL�NDA � I,
� � apresentam·se � H

I I noivos �

l�:::�2/421 �1

� D::IDIDDDDDQCXXICICIODCXXlQOOOCDQIDOOCIQOOQOICIX'I)U

002 3�Z

Um invento brasileiro
revoluciona Londres I

têm o prazer de participar
parentes e amigos

contráta de casamento de

a seus

seus filhoso

A MECANO'GRAFA dese ie
aos seus amigos e fregueses
Bôas Festas e Feliz Entrada
de Ano Novo.
N°. 785

A INSTALADORA DE FLO·
RIANOPOLIS tem a eetieie- raDOroDQOr

,

-ir��i
ção de formular aos seus Fre- I

Pedro (ascaes
I �

Francisca Baião
�l1ueses e amigos votos de Ie- .,....,.,..___,.,.,. _oco"",xo,.,._,.. ...""''''''''''''oaoaoaoo_

licidade para o Natal e Ano
Novo.
N' 776.

A ALFAIATARIA PEREIRA
cumprimenta os seus fre
gueses e amigos, dese ierido
para todos Feliz lvata1 e Prós
pero Ano Novo.
N°. 786

A RELOJOARIA ESME
RALDA tem o grato prazer
de augurar votos de Bôas
Festas e Feliz Ano Novo pa
ra os seus distintos fregueses
e amigos.
N' 777.

A CASA MALTY tem o

prazer de cumprimentar seus

amigos e fregueses, com vo

los de felicidade para o Na
tal e Próspera Entrada de
Ano Novo.
1'11°. 787

A CASA MISCELANEA de
seia aos seus numerosos «mi
gos e clientes Bôas Festas
e Feliz En trada de Ano
Novo.
N°. 790

A CASA DAS FRUTAS, de
Artur Polli, Iormúl« aos

seus fregueses votos de fe
licidade para o lvata1 e Ano
Novo.
/'li 0. 788

A CASA ATANASIO tem o

prazer de deseiar aos

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

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

OSVALDO GOULART, pro
prietário do "Salão Record",
deseja aos seus distintos fre

gueses Bôas Festas e Feliz
Ano Novo,
N·738.

PEDRO XAVIER {!i> CIA.
formulam aos seus amigos e I A CASA AhAS1ACIO KO
fregueses votos de felicidade TZIAS tem o prazer de de
pela passagem do Natal e sejar aos seus numerosos
desejam, também, Feliz En- amigos e clientes feliz en-
trada de Ano lvovo. trada de Al'vO NOVO.
N' 775. s-. 800

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

amigos pelo transcurso do
Natal, deseja a todos Feliz
Entrada de Ano Novo.
fiO. 791

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

Florianópolis. Natal de 1942

i

f/
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Só às autoridndes interessa

rá, de-fato, o que sabes a res

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

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt. 21

Clfnlca Dlédlco-cirirglca do IDR. SAULO RAMOS
EspeclaUsta em moléstias de

eenhoru - Partos.
ALTA CmURGIA ABDOMINAL: ..-

apêndice, tumores, etc. - CmURGIA
PLASTICA DO PERINEO - H�l'D1u,
hldrocele, varleocele. TratameDto Bem

dor e operaçAo de Hemorroldes e varl·
zes - Fracturas: aparelboa de gêsso.
Op�ra DOII Hspltals de Florlan6poU.,
Praça Perelta e Oliveira.

30Fone. 1009
Horulo: Da! 14 àlJ 16 boralJ, cHarta·

mente.

801 3 vs - 2

..

seus

Fes
Ano

Novo' e poderoso exér
cito gaulês em formação
Londres, 29 - (Pelo coronel

I
to acontece com os oficiais pro

Sígísmundo Casado, comenta- Iíssíonals, Em tais condições
rlsta militar espanhol para a pode-se assegurar, ai "priori",
Reuters) - Está sendo orga- que tanto o comando como a

nizado no Marrocos, com a. má- maioria da oficialidade do no

xima urgência, um exército vo exército, serão muito efici
francês, indubitavelmente pa- entes, armados pela Inglater
rai desempenhar um papel ím- ra e Estados Unidos. Assim,
portante para a luta. pois os pode-se ter como certo que,
materiais que estão sendo for- com excelente comando, e um

necidos para a sua formação enquadramento eficiente e ar

são da melhor qualidade. Todo mamento e material abnndau
aquele que antes desta guerra tes, juntamente com acentuado
tenha mantido relações eultu- espírito de revanche, o novo

raís com o estado maíor fran- exército francês na Afriea do
eês sabe flue sua competência Norte fará reviver o brtlho e

técnica não foi superada por as tradições militares franee
nenhuma potência. Outro tan- sas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nlnall tKAk% m. r
o ESTADO -Quarla.feira, 30 de Dezem1:»ro de 1942

7 "mm f'E

3
te mes?)' msg

Recomendada, na Itália, a ruptura do pacto ítalo-alemão! I Vid�lE��"�?n�tiva
Berna, 29 (R.) -

Informa-,
Adiantam as mesmas notí- r R!o! 30 (E.) - o Co)��elho d.

cão procedente de Roma revela tal, a Córsega e a Sardenha. aptos pa.ra o servíco militar. das que êsses planos são as-
Revisâo do Botafogo

_

de 1< utebol e
�

p " -íue H ' ,1·l
r

"
•

't' . " I '..... 'O (U �IJ) l\.T tí " d tr tr 1 ' Regatas resolve,lI . lIa? aceItaI: _

a

que () rmcipe ... umberto, her - 'Iam rem msis rrarn na

como,
moscou, tl ••

- 1, o r- sma os, eu te ou lOS, pe OS ge- proposta do Cor i nth ia ns, de Sao
deiro do trono italiano, e vá- pleta restauração da índepeu- eías procedentes de Lausanne neraís Verselini e' Dalmainizo e Paulo, para a transferência do za

rias altas patentes militares dência da Itália e na elimina- informam que o príncipe Hum- que propõem "a plena restau- gueiro Caieira, que, d�sse modo,

Italianas, protestaram junto ao ção da influência estrang'eira".1 berto do PIemonte, herdeiro da ração da independência polttí- continuará no cl:lbe alvi-negr-o.

Rei Vitor Emanuel contra o la- Entre as medidas propostas I corôa da Itália, e um gTUpO de ca Italíana ", fi redução <lo nú- !'\OVO TORNEIO ESPORTIVO

!neI�tavel estado das defe-sas para a segurança interna, figu- generads �tal�anos apresenta- mero de soldndos. italianos. e:t_ll Rio, 30 (E.) _, Segundo divul

ltaífanas. 1'8111 a ele que todas as tropas ram ao rer Vttor Emanuel os luta ua frente ortental, a Iímí- ga um matutino, a Cruzada Naclo-

Num relatório em tom enér- ítallanas sejam retiradas <la ,I planos para a defesa da Itálla ração das forças de ocupação nal ele Educação, projeta a reali-
- zação de um Jogo nesta capital e

gíco, essas personalidades ex- frente Russa, que sejam forma-! e do seu Império "no atual pe- italianas nos Balcans e !lOS ter- outro em São Paulo, ou ele um tor-

puseram que a atenção míltrur dos batalhões femininos para all'íOdO crítico". Acredita-se que 11'HÓriOS
da Albania, Dalmacia, neio com a participação de clubes

