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WASHIN6TON, 31 (D.P.) URGENTE - O governo acaba de ordenaI' o fecbamento do «8
landês de InffHijnações» e o sr, CordeH Hull dirigiu à Finlandia a ,fdvertência de que se ela ' :': ._�:�,.5
serval� ti amizade dos Estados Unidos que interronlpa as suas atividades militares contra a Rússia.

Os Unido .�

rxn-onrÂNCIA DA HECO:NQUIS-(
TA DE KOTELNIKOVO !

rtiram a

•

::\Ioscou, 31 (R) - o importan
te centro Ierroviário de Kotelni
kovo, cuja queda, em poder dos
soviéticos, foi ontem anunciada, 'I]Jcrmitiu aos russos o tráfego de
180 quilômetros da ferrovia que
vai dai a Estalingrado e privou
�IOS alemães de importante via de
comunicação com o grosso de suas

tropas,
o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
Alfajate CARHJNI, O meinor!

Rua Tiradentes, 16

Finl
ESTEJAM: PREVENIDAS AS r-oru

LAÇõES DO INTERIOR

A propósito duma nota oficial da
Secretaria da Justiça e Segurança
Pública do Estado do Rio, em que
as populações do interior são preve
nidas centra as explorações de um

falso representante duma empresa
siderúrgica, ocor rem-nos fatos idên
ticos, que se verificam no interior
do nosso Estado e especialmente
nos centros de colonização, aos

quais estão sendo extorquidas vul
tosas importâncias, sob ameaças de
serem denunciados como "quinta
colunistas". Esses impostores, va-

I lendo-se da timidez e ignorância de
pobres lavradores e comerciantes
daqueles núcleos, deles exigem as

sim elevadas quantias, a qualquer
falso pretexto.

I As nossas autoridades já estão ao

corrente do fato e tomaram todas
as providências para acautelar os

interêsses e a tranquilidade daque
las populações e castigar os esper
talhões.

--�-��'""'::'-_._�---��
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Um novo decreto de lavai

Nova Iorque, 31 (U. P.) - A rádio de Vjcllí anuncia (lU€ Io govêrno de Lava! estabeleceu penas de prisão para todo
aquele que seduzir ou tentar seduzir as esposas dos prisionei- Il'OS de guerra. IAs penalidades vão de três meses It n-ês anos de prisão e

Iserão acompanhadas de multas indo de 1.500 a 25.000 francos,

I'Também serão aplicadas penalidades as esposas de prí
sioneiros que tiverem conduta Irregular,

Essas medidas poderão ser tomadas a pedido aos Pl'iSiO-,nefros ou por iniciativa da polícia,
--_._-- ----------------------

OS EXÉRCITOS ALIADOS, EU 1943, SOllIARliO 1;; llULHÕES
DE HOllIENS

Londres, iH (R.) - Os exércitos aliados, durante o próxi
mo ano de 1943, atingirão o total de 15 milhões de homens,
excetuando-se a China. A Alemanha, .cujo exército entrou na

presente guerra com 8 milhões, aproximadamente, já perdeu
n06 campos de batalha da Rússia, no mínimo, 4 milhões de
homens.

Comenta-se, também, que só as forças aéreas aliadas esta
rão constituidas de 5 milhões de homens, quando o exército
do Japão é calculado em 5 ou 6 milhões.

favorecendo a Industrte do
III Reich

Londres, 31 (U. P.) - A "British Broadcasting Corporation" fez
saber que os diplomatas alemães que regressa ma seu país tratam de se

prevenir contra a escassez de artigos de primeira necessidade, reinan
te na Alemanha.

Assim, por exemplo, relata o caso de um dêsses representantes
que, ao repatriar-se, levem de Angora, entre outras coisas quinze tra
jos, 68 tubos de pasta dentifr icia, 10 quilos de chocolate e igual quan
tidade de café, 20 quilos de sabão e 12 garrafas de loção.

Os trajos, salientou a referida emissora, são confeccionados com
os melhores tecidos ingleses.

•

O marechal Goering fez um pedido a varias casas de Paris, soli
citando a remessa de 47 trajos e 60 pares de sapatos.