. da Itália deve ser desviada pa-, defesa costeira e que os moços êsses planos incluem uma rUI)· Corrú e Ilhas Jônícas, das duas capitais, em benefício da

ra a defesa de- sua costa ocíden- de H} anos sejam declarados. tura do pacto ítalo-alemão, "Campanha da Alfabetização".
Nesse sentido, o presidente da C.
N. E., sr. Gustavo Arrnbrust avis-

de tau-se com o s r. Vargas Nelo, pre
sidente da F. M. F., que prometeu
o seu apoio à iniciativa. Os jogos
seriam realizados em abri l viu-

Londres, :-lO (R.) - "A semana Comentando o avance realizado douro, em disputa da "Taça Ge-

I que passou foi a mais notavel de pelos exércitos russos duranle a
I
túlio Var.s:as", institu�da pe�a Cru

! ioda a história russa" - afirma semana passada, o correspondente zada Na�lOnal de Ed�lcaç�o: Sa
, o correspondenle militar do "York- militar do "Even ing Stardard" diz hemos a.mda que sera. solicitaclo
I shir-e Post",' comentando os suces- que, pela primeira vez desde o para os jogos ou o to:nero o �at�·o-

'I 50S obtidos pelos exércitos rUS50S inicio das hostilidades, os russos crruo da Confederaçao Brasileiru
I no decorrer elos últimos dias, du- estão-se aproveitando da sua su- de Desportos.

,!
rante os quais reconquistar-am ria- periorlclade real, material e moral

, da menos de 12.000 milhas quadra- sobre os nazistas, muito embora a

I
das. estratégia cio comando russo não.

"Ao fim dessa ex.truo rd inúr lu possa permitir uma guerra de
semana de luta, as primeiras li- atrilo de durucão ilimitada.
nhas nazistas desapareceram por "0 custo ela guerra têm sido tão
completo, enquanto que as segun- elevado - diz o citado comenta
das foram rompidas em diversos ris!a - que os chefes russos de-
pontos. A tão falada "linha Todt " vem ter as suas apreensões tanto

já não tem a menor eficiência, e no locanle aos estragos produzidos
o comando nazista teve que tranS-1 pelo tempo, como pelas balas í ni
ferir às pressas os seus quarteis migas. Assim, todos êsses golpes

I de inverno. Enquanto isso, Hitler desfechados contra diversos pon-

i
continua. a sacrificar um número tos das posições alemãs, devem
de forcas cada vez maior, num culminar num único golpe, pode
supremo e desesperado esforço pa- rosa c decisivo, que, inegavelmen
ra conter a avalanche russa, que te, trará certo e determinado pro-
avança sem cessar". pósito no seu bôjo".

MORREU O PAI DO VOLLEY�
BALL

Nova Iorque, 30 (U. P.) - Com
72 anos de idade faleceu o sr. Wil
liam Morgan, criador do jogo de
Yolley-ball.

HECORDE BATIDO
Santiago do Chile, 30 CC. P.)

- O chileno Jorge Underruga ba
teu dia 27, à tarde, no Estado Na
cional, o "record" sul-americano de
50 metros de obstáculos, eslahele
cerido a marca de 7 segundos para
o percurso. O "recorcl" anterior
pertencia ao brasileiro Emílio
Elias, que marcara 7 segundos e

d ois décimos.

O CONTRATO DE HÉLIO
Hio, 30 (E.) - Deu entrada on

tem, na F. NI. F., o novo contrato
feito entre o Botafogo e o center
half Hélio, para o necessúrio re

gisto.

REFRESCANTE - DIGESTIVO

.D�-lW'AMdmv:,:
o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a·

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro lO n° 23.

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

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

Mole-tias dos rins e coraQão
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração límpa 1\

bexiga, 02 eína as nefrite" areias, cólicas renats, aumenta 8!1
urinas, Tira 9.1'1 Inchações dos pés e rosto, hídeopsías, ralta de
sr, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêelo-eselerose,

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovárlo SEDANTOL que restttue fi saüde

perdida pela anemia, patídez, magreza, fastio, flôres brancas
regulador das visitas, das doenças do útero, ovártoa, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas 8.8 enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Lesões UO ooração e asma
Use li CACTUSGENOL especifico

contra htdropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das vetas e srtéríes, bronquite asmática,

lesões, cansaço, urtnas er.Cil<J38.8 � rlôl'êS no coração, pontadas
nos rine e I ichações.

A<\08 fraco« e c-m valescentcs

Iíesmoronam-se as linhas
defesa nazistas

C)��: .�//f)C(A,
fi •

[�,Ptc1AU()AO(

Devem usar o STEiliOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor doa músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
Boas ánêmícas Evita 11 tuberculose, cicatriza OI! pulmões doentes
com pontadas, tosa", dores no peito e nas costas, peruas Iracas,
línguil.. suja. Paf8 a nem·agtenla, o desàuim,) e a dispepsia, a
couvale!icença é raplda.

RífiU8 - Reumathnno
A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento materiai das fôrcas arma

das da Nação, exige que
-

todos os

brasileiros lhe prestem cooperação,
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

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

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
'ares podem exigir, sempre que hou.
ver dúvida quanto à veracidade dI
qualquer informaçã(\, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

SPIROCHETINA é uBsda nas moJé�tla6 do sang!le. slfllls,
eczemas, tumores, darthroB, espinhas, fí"tulas, purgaçô(Js, ferI
das, c;mcl'OS, escrófulss, reumatismo.

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

AS S�JNHORAS DEVEM USAR
Em SUl'! toHoztte fatima somente o MEIGYPAN, de

gra.nde podor higienico, contra moléstias Cr n ragi058S
tiuspeit!HJ, irrUf1çÕf.>8 cOrrimfi:llto!!l, mOlés

Uas utero·vaginals, metdtes e toda sorte de doenças
h)cllls oe graDde pre!ervlltlvo. Drog'flrla Pacheco, Rio.

A América ainda não
está ·ft salvo

Rio, 30 (A.N.) - Por ocaslao da entrega dos diplomas
,às legionana s do Curso da Defêsa Passiva de Petrópolis, ceri.
monia paraninfada pela senhora Alzira Vargas Amaral Peixoto,
o Interventor Amaral Peixoto pronunciou um discurso, fazendo
entre outras declarações, as que resumimos a seguir.

"Depois de elogiar o civismo dos jovens petropolitanos
que se apresentavam para servir a Pátria com eficiencia, disse
que deviamos avaliar concretamente os perigos a que estava·
mos expostos, afim de nos prepararmos para enfrentá las à
altura.

.

Não sabiamos se essas mesmas legionárias que hoje
'conclUlram o Curso da Delesa Passiva não seriam amanhã so
licitadas para prest a' serviços, mas deveríamos admitir firme
mente que isso possa acontecer.

As vitó�ias que há pouco obtiveram na Atrica do Nor,
te os nossos aliados poderão servir de estímulo ao «Eixo», pa
ra lhe despertar o desejo de um revide, tendo como alvo a

A.mérica. De um momento para outro pod'eremos ser surpreen
dIdos .por f&�tore� que co.mprometeriam a nossa segurança. Qual�
quer Imprevldencla, por ISSO mesmo, seria imperdoavel, sobe
tudo quando temos presentes os trágicos exemplos das nações
da Europa.
Camisas, Gravatas, Pijamel,

Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
Rua Trajano, 12.

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

o

SOLDADOS BUROCRATAS _

. I 16a C. R.

E N t'
· Acha-se aberto nesta C. R. o vo-

cos e o leias 'luntariado para preenchimento de 7

__________

'

_

claros de soldados burocratas. Con-
dições: Al't. 85 da L. S. M ..

a) ser brasileiro nato;
b) ter bôa conduta;
c) revelar aptidão física para o

Serviço Militar;
d) estar entre os 17 a 25 anos de

idade, devendo apresentar, no caso

de seI' menor ele 18 anos, consenti
mento de seu representante legal;
e) não ser reservista de Ia e 2a

categoria;
f) não estar chamado à incorpo

ração p:ua o serviço do Exército ou

na Marinha de Guerra ou provar ter
sielo isento da encorporação depois
da convocação de sua classe;
g) ser solteiro ou viúvo sem fi

lhos;
ser dactilógrafo e não ser funeio

nano público Federal, Estadual ou

Municipal.
Florianópolis, 28 de dezembro de

1942.
Cap, David Tro1npowsky Taulois

Chefe da 16a C. R.

ií!iiL dr ti"

Compral na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Recentemente, foi aberto in

querito administrativo na resi·
dência da Diretoria de Eslradas
de Rodagens, com séde em

Lajes, afim de ser apurada a

responsabilidade de' funcionário
contra o qual hav a séria de
núncia. Vindo o inquerito à In,
terventoria Federal do Estado,
está ex3,YOu o despacho seguinte:

, •Arq\live-se. O próprio de
nunciante não poude positivar
em maneira concludente as suas

acusações. O seu depoimento é
um amontoado de incoerências
e contradições, As provas do
processo falam em favor da cor

reção com que se vem havendo
o funcionário acusado",

Cozinheira
Precisa-se de uma bôa COZI- PENA DE MORTE PARA OS QUE NÃO POSSUEM CARTEIRA DE

nheira. Paga-se bem. Tratar IDENTIDADE

na Empresa. Auto Viação Ca- Londres - (Serviço Checoeslovaco de Informações, para "O Esta-

tarinense � Florianópolis. do") _ O novo "Protetor da Checoeslováquia, Daluege, sucessor do car-

803 Svs 2 rasco Heydrich, ordenou a pena de morte para os que ajudarem ou es-

Cabelos brancos' LOÇÃO I
conderem as pessoas que, "conforme as circunstâncias, devem ser con-

MARAVILHOSA!
sideradas como inimigas ativas do "Heich" alemão". Dentro dessas

"circunstâncias", deve estar compreendido, por exemplo, o caso de pes

soa que não se tenha registrado na policia ou que não possua a carteira

de identidade. A pena de morte está prevista, ainda, para qualquer caso

de falsificação de carteiras de identidade ou o fornecimento de tais

documentos a terceiros. Só em casos excepciona.ís póde a pena de morte

ser convertida na de trabalhos forçados.

QUARTO
Ah.:lga se um, espaçoso, bem

arejado. Tratar à rua Curitiba·
nos,14. lSvs.13

Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
C ..L�\. WErrZEL INDUS'l'RIAL-JOfNVILLE (Mdrca regiSL)

CONSEHVA o TECIDO DA R.OUPA PORQUE LAVA FAClLMENTE
E COM RAPIDEZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINE REX IMPERTA,L CINE ODEON
- FONE 1587 -

- FONE 15B1 _

- FONE 1502 -

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

ftolvado a uloderna Compra-me aquela A patrulha da morte
Com Jeffrey Lyn n e Pr iscil la

c.ldade Com Luli Deste e Philip
Lame Dom

Complemento Nacional (D F.B.)

1apis magico (Desenho)

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

Com Lloyd Nolan , Constance
Moore .e Albert Dekker

Complemento Nacional (O.F.8.)
Cine jornal brasileiro
Preços Cr. $2,00 e 1,50

Livre de Censura

Complemento Nacional (O,F.B.)

o- temporal de janeiro

•

Associação dos Construtores Civis do
Estado de Sant a Catarina

AssGmbléia Garal Ordinária
De ordem ào sr, Pre8iõente, a de acórdo com ü ar

tigo 9 dos Estatutos, convido 08 srs. asso clados a compa
recerem no próximo dia 30 do corrente, às 20 horas, em
nossa séde social, à rua Felipe Schmidt , D. 2 (sobrado)
onde se realizará uma ses são de assembléia geral ordi
nária, para eleição e posse da nova diretoria para o ano
de t 943.

Florianópolis, 22 de Dezembro de 1942.
Estanlsla u Makowiécky

Secretário
:1 va. 3

---------------------------------------- ��t,.__

"GUTEN 'fAG ! (BOM DIA)
Lisboa, Dezembro - (Interu l iado _. para "O Eslado") - Nà» há

mais "bom dia" na Alemanha I A seguinte anedota vem con íi rruar essas

pala vres. Conta-se que nas csco lus a lcmás o aut igo costunu. de saudar
o professor com um "bom di.r" f'o i abolido na "Novu orrlcm ". Passaram
os alunos ii dizer: "Hc i l Hitler l ", quando o pro'·essor f:lzia a SUH upa
riçâo na aula.

Ora. ]Júbitos Hl1ligos uâo se cxqucccm :,ssim 1,10 dpprcssa c certa
vez um ill}.dogr'::lr!o "bOllJ dia" su:'giu cm plen» �nJla ... l ria p.issur as

sim dcspcrcchi d» ('sin f,1I1;', '! Cel·I:tllwn!c qlle 11::<). ":\klliJJ()s .. - prin
cipiou solene. () p rof'cssnr ", - Illl Alcnu.n ha depois do "F[[(,I1I-el'" não
há mais "bom-dia" ... "E depois de um silêncio sigu ificut i vo : "Hei!
Hitler 1".,.

Healrncnte, os "bons dias" da Alemanha passaram com o advento
do nazismo.,.

OS RUSSOS NÃO DARÃO TEMPO ...
Londres, Dezembro - (lnteraliado - para "O Estado") - Iuf'or

ma-nos a agência "Aneta" que, com o propósito de atrair agricultores
Jlolandeses para a tarefa de recultivar a terra devastada no território
:russo ocupado pelos alemães, o engenheiro nazista h�landês P. I. Heere
ma declarou, depois de uma visita, à Ucrânia, via Berlim, que "grandes
Quantidades de gêneros alimentícios" estão chegando a capital alemã
.por via férrea procedentes daquela região.

Salientando que "há grandes possibilidades" para seus "bravos
-eompatriotas, que apreciam as aventuras peculiares á tarefa de pio
neiros", o engenheiro nazista advertiu, contudo, 110 órgão da imprensa

I'Controlada da Holanda, "National Dagbald", que são "consideráveis as

dificuldades de transporte" a vencer antes que se inicie a emigração
para a Ucrânia em grande escala. Mas, insistiu, essas dificuldades serão
;afastadas pela "iniciativa holandesa, baseada na experiência hidráulica
.dos engenheiros do nosso pais, os quais, provavelmente, tomarão a seu

.cargo a tarefa de abrir caminho".
Entrementes, a emissora de Berlim anunciou que o sólo russo ocu

·pado pelas tropas nazistas seria distribuído depois da guerar entre os

.soldados alemães. Disse mais adiante a rádio berlinense que "os cam

-poneses holandeses receber-iam também a sua porção de terra, mas que
,"nenhuma jarda de sólo russo seria distribuida antes que os soldados
.alemãcs voltassem da frcnte de combate".