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

(Ilustração da lnter-Amerkena, especial para O ESTADO)

! PAGIKAS INÉDITAS DE D. LEME

Rio, 31 (E.) - o sr. Alceu Amo
roso Lima ofereceu à Academia
Brasileira de Letras dois documen
tos recentes "da mais alta impor
tância espiritual. Um deles é for
mado pelo esboço, deixado inédito
pelo Cardeal Leme e encontrado
entre os seus papeis, dos discur
sos que iria pronunciar durante o

Congresso Eucaristico de S. Paulo.
É com emoção que folheamos essas

relíquias de uma vida, há tão pou
co levada para longe de nosso
convivia. Através dessas frases,
hoje mortas, evocaremos com sau-

II (l:i.rl.e_ cruciant,e o cD,lor da �rato
\ ria que ,,5 fana palpitar de vida e

'com elas f'azer .f:r<:ll)ir de entusías-

r mo as multidões que o iriam c:':1'i_r�
O outro documento é a "Pastoral
Coletiva" do Episcopado Paulista
sobre "O Jogo, a dignidade da fa-
mília e a Defesa do Brasil". Pou
cas vezes, terá um documento tão
oportuno e tão desassombrado,
como êsse, ferido problemas tão
candêntes em palavras tão eleva
das e tão dignas. Sem nunca des
cer do nível mais alto, toca êsse
documento, verdadeiramente me

moravel, os males que mais de per
to ameaçam a sociedade brasileira,
bem como os problemas sociais e

morais com que se defronta para
a realizacão do seu glorioso desti
no. A peste do jogo é um sintôma
alarmante de corrupção moral da
sociedade. As ameaças contra a es

tabilidade tradicional da família
brasileira alarmou os corações
amigos da verdadeira civilização
nacional. A defesa externa do Bra
síl é funcão dessa defesa contra os

males morais internos. Tudo isso
é dito, neste grande documento,
em palavras que muito honram a
alta fonte de onde promanam.
Muito me aprás transmitir à Aca
demia êsses dois valiosos documen
tos para sua biblioteca, oferecidos
a ela pessoalmente pelo grande ar

cebispo de São Paulo, D. José Gas
par de Afonseca e Silva" - con
clue o distinto pensador cristão.
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.. O CHILE ROMPERÁ CO)! O "EIXO" ANTES DO DIA 10 DE
• JANEIRO
•
.,
e
•

A SIFILIS ATACA TODO o ORGANISMO «»
U FígBdc" o Baço, o coração o Estômago, 08 •

Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres fi
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •belo, Anemia, Abortos e faz 08 individios idiotas. ti1Inofensivo ao organismo. l\gradável como licôr. �O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S, P. �

como auxiliar no tratamento da S1filis e Reu- �I
metíamo 011 mesma origem, _ �JJ

VALIOSAS OPINIOES ��

IO ELDrrl a9itJ}}. dada a sua Atesto· que apliquei muitas �lllas!). lá �U��f·l�'mxii.iar. d� tra- vezes o ELIXIR «9F,p> nhtende ,li

1 O· sen�� � c.. ..,. La v"'''''
l3, C��e110ipgamsn O na :11 i 18 IlrmClPam,an- sempre os melhores resultados ''5 I ' ..•.

,

11<� t'_� �f'" ;!;!"� ..

(Q:'_� � ".'il.l''Niã·!l .', �:_::._"' �!i!te nos casos el� "U" a víe D'o , no ',"''''I' ementa .s", Sl·Íl"!'·S. � II • �. !li I ,,!.- ., !«
..

'

-.
,·,l ., .=....•..es,..,� _

cal é 5 t!tiici glf);8i;eJ.
- v :ç_u ii U Q - Ut:.! �.�p fi� II: .. y na "@� IV;:�;;i\

(i;) Dr. B1i�stiHo 'fa!os3. (a) Ik. Haiael Barteletíí �� I .',

Londres; 31 (.R.) -- �R(jE�HE .. - Segmldo' non(.I� propalâd� pel� rád!? de Berlim, o

w: «qmslms» l,wal (�egoü a Psrls, sflm do ecelerer a �oil[l(a de colabOraçao detlneeda pelo Si.
t:[ "-�_( �i)' {� :."í .) '�,ê" �"''<�� g:, 'i� t;� �� ·:t;H�) �fJ I Adolfo Hitler, que ej(�ghl a i�tel'ism�aç[jo das colheltes pelos agricultores franceses.

DE PESSOAS TEM

SULTADO O POPU�

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

....................................................,

Sofrem nos campos da «Gestapo»
Estocolmo, 31 (Reuters) - O coronel Beck, antigo ministro do

Exter-ior polonês está, ao que se informa, morrendo de inanição em
um campo de concentracão na Bavaria. Esta notícia apareceu no "Af
tonbladet". o dr. von Schuschi nigg, chanceler austriaco e o marechal
Blomberg, antigo ministro da defesa do Reich, afastado em 1938 por
se ter casado com uma dactilógrafa, encontram-se no mesmo campo
- segundo a fonte citada .