Os círculos holandeses desta capital interpretaram as notícias ele
.Ber'Iim como um indício de que os alemães, de posse de certas áreas
-do território russo, procuram utilizar os agricultores holandeses para
reconstruir as grandes fazendas coletivas russas, que foram dcstruirlas
pelos próprios camponeses afim ele impedir que caíssem em poder do
Inimigo.

A Companhia Oriental Holandesa, fundada pelos nazistas holande
eses, sob os auspicios do govêrno alemão," com vistas de estabelecer
:3,000.000 holandeses no léste ela Europa, tem feito uma propaganda in
tensa a, procura de colonizadores. As noticias da Holanda indicam, to

-davia, que essa propaganda tem tido uma fria recepção. Os holande
ses que se têm oferecido aos nazistas são tão poucos que a companhia
-achou conveniente não publicar o número deles.

Salienta-se também em círcnlos londrinos que a ofensiva elas for
iÇas russas, iniciada em novembro último, operou uma traosf'ormaçâo
J)rofunda na situação geográfica dos campos de luta na Rússia, sendo
provavel que os planos nazistas dêem por terra, posto que os russos

já estão a pouco mais de LIma, centena de quilometros rla fronteira da
Letonia e é quase certa a reconquista de Esmolensco, em cuia área os

nazistas pretenderam também estabelecer colônias agrícolas ...

I
Pfev()�: Cr. �2,OO· 1,50 - 1.00

Livre de Censura

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

CD�panhia
I

oa Baia ]I

I

Nada supera em

eficácia o

OLEO

EI,ECTRICO

no tratamento
de dôres reumá
ticas, caimbras,
nevralgias e dô
res ou torcedu
ras de músculos

e tendões.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

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

Machado &o,
Agências e

Representações
C.lx. polt.1 - 37

Ru. Joio Pinto - ,

FLORIANÓPOLIS
Sub-Igente. no. prlncip.h

muncíplo. do E.t.do,
17P.

Cubelos brancos f LOÇÁtJ
MARAVII,ROSA· !

o ADVOGADO ACACIO rviO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

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

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

Aluga-se ótima. casa de
moradía, com

banheiro, agu s fria e quente
sita à rua Presidente Cou
tinho n° roO. Tratrr com To
lentino, na Ageucía Chevro
iet
755 l5vsl\lt,-Il

DR. VITOR (iUTIERREZ

Estará ausente até principios
do mês próximo, quando re
iniciará sua clínica

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutaIl\eut
secretos, e servem sómente a fin.;
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

Dôr de dente l

Fundad� em 1870
Seguros Terrestres e

BAIA

Dados relativos ao ano de

Capital Realizado Rs.
Reservas, mais de II

Responsabilidades assumidas. •

Receita II

Ativo em 31 de dezembro li

Sinistros pagos J

Bens de raiz, (prédios e terrenos) II

1940
9.000:000$000

54.700:000$OÔO
H.929.719:000$000

28 -,358'717$970
85.964:965$032
7.323:826$800
22354:000$000

Diretores: I
'

Dr, Pamphi!o d'Utra Freire de Carvalho, Eplphanio José
de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Alrica.

•
Agente em Florianópolis

CAMPOS
RUA FELIPE SCHMIDT N 31-1

I ,� u C'!tiAl 10- TeltvhoruI083-1!nd. Tel. .ALUANÇA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,

IBlumenau 8 Laqes.

RESISTEM OS TRABALHADORES FRANCESES

Londres, Dezembro - (Interuli.vlo - para "O Estado") - As in

formações que nos chegam da França -- diz o Serviço de Imprensa elos

Franceses Combatentes - revelam que oitocentos trabalhadores recru

tados para seguirem para a Alemanha, tiveram apenas duas horas para.

prevenir suas familias. Esse grupo incluía certo número de operários
mutilados, os quais seguiram para a Alemanha, assim como presos- co

muns, sendo que sete dos últimos foram fuzilados por se recusarem.

a seguir. Um oficial alemão, coisa rara, opondo-se à brutalidade das

ordens que lhe mandaram curnprir , declarou que esta ação era uma

pnwa de fraqueza da, Alemanha. "Isto é o fim"... declarou êle.

-

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção. de

•

TREMEL -

'iM�
....................- ,..................

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

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

aparelhos fotográficos. telefones, etc .

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

758 vs-14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.,. FE7..r. , i
o ESTADO -Qt.iarta·'eira, 30 de Dezembro de 1942

S 11M E 2
5

f'r=mãei_;'It!lIU8·

RIO, 30 (A. N )-Sob a de
nominação "Outro êrro", o

Interventor de Pe rn ambuco ,

sr. Agamenon IV'Iagalhães,
escreveu o seguinte artigo:
- "Outro êrro dos lc ti

fundários é supôr que po
derão viver em paz e gozar
a vida empobrecendo as po
pu loções do Estado. enca

recendo os gênero'S alimen
tícios que rareiam onde as

terras não produzem, res

tringindo os iniciativas e

man tendo· estímulos e es

peranças no trabalho agrí
cola. O direito de proprie
dade é só um direito nc

turaI e não privilégio de
um contra outros.
Se êsae direi to não se

distribuir pelo maior n ú

mero, terminará como uma

opressão, ou. motivo de re

volta.
Ninguem poderá julgar-se

seguro de um dheita que
pelo seu abuso se t ro risfor-,
me num obstáculo ao tra

balho, à riqueza e à expari
são social. O espírito hur
guês ainda é muito visto
no Brasil. A maior defê:;;a
do nosso sistema social está
em cultivar ê

sse espírito,
proporcionando às masso.s

das cidades e dos campos
o direito de adquirir uma

cosa e um trechn de terra,
base de economia provada.
Se a propriedade terl'itori
01 continuar nas rndo s de Ciabinete Eledro _ Dentario do Cirurgião Dentista
meio duzia de homens e

em grande parte
í

nexp lora- José C. de Borba (Caló)
da, os massus terminarão "

sem aspirações" perdendo o
Ex-denttsta do Patronato de Anitapolís

Clínica e Protese da boca.- Especíallsta em pontes

D S"AVAS L ACERD I espírito burç uês que é o
e dentaduras duplas., Dentadura s anatomicas de Pllladon,

.

t .

.

.

1'\
'.

_ A �e��ro .

de gravldad� t?O r sem aboboda palatina (superior): novo sistema.- Estrações
. QculIsta do C�ntro de Sdude e do Hospital de Caridade quilfbric e da .r�$ �.enc 9:1 de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

!x-mterno do Servlç� do Professor Leõnidas Ferreira e ex-eslaglário dali condtra o con Ior-rnísrno opres Trabalhos modernísados, sob absoluta garantia.
�'Ueryiç� �o dr. Gabr!el de A}ldrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) sa o. Rua Deodoro 16
("nica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS Quando o govêrno, pois,

' ,

NARIZ e GARGANTA
r

aconselha aos latifundários - - - - - -' -

Consultas: das 16 às 18 horas que cultivem suas terras, •••••••••••••••••••••••••
Rua Felipe Schmidt, 8, Fooe 1256 est� defendendo o direito • •

Resldencla: Conselheiro Mafra, 77-FLORiANÚPOLIS. de propriedade, está deferi- .. F • E •
dendo o segurança dos que armaCI8 speranra.

I IIflT TO
têm o que perder, está de- • �

•

"1 I
�tl U DI DfA6NOSTIVO fendendo o ordem econo- • A SUA FARMACIA . •

,
Dr. Antônio Moniz CLINICO mica, que não poderá sub... Rua Cons, Moira 4 e 5 FONE 1.6i2 ••de Aragão sistir sem juatiç c ,

Dr. Ojalma Moellmann O que corrtbat.ernos- não .. Entrega 8 domicilio •
MÉDICO Formado pela Universidade de

é o direito de propriedade. (I •
Cirurgia e Ortoped.ia. Genebra (SUlca) É o abuso desse direito.
Clínica e Cirurgia do Com prática nOI! hospltata europeu- Quanto maior fôr o núme- •••••••••••••••••••••••••
torax. Putos e doenças Cl1ulca médíoa em geral, pediatria. ro de proprietárias rurais,

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

de senhoras, doenças do sistema nervoso, apare- mais estavel e mais tran
lho genlto-urlnaeío do homea

CONSULTORIO: e da mulher quilo será o nosso futuro".

Rua Trajano, ::m, Assistente Técnico
Diariamente das 15 às Dr. Paulo Tavares

I
1'7 horas.

I
urso de RadIologIa Clfnlca com o

uESID-ANCIA 1_r. Manool de Aoreu Uampanarion. n: São Paulo). Espeeialízado em Hr-
. Almirante Alvim, 36 .:ieD� e Saúde Püblloa, pela Uníver-

Telefone o. 751. Ildane do Rio de Janeiro.
Gabinete de Raio X

:..--------..---- Elecirocardiografia clínica
Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
Gabinete de IIsioteraola

Laboratório de microscopia e

análise clínica
!:tGa Fernando Machado, I

Telefone 1.195

'NDICADOR EDICO,

f

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
.

__r_. NARIZ, GARGANTA

E:specialistai assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C .< I Peja manhã, das 10 às 12
onJou te!: A' ta rde- dFHl 3 às 6

AUSENTE
------------------_. _._._--.-----------

�
ur. MADEIRA NEVES - médico especleliste

DOENÇAS DOS OLHOS
Cur80 de Anerteleoarnento e Longa Prática no l1!o de Janeíro

�(on5ultes Pela manhã: às terças. quintas e sabndos, das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

..I_[onsultório: Rua João Pinto n.- 7. sobrado - Fo no: 1467
Resldêucla: Rua Presldeut e Coutinho. 2:1.

Dra. S(hweidson

\ \

Josephina
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1 � às 11 heras

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

'Dr. MARIO WENDHAUSEN -- �����:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Busil)

�x-jDtern� do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de SilUde

CLíNICA MÉDiCA
Moléstias internas de adultos e cr la nças.

.

Consultório: RnR Felipe SchtrdIt n. 38 - 'fel. 1426
Resídencí»: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

�Dr. AUCiUSTO DE PAULA Dj�etofa�����S��:1
D -

d
� .

ó
.

Florlanopolis
J.neSl encia e Consult rIO: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
, Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

'Fisioterapia: Diatermia, lnlra-verrnelho e Ultra-Violeta.
CO�SULTAS: Dlarlamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

�.

Dr, Remigío
-i
\

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESJDENCl A'
A v. Hercilio Luz, 186
- Pnone: 1392 -

FIORTANOPOll""

'Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIOOS - NARiS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto, 'i • Fone l.ltcJ

Attende a chamados I RESIDÊNCIA:
" 14 Rua Bocaiuva. l1lt - Fone l.lt56

�====����=========

UROV;',!H)5 PELO O·N·!i·P· �,oe N9 �69 DE tSi3&

A defesa do Direito de
propriedade

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

I EMPRESA .... REX"
I

Transporte de Cargaq
DOMLCILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminbões proprlos para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e více versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garíbaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re+espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
�ua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Telefone 1.677
em

Deixaram anarquizados os serviços
externos da Prefeitura

Baía, 30 (Agência Vitória) - Pelo gabinete do Prefeito

dr. Elisio Lisboa, foi fornecido à imprensa a seguinte nota: "As

pirâmides de metal usado, espall\Pdas pela cidade, ainda não
foram removidas para o local já reservado nos terrenos das

Docas do Porto, por falta de gasolina nos depósitos da Prefeitu
ra, As quotas desse combustível concedida ultimamente à Pre

feitura, destinam-se às necessidades mínimas de Limpeza PÚ

blica. Agora que a quota aumentou um pouco, vai ser pcssi
veI a remoção dos metais, mas a duração desse servíços ficará
condicionada à quantidade de gasolina de que a Preleitura dis

puser. De referencia tambem à paralisação de várias óbras pú
blicas municipais, cumpre esclarecer que durante muitos dias,
além da agravante da crise Ae gasolina, a Prefeitura não dis

punha de um "uaico saco de cimento no Almoxarifado e so

mente hoje poderá adquirir alguma quantidade de cimento pa
ra os trabalhos essenciais. A natural perturbação decorrente da

situação tem-se refletido nos serviços externos da Prefeitura,
prejudicando várias providências de carater urgente e que não

podem ser atendidas com a presteza desejada".

Alfaiate CARIOMl, o melhor!
Rua Tiradentes 16.

Agentes.Pessõas que já tenham sido vendedores de

.radios, refrigeradores, maquinas de costuras ,

romances, titulas de capitalização, seguros sorteios, construções,
ações de Cias. ou outro qualquer ramo, poderão obter bons re

sultados, como Representante local de grande e solida Empre
sa, com possibilidades de ganhar de Cr. $500,00 a Cr. $1.0'l,OO
mensais. Serviço fácil e sério. Escreva à Caixa Postal n. 2573
S PAULO.LEONOR DEUCHER

Enfermeira obstétrica (par
teira diplomada) Atende na

Casa de Saúde S Sebastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

TROPICAIS INGLESES
O mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

QUartoAluga.se um, bem
espaçoso, com ou

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

IOvs. - 9

f'aspa 1 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vítor Meireles n' 26

Telefone n' tifOS
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consulhs diárias das S

hol''l'l em diante
------------_=-----------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A INSTALADORA DE FlORIAIiÓPOUS, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção de tememos, o que há I

I· de mais moderno. I. ! �E' hoje o calçado da móda, é recomendado para r :: Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova Á

� época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário. 9i moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à .,

: I Não compre seu calçado sem primeiro visitar a

Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- Idos do interior.
'. .

--------------------------------- . .
• que se acha tecnicamente aparelhada para fs z er êsse serviço cem absolu ta perfeição. �

•
Também conserta quaisquer outras máquinas corno de ESCREVER, CA:'CULAR, e tc.,

•
com a maior precisão mecânica e a p.eço s módicos.

e R. João Pinto, 19. fone 1 fjsg. •

i:·························�·�·�····e:............+••.k..6.. ; ��(> JH?�<'P��1;oip<>-�">_ 'r.��"'<H'>,,��.,,"'�<l'�+..+4�H>+++�+ s,4�,.,�4-•..,.,+++:�� �<P +)1
I ,..,. � .""'"., '+ .. '+ .. .. ..,........",.........V'>". .. -I> ... 'i> '''" .,:, '. � � <> " • .. .. oO'..... � � {> .. '+ .. ,

tJ.