Para presentes:
Louças finíssimas. de porcelana

inglesa, recebeu
.A MODELAR»

Rua Trajano Nesta (apitai

MAIS TRBS VASOS-DE-GUERRA
PARA o BRASIL

Washington, 31 (R.) - Anun
cia-se, aqui, que serão entregues à
Marinha de Guerra do Brasil e

lançados ao mar num porto ao sul
dos' Estados Unidos, mai s três ca

ça-sumbarinos.

Santiago, 31 (R.) - Embora tenha sido secreta a reunião
realizada, ontem, pelo Senado chileno, sabe-se que, durante os

debates, numerosos senadores se mostraram favoráveis à
ruptura das relações do Chile com o "eixo", sendo provável,
até, que isto ocorra, antes do dia 10 de janeiro do próximo ano.

A esquadra francesa de Alexandria
Londres, 31 (R.) ... ,. URGEMTE =- Anunciou a rádio emissora de Brazzaville que a es

quadra francesa surta 110 poria de AhH:cil'idria se un irá aos aliados. Essa esquadra, como se

sabe, é composta de 25 navios-de-guerre, inclusive um porta-aviões.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - HOJE -·Grande baile - «ReveiUon».-Surpresas iTraje-- a

po dado no próprio vácuo, foi o que
o Brasil deu' em trezentos e tantos
dias apenas, em que o Calendário des
folhou para renovar uma etapa de

promessas e esperanças.
Com a sobrecarga do derrotismo

antigo, mofado e persistente como

ostra em rochedo, a nossa bela terra,
grande como um continente, rica e

maravilhosa, vinha há seculos se ar

rastando pesadamente, trazendo por
essa jornada a bagagem herdada do
derrotismo e do desânimo. Não deve

mos, no entanto, praguejar contra

essa jornada que o Gigante veio ta

zendo através de seculos de lutas,
nob il itártas, aliás. É que a tradição é

carga de vulto, útil sempre, mas, que,
às vezes, deve ser aliviada, aos pou

cos, pelos caminhos andados. O nos

so Brasil não queria abandonar o far

do e ao invés de escolher atalhos e

planícies, caminhava subindo monta

nhas, atravessando precipícios, sem

deixar, sequer, nas agudas asperezas
das montanhas, os tarrapos de sua

opulentissima carga. Os anos passa
vam e o nosso andarilho não se des
viava de sua róta. Verdade é que mui

to aprendeu, muito trabalhou e mui
tas vantagens alcançou em seu itine
rário. Bairrista, porém, em cada re

canto de seus músculos, nutria um

virus separatista, dividindo Estados,
municípios, distritos e até polegadas
de terras. Seus filhos nasciam brasi

leiros, mas brasileiros alemães, ita

lianos, japoneses, lusitanos... Além
dessa salada de carne humana estran

geira com borrifos de môlho nacio

nal, havia o bairrismo tacanho, atra

zado, inqualificável entre os nacio

nais, diferençando nesguinhas de ter
ritórios mal alinhavados. Não cen

su-remos também êsse amôr ao nome

sweete nome, natural em ser amado,
com amôr discreto, naturalmente.
Eis uma panorama reduzidissimo

do que eramos, há bem pouco tempo.
Além disso, sómente o que era es

trangeiro valia ouro, desde o homem
ao objeto! As nossas terras aradas,
sómente produziam artigos nacio
nais ... Perdiam 90% de seu valor. As
nossas minas pouco produziam. �f.."",s,
para que, se tínhamos l;�" 'no 'céu o es

plendor do nosso t0ruzeiro?
TvlVian'los cantando nenias, traute

ando canções, assobiando hinos às
nossas maravilhas, sem, no entanto,
ap resentá-Ias ao mundo, brilhantes,
lindas e ricas, trabalhadas pelo en

�enho e pelas mãos da nossa gente.
Que temos agora? Que apresenta

mos ao mundo no término do 1942?
- Um arsenal estupendo e grandio

so de tudo o que o homem pode fazer
pela grandeza da Pátria. As nos

sas terras se multiplicam em searas
como jamais se viram. Os nossos ce

leiros transbordam. O nosso sub-solo
aflora à luz do dia para movimentar
máquinas e braços. Há bandos de
pássaros gigantescos cortando os nos

nos céus; há peixes de aço furando
os nossos mares e garras duras e ter
reas escavando o nosso sólo! Que gi
gantesco trabalho! Que belo exemplo
para empurrar para a frente os der
rotistas - essa gente que não crê em

si própria. Élsses enxertos humanos
cuídando sómente em heranças para
eabanjé-las.

O Brasil não cansou. Fez bem. Veio
de vagar, mas chegou. Él o nosso Pa
pae Noel que escolheu o limiar do
ano de 1943 para entregar a todos os

brasileiros a sua sacola de caminhei
ro impretérito, cheia de coisas mara
vilhosas para enriquecer os seus BE
BÉlS nessa orgia de trabalho produti
vo, que exalta o nosso patriotismo e

assassina com suas gargalhadas de
vitórias o derrotista - seu filho e
seu inimigo.
Eu te saúdo Brasil valente e pae

da nossa gente!
ANTENOR MORAES
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Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissimo� !
/
I
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Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes _ como o amor

Não esqueçam, Casa Hacedonia-(a casa que mais bal'ato vende)
dos homens !!
8, Rua Tl'ajano, 8

'-W WSi LZ IHU:III, - i!l1P WIi:
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NY tem a satisfação de de
ee ier aos seus fregueses Bôas
Festas e Próspero Ano Novo.
N°. 784

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

A ALFAIATARIA PEREIRA
cumprimenta os seus fre
gueses e amigos, dese ierido
para todos Feliz Ivatal e Prós

pero Ano Novo.
N°. 786

A CASA MALTY tem o

prazer de cumprimentar seus

amigos e fregueses, com vo

tos de felicidade para o Na
tal e Próspera En trada de
Ano Novo.
Ivo. 787

A CASA DAS FRUTAS, de
Artur Polli, formúla aos

seus fregueses votos de fe
licidade para o Nnte! e Ano
Novo.
Ivo. 788

o RESTAURANTE ESTRE
LA, de Lirnongi & Evange
lista, envia aos seus amigos
e c1ien tes votos de ielicida
de pelo transcurso do Natal
e Entrada do Ano Novo.
N°. 789

PEDRO xAVIER 8P CIA.
formulam aos seus amigos e

fregueses votos de felicidade
pela passagem do Natal e

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

A CAPITAL, de Oscar Car
doso, envia aos amigos e cli
en tes cordieis votos de Bôas
Festas e Feliz Ano Novo,
1v" 792.

Novo.
N' 776.

A CASA MENDES, neste
enee io, cumprimenta aos seus

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

o ESTAOO -Quin�a·feira1 31 de Dexembro de 1942 3
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l\1odelar»
almeja, aos seus freg�e�e!,

um feliz 1943

FLORISBELO SILVA, pro

prietário da Alfaiataria - "O
Uriico'", formúla aos seus

inúmeros amigos e fregue
ses voto's de FELIZ ANO
NOVO.

!v o. 806

MANOEL DOS AJlljOS E OFI
CIAIS DO "SALÃO MINER
VA" dese iern a seus fregue
ses e amigos uzn Ano Novo
próspero e feliz.
N" 807

"11�;�f)r}�� felicidade e Aperfeiçoamento
"

I
Todo fim de ano é um renascer de esperanças relativa-

Agradece aos seus ami- A I

I
mente ao ano que vai começar. s a mas tristes, que longamente.

gos e fregueses as aten-

ções que lhe foram dis -

��
choraram as suas dôres e as suas melancolias, os espíritos in-

� pensadas em 1942, for - quietos, que tragaram em silêncio a maldade e a injúria e a

,»
mulando votos de Bôas

I
calúnia contra êles ejaculadas por almas mesquinhas e torvas,

Festas e Feliz Ano Novo. enchem-se de bons augúrios, como o céu sereno responde à
2412-42 - 31-12-42. _I -� d d 1escuridão ua noite recaman o-se e estre as.

N.'�73==0CJ.XJ00C0�oooaauuu A dôr acompanha o homem como a própria sombra; mas

I
há sempre a esperança de dias melhores, no fundo de cada

----------------------------- coração.
Há uma religião que exige do crente que, ao penetrar no

A TINTURARIA GUARA-
santuário, deixe à porta o calçado. Pudesse cada um de nós, no
ádito do novo ano, libertar-se das velhas máguas e das dôres

profundas!
Nem sempre isso é possível. .. Acima de tudo quanto possa

almejar o nosso coração, estão os desígnios imprescrutâveis de
Deus. Só Êle sabe o que nos convém.