I'� i Relo�ios de ouro E�� 1(/\ i
� L �
�'+ ..t

I :�: Os mo is luxuosos e de cbr olutcr pre cis âo :E
� .. Relógios de aço RECORD, lIJJREl'i. e ASCOT. .....,
�y �

I+..
Jbtigcs pera rreE€nles. J.,

·1· FRATPRIAE-·(RIS'TAIS- FCRCELPNAS ��.... e FAQUEIROS LE PRATA e AÇO. ..�

I
• �.'.:. Eecçõo Ce ética corPpleta.-Garante·se a exata +�J
+. observância da receita. .,!
.�. ..+.
+. +1

1 �t Acabamos de receber as últimas novldodes, diretamente dos +:�
:!: Estodos Unidos, de pul=eros. colares e chotelcínes 1�
to:. de c uro. de 10 e 12 quilates. +:�
..

., i

·:1: Joalheria E1S�IIER_Ah.LDA :ij
�.. _:(
tt. RU t\ TRAJANO, 4 - FLORIANOPOLlS ::j
1 _ �
t � � �� � � �·i
t••Oi w." " _ ., � '+4' iJt!+\

S",das estampadas e lisas Não procures conhecer o que r Os órgãos da Estatística Militar

Perfumarias, armarinhos e se pensa nas esferas oficiais; têm apô io legal, quando intimam

d L h
. 1

-

d d'�'
.

d f o produtor e o vendedor a mostrar
mo as. in os lng eses. sao segre os meeis e guar-! o que possuem em seus estabeleci-

O P A R A I S O dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.).

1amancaria . oderna

Crédito Mútuo Predia I

Propdetários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
FoI pago à prestamista Maria Severtna da Conceição,

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

que lhe coube em mercadorias, no valor de rs.

Cr.. $6.250,00
conternplada no sorteio de 5 de Novembro de ! 942.

4 de Janeiro
Mais um formidável sorteio re a lizar

á

a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de Janeiro (4/deira),

com prêmios no valor de

Cr, $6.250,00
Não vacile, Adquira já li SU'l caderneta na sé.íe da

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

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

Con�ulta médica gr6ti� !

Contribuição: apenas Cr $2,00
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada

Banco de Crédito Popular e Agricoh,
de Santa (atarlna

Rua Felipe Schmidt, 21

Alfaiate CARlONI, o melhor!
Rua Tiradentes i6.

-_._-

Caspa 1 LOÇÃO MANA v J

LHOSA!

Rua TraJano n.O 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certtíleada

n. t em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Cólii!tos usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Muntcíptos do Estado
ftepresentante da Caixa Economica Federal para a venda.

nas Apólices do .Estedo de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

O. Pálidos. Depauperado., Paga todos os ceuaens das apólices Federais e dos Estados
E.c;otadol, Anêmicos, Mães de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
que criam Mlgroi, Crillnça. Mantem carteira especinl para administração de prédios.
,a�uít�c.. , receberão • toni· Recebe dinheiro em depósito pelasflClçao gl,,1 do ofglnitmo melhores taxas :

S
com o

I I c/c A disposição (retirada livre)

a n g U � n o
ele Limitada 5%

H .

I
CIC A1'iso Prévio 6'ro
C/C Prazo Fixo 7%

Lío. D.N.S.P. rr 199, da 1921 Aceita procuração para receber vencimentos em to-
188 88 Repartícões Federais. Estaduais e Municipalfi .

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFO�OS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

1-----------------------------------------

Hospital de Homônio !
HAMÔNIA t

I
!

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de AQultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Laboratorío cernpl sto de

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

calmo e contortavel

Médicos:

•
p

tDR. CES.8.R AVILA - Formado pela Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Orto pedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLiVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florlanó polis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado. 2%

A C & �:•.* & .' .
Tem em «stock» os mais recentes artigos

, '-'4iI .' ..�� para crianças, ternos de .fina confeçção pa�a
..

.'
,

.

'\ \. homens, calçados, cbapeus, casemiras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc,' 1 Fábrica DISTINTA está con-

. .
leccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos.

VIsItem as novas e moderuas instalações de A CAPIT.AL, à rua Conselheiro Mafra, 8.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

t
.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr, Lauro Daura
Doenças de Senhoras-Vias

Urinária".
Tratamento especializado

das ate cções do, aparelho
genítal feminino (Utero, Ová-
'rios, Tr om pas, etc.). Tra
tamento moderno, por pro
cessos elétricos da GONOR
RÉA AGUDA E CRONICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕE�, sob contro-
le endoscópico (URE-
T R O S C O P I A) e de labo-

I ratorío.Fisioterapia ._ Diatermia e

Intra- Vermelho.
I CONSULTAS� Dois 10-12 e

das �. 5,
CONSULTORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: t fl63,
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.
760 30 v - 9-

ALfli.!ÁTARIA « O UNICO»)

Florisbelo Silva
Ilhímos estilos de finos

MO ILI RIOS
acaba: de receber

I

f,

Ternos S)Q ffiBt!ida .... (esemlras nacionais e estrangeiras.
Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

Servi(o garantido-Prontidão
i
I
!;

j!
� O alfaiate elegante da cidade lllil� Rua João Pinto, �1
�.�.�.���������.��� ISABOTAGE1H, A DESPETO DA VIGILÂNCIA ,I

IINova Iorque, Dezembro - (Inte raliado - para "O Estado") I:OS transportes militares alemães, - diz um boletim do Centro de In- �

formações, - com destino ii Irente oriental, atravessam continuamente Ios territórios poloneses. A posição estratégico, da Polônia é da mais I

alta importância para a máquina militar nazista e o alto comando ale- I!mão viu-se forçado a destacar urna Iorça de quarenta mil soldados, para �vigiar e guardar os caminhos e estradas de ferro da Polônia, contra

sabotagem.
Todas essas precauções são inúteis, porque de todas as partes da

Polônia chegam notícias de "acidentes" nas ferrovias, dcscarrilamen-
10s, incêndios, "roubos" de ferramentas, etc.

Um caso típico de sabotagem sucedeu recentemente muna das es

tradas de rodagem da Polônia oriental. As informações alemãs relatam
que os sabotadores fizeram uma grande cova na estrada, cobrindo-a li

geiramente com galhos e terra, na véspera da passagem pela mesma das

forças mecanizadas nazistas. Um caminhão carregado com explosivos
caiu na enorme cova causando lima terrivel explosão, que fez ir pelos

I !
ares mais dois caminhões que levavam o mesmo material. Inúmeros I
.soldados alemães foram ferídos ou mortos neste "acidente" e só muitos !
dias depois foi reiniciado o trânsito. i

I

i
I
I
I

I

-:miIIIIRWlI

"I , ,

lar DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

\ \ '

"

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, parasitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr, TOLENTINO
DE CARVALHO

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

Seja
•

sua p�oprBa
� EHFER'YEI�A

,(
-:

Cabelos brancos! LOÇÃO
MARAVILHOSA J

QUARTO
Aluga se um, espaçoso, bem

arejado. Tratar à rua Curitiba
nos, 14. 15vs61ZVendas à vista e a prazo

__��_��_��q�?� t. =- �==�__�.�_�__� ma

I-----C-E-R-C-A-S-D-E-A-R-A-l\-t-E-F-A-R-P-A-D-O-E-l\-I-P-A-R-I-S------- '.

I
I

ADVOG�DO
Dr. Aldo Ávila da Luz

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

Neto, sala 2.

IRes. Av. Río Branco, 181
Florianópolis.

Londres, Dezembro - (lnteraliado -

para "O Estado") - O jor
nal suisso "Le Dérnocrate" refere-se ao medo que o patriotismo da

população parisiense inspira aos alemães. Adiante declara o mesmo:

"O público de Paris está tanto mais irritado quo.nto pensa que o re

crutamento de trabalhadores tem por fim não somente fornecer mão
de obra aos alemães mas também afastar da França os patriotas que
poderiam um dia opor-lhes resistência". Os hoteis, a começar pelo
"Majestic", os postos de Polícia, os postos de guarda estão protegidos
por arame farpado. Apesar do blackout a praça da Estrela permanece
constantemente iluminada, podendo deste modo a polícia facilmente fis
calizar lodos os índivíduos suspeitos que se aproximem dos grandes edi
fícios onde se encontra o Estado Maior Alemão. Os parisienses fingem
ignorar a existência dos alemães. Se êles oferecem seus lugares num

ônibus a algum francês, este recusa. A população francesa digna e cal
ma espera dias melhores.

Inferessa ii 8 efl,re 10 ItIl1lJrercs:

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garant1a de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Na edclesrencie, na

idade adulta, na "idade
uitica", as lrregulende
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem
pos, Ha, porém, as 'Que
se libertam disso: são as

que usam A SAUOE DA
MULHER. I Farmácia ((Esperança))

do

farmacêutico NILO LAUS IÂ SÁUDE DÁ 'MULHER
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumariu.--Artigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS

UNIFORMES NAZISTAS QUEIMADOS COM ÁCIDOS
Londres, Dezembro - (Interaliado - para "O Estado") - In

forma-nos o Serviço de Imprensa do Govêrno Polonês em Londres que
6 governador Fisher impôs a Varsovia uma multa de cento e sessenta
mil dólares, como castigo pela destruição de uniformes alemães, levada
a cabo por patriotas poloneses.

Trata-se do seguinte: Nas ruas de Varsóvia, os poloneses, e espe
cíalmente os mais jovens, atiraram ácido cloridrico no ar quando pas
sam soldados e oficiais, com uma habilidade tal que é impossível des
cobrir o autor desta proeza. O efeito do ácido é quase imediato, fican
do os uniformes dos nazistas completamente destruidos. O ódio dos na

zistas deu motivo à multa que poderá ser aumentada, segundo o gover-Inadar Fisher, se continuar essa nova modalidade de sobotagem. , .... .".__..-_",_ _

!��!�Eo��!�!���� I.tra esse terrível mal
(CRUPE)

I.'Informações com o

Dr, ARMINIO TAVARES

R. Conselheiro Mafra 4 e 5
Mercado,

FONE 1.642

(edificío do

I Realce

I
I

I
! Padrêesi t:'"� \...� v

I
f
,

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

dos homens !!
8, Rua Tl1ajano, 8

que encantam l Cores firmes ! Firmes conto o amor

fia0 esquevam1 Casa Macedonia-(a casa que mais biU10tO vende)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Horrhlel desastre
de trem

Alru onte, Canadá, 30 (U. P.)
Ocorreu, dia 27, à noite, -um te�Ti
vel acidente ferroviário na estação
desta cidade, em consequência do

qual pereceram quarenta pessoas e,

pelo menos, duzentas resultaram

feridas.

Na estação de Almonte achava-se

parado um trem suburbano, repleto
de famílias que regressavam de

Peobroke para Otava, depois de ter

·AM8AÇ
MOSCOU, 30 (R_) - As forças russas que descem do Norte em direcâo

já estão constituíndn séria ameaça a essa cidade.

6 divisões cercadas
MOSCOU, 30 (R.) - As seis divisões alemãs

estão cercadas no setor de Kamensky ten taram

contra-ataque, mas este foi dominado.

ricanos voltaram a, atacar a base ni

pônica de Rabaul (Nova Bretanha).
Desta vez, um cruzador recebeu 3
formidáveis impactos diretos e ficou
adernado, supondo-se que, por fim,
soçobrou.

*

BARCO JAPONÊS A PIQUE
Nova Delhi, 30 (R.) - Aviões in

gleses "Hurricane" bombardearam
um barco japonês que subia o rio
Iranadi (Birmânia), pondo-o a pi-
que,

NAVIO TORPEDEADO
Cairo, 30 (R.) - Um submarino

inglês torpedeou um navio italiano
de abastecimento, que navegava em

frente de Nápoles.
*

LU'.rARÁ PELA PÁTRIA
B. Aires, 30 (R.) - Soube-se aqui

que o sr. Marcel Peyroton, ex-em

baixador da França na Argentina,
partiu do Rio de Janeiro, provavel
mente, para a África, onde Jutará
ao lado dos Franceses Combatentes,
pela libertação de sua pátria.

INCÊNDIO NO "LUSO"
B. Aires, 30 (R.) - O vapor por

tuguês "Luso", que se achava atra
cado ao armazem B das docas de
Puerto Nuevo, foi presa das chamas.

mas foram imediatamente socorri
das. Turmas de operários trabalha

que ram durante toda a' noite para re

um mover os destroços do trem e reti

rar os feridos e mortos. O trem per

tencia à "Canadían Pacific Railway

I Company". .

marcham -

/

rumo nor

Londres, 30 (U. P.) - Além
das prisões efetuadas pela polí
cia de Paris, revela a Rádio Vi
chí que foram apreendidos 250
quilos de explosivos, 6.500
bombas incendiárias e 153 qui
los de produtos químicos, em

poder das pessoas detidas.
Foram apreendidos dois pre

los clandestinos, 32 mímeógra-

\
I t

[OS e vãrlos milhões de impl'esG'
sos. As medidas foram toma·,

das, segundo a Rádio Víchi, pa
ra "eliminar fi atívídade de"
"comunistas" e· "tel'l'odstas"
em todo o país", o que, como

se sabe, é um eufemismo mui
to usado pelos nazistas sempro
que desejam combater atividae-
des que lhes são contrárias.

A adesão da Somália
CAIRO. 30 (R.) - A. Somália Francesa. uníca nar

cela do Império Francês que linda estava com Vicni.
acaba de aderir aos Francesas Combatentes. O fato se ve
rificou sem efusão de sangue.

Os americanos em <iafsa passado o fim da semana no carn-

ARGEL, 30 (R.) - As tropas americanas entraram
I po. Outro trem, que conduzia tro

no cidade de Gafsa, no centro da Tunísia, a cerca de I pas: chocou-se por trás com o pr i-

180 milhas a su-sudoeste da capital do protetorado. merro. A colisão foi tão violenta

I que
dois vagões de um dos trens

Portugal-Japão ficaram destl·oça�os. H'�uve cenas

LISBOA 30 (R ) O 1 c
••

� S I t
de horror na estação, MUitos corpos

A '.
•

-

• • mll:uscro Asr. a azar
.

eve I foram '0 .ados IOIl e do trem e al-
longa cortferêncio com o mãnístr-o j opories nesta ccpí to l, f·J g

t
g

dr

d' -. guns icaram ranspassa os por pe-
porem, o assunto a en trevíato nao transpuou. d d d

.

f A 'tOaços e ma erra e erro. s VI 1-

Alfaiate CARIONI, o melhor!
Rua Tira.dentes. 16.

I_, O J A
Aluga-se excelente lOja

com vitrina grande
��I Edifício Cruzeiro
j

V·d S
S

II
R. Felipe Schmidt, 52

I I a O�l,:_ il�Tr_ata_�.(_�:_'ta�O�15wildi,
FAiem anos Moje I �� vs - 6

A exma. sra. d. Dilma
Ia da Luz;

o sr. dr. Nicolau Glavan de
A-fim-cie executar o plano de

Oliveira; colonizado do vale amazônico re-

a gentil senhorita Léa, filha sultante "do acôrelo recentemente-

do sr , Jorge Lacerda: assinado entre a Coorelenacão da
-

o J'ovem Jorge filho do sr. Mobilização Econômi ca e a �ubbel" -

, Reserve Cornpany, cutrar ão em
des. Henrique da Silva Fontes; ação, harmonicamente, três erga

a srita. Evanquelia Morais I nismos elo govêrrio : o Serviço' Es
Savas, filha do sr. Nicolau Es- pecial de Mobilização �e Trah�lha
tefano Savas acatado comer

dores para � Amazonía, che_flad?,
.' pelo engenheiro Paulo ele ASSIS RI--
cíant e nesta praça. beiro, o Departamento Nacional de-

Imigração e a Comissão de Abas
tecimento elo Vale Amazônico, es
tes chefiados pelo sr. Henrique
Doria de Vasconcelos.
Seguiram para o norte do país;

hoje, às 6,30 horas, por via aérea;.
os primeiros 14 técnicos da Coor-
denação, que vão instalar postos
para a devida assistência aos ope
rários em marcha. Entre êsses té
cnicos embarcou o dr. Manuel de
Sousa Ferreira, que orientará ()o

Serviço Sanitário.

Um nome! Um símbolo! Uma garantia-!

CASA R.ADIOLUX

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Sch rní d t , 21

Clubes:
Como nos anos anteriores o

Doze de Agosto vai reviver a

manhã mais uma de suas gran
des noites. com o seu tradicio
nal Baile de São Silvestre. O

que de melhor a nossa socieda
de possue, nos seus elementos
mais representativos, acorrerá
aos salões do "veterano", numa

testa encantadoramente bela, de

que se guardará a mais grata
recordação. _

O velho e tradicional Doze,
artisticamente decorado, aco

lherá mais uma vez os seus

frequentadores, numa testa de

sons, de côres e de perfumes.
Entre os presentes serão sortea

dos dois valiosos brindes, ofere
cidos pela Diretoria do clube
da rua João Pinto.
Não ficará em branco.

-

pois,
a Noite de São Silvestre em

Florianópolis. O Doze, manten

do o seu renome e a sua tra

dição, oferecerá aos seus sócios
uma festa que ultrapassará tu

do o que se possa imaginar.

Desde o lago Tchad
Cairo, 30 (R.) - As forças francesas, que

desde o- lago Tchad, no coração da África,
te, já se acham a 800 Kms. de Trípoli.

Covardia contra inocentes
Londres, 30 (R.) - Os alemães internaram os pa

rentes do dr. Eduardo Benés, membro 'do governo che
coslovaco sediado em Londres.

Nas garras da "Gestapo"
Londres, 30 (R.) - A "Gestapo" tomou a seu cargo

a administração central da França.

Será chamado a Berlim
Estocolmo, 30 (R.) - Notícia de fonte alemã in

forma que em breve será chamado a Berlim o ernb c'í
xador do Reich em Madri, afim de informar sobre a

mudança, ocorrida em setembro, do sr. Serrano Suiier
pelo graI. Jordana, no cargo de ministro do exterior espa
nhol.

o ALIUIRANTE )IUSEL�ER I O� bombeiros conseguiram localizar
Londres, 30 (R.) - O almirante o fogo. Ignoram-se a causa e a ex

Muselier, em carta ao general De tensão dos prejuizos.
Gaulle, solicitou o ingresso em qual- �

quer posto ativo, em terra ou no RETIRARAIU-SE
mar, onde possa lutar pela liberta- Washington, 30 (R.) - As tropas
çâo de sua pátria. aliadas retiraram-se de uma colina

*
que haviam ocupado no dia 24 a no-

CRUZADOR ATINGIDO roeste de Madjez-el-Bab (Tunísia).
Mclburne, 30 (R.) - Aviões ame- *

r::��;::1
� nhora participam aos �
parentes e pessoas ami

gas que sua filha FRI
DA contratou casamen

to com o sr. Otto Er
vino Neumann

Rancho Queimado,
24/12/42

i Oito Heumann participa i
I

aos parentes e pessoas Ide suas relações o con

trato de casamento de
I seu filho OTTO com a �
I srita. Frida Pilar I

i
Rio do Sul, 24/12/42 I

I FR!DA I� OTTO
_I apresentam-seO GENERAL JUIN � . iArgel, 30 (R.) - O gral, Giraud, II

. noivos

Ialto-comissário da África Francesa,
nomeou o gral, Juin comandante de

_

todas as tropas francesas da Africa 804 3 vs - 1
do Norte.

� Tumultos na Albânia

"CRíTICA" SUSPENSA
B. Aires, 30 (R.) - O diário "Crí

tica", desta capital, foi suspenso
por 24 horas, em vista do artigo
publicado sob o título: "O pacifis
mo não exclue a defesa da honra
nacional" .

FOI SUSPENSO
B. Aires, 30 (R.) - Em vista de

um artigo intitulado "Programa de
professor fascista", foi suspenso por
tempo indefinido o jornal "Argen-

Moscou, 30 (Reuters) - O com

bate travado entre os guerrilhei
ros albaneses e as forcas de ocu

pação alastrou-se presentemente
da região de Tirana, à capital, até
a cidade de Koritza, Scutari e Va
lona. l\Iartanesh, a cerca de qua
renta milhas a leste de Tirana, foi
inteiramente "limpa" de elementos
invasores.
Os italianos foram dizimados e

as forças de guerrilheiros contro
lam agora completametne a cida
de. Nos tumultos foram mortos
um general e vários oficiais fas
cistas. E há desordens entre as

próprias unidades de Mussolini. Os
solrlad os pedem, ou o repatriamen
to, ou o fim da guerra. Todo um

batalhão italiano, estacionado em

Durazzo, foi desarmado e escolta
do para a Itália. Os Invasores re

ceiam transitar sozinhos pelas vias
I públicas.

Casa Porto

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIHBOLOI

tina Livre".

QUERIA}[ l\IATAR O
TRAIDOR

Londres, 30 (R.) - Segundo noti
cias de Zagreb, foi descoberta na

quela cidade da Croácia uma cons

piração cujo fim era eliminar o lí
der croata Ante Pavelich.

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

I � I í� 111111: [I IiII; 1;111
If I

.r�
:=.1.!!
Z-� PODEROSO AUXI-
iA LIAR NO TRATA-
!,�' MENTO DA

l�tn�
MORADIA NO CENTRO
ALUGA-SE uma ótima casa.

de moradia, à rua Tiradentes
rr 7.
SALAS - ALUGAM-SE di

versas salas p/médlcos 01.1.

escritório, à rua Tiradentes
n' 14 (sob.) Tratar à rua Fe
lipe Scbmidt, 19 (CASA DAU-
RA). 15 Vs14·

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

24 AVlõES·TRANSPORTE
Moscou, 30 (R.) - Na zona de

Estalingrado, foram derrubados 2·!

aviões-transporte alemães.

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

Empório de Louças, vidros e artigos elétricos em geraI�
"Deposí+dr io das lâmpadas PHILIPS, para i.luminação.
Instalações de LUZ & FÔRÇA, em Florianópolis e

í

rrterdor-,
780 15 VS. alt.-J.
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