Curvemo-nos humildes à sua vontade. Quer encha de flo
res o nosso jardim ou de lágrimas os nossos olhos, tenhamos a

certeza de que isso ou aquilo será para nosso bem.
Não lhe peçamos, pois, que nos inunde de felicidades. No

"no, que amanhã vai começar, roguemos-Lhe que nos faça cada
vez melhores, afim de que atinjamos o gráu mais alto da rela
tiva perfeição a que sômos destinados.

191t2 19ft3
No limiar do ano de

1943, satisfeito de hover
vencido mais uma e ta

p.a de sua vida. intei
ramente dedicada à co

letividade e- à Democra
cia, O ES'1'ADO tem o

grato prazer de augu
rar pera os seus leito

res, anunciantes e ami

gos um Ano Novo cheio
de felicidade.
Dando merecido des

canço aos companheiros
de Redacão e aos gráfi
cos, O ESTADO não sai
rá à rua, amanhã, só
mente vcl tando a cir
cular dia 2, quando,
então, reiniciaremos os

nossos trabalhos, sem

pre com o pensamento
voltado para a Pátria

que estimamos ver eter

namente livre e 1 e -pei
tada.

G3GeS�GO.Q••Gs@.e.�.eoa•••e•••e•••••••••eo�•••e•••••
• •
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: A AElsocinção Comercial de Florianópolis :
: deseja aos seus associados e ao comércio em ga� :
: rol um Próspero e Feliz ANO NOVO. :
: 1942 1943 :
• a
• •
• a

........s•••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••

A' sua distintíssima freguesia o

I JORGE SALUM S. A. de
ee ie . a seus amigos e Eregue

I ses um próspero e feliz Ano

INovo.s-. 808

FRANCISCO EVANGELIS
TA, proprietário da Casa de
Calçados sita no Mercado
Público 1 e 2, apresenta a

seus ernigas e fregueses votos
de Feliz Ano Novo.
N".809

JOSE' BRAUI'vSPERGER,
representante comercial, de
seja a seus inúmeros amigos
e favorecedores um Ano No
vo próspero e feliz.
N° 810

LEOPOLDO KRAEMER, de
seie a seus amigos e fregue
ses um feliz Ano Novo.
N 811

A CASA LUSO BRASILEI
RA, de Fernandes, fveves &
Cia, deseja a seus amigos e

ireguesee um próspero Ano
Novo.
N' 812

KOSMOS APOSTOLOS a-

C f' R
iii

B gradece aos seus fregueses
a e 10 ranco e amigos a preterência que

lhe dispensaram e deseie-
Cumprimenta cordialmente, formulando os mais sinceros lhes Boas Festas e Feliz Ano
votos de abundantes felicidades pelo transcurso do NATAL Novo,

e entrada do ANO NOVO tv, 819

prazer de dese ier aos

fregueses e amigos Bôas

BRITO o alfaiate elegante tas e Feliz Entrada de

da cidade, deseia a seus I Novo.
amigos e fregueses Boas Fes N' 774.

I tas e feliz Ano Novo.
-------------------------- 820

A INSTALADORA DE FLO.1
RIANOPOLIS tem a satisfa

ção de formular aos seus fre
gueses e amigos votos de fe
licidade para o Natal e Ano

Comércio e Indústria, deseia
a se us clientes e amigos, as

maiores prosperidades para

OSVALDO GOULART, pro- 1_9_4...;_�_' _

I prietário do '(Salão Record", \'A CASA «AO BOM GOS- deseja aos seus distintos fre- A CASA DO KALIFA tem a

TO" deseja a seus amigos e gueses Bôas Festas e Feliz satisfação de augurar um Ano

fregueses Boas Festas e um Ano Novo. Novo cheio de felicidade para
feliz Ano Novo. N·738. os seus fregueses e amigos.
821

, .

Votos de um próspero e, A RELOJOARIA ESll,fE-
feliz Ano Novo deseja a RE- I RALDA tem o grato prazer
LOJOARIA MORITZ e Fábri-I de augurar votos de Bôas
ca de Cordas e Ltietturnen tos i Festas e Feliz Ano Novo pe

Musicais, de Walter Mori ts, a I ra os seus distintos fregueses
sua distinta freguesia e ami I e amigos.
gos. J N' 777.
N' 823

A CASA 43-deseJa a sem;

inúmeros amigos e favorece
dores Boas Festas e um Ano
Novo próspero e feliz
813

CIRIACO CRISTOVAL atr

gura a seus fregueses e amí

gos prosperidades no decorrer
do Ano Novo.

814

A FARMACIA MODERNA,
de Eduardo Santos, dese ia a

seus fregueses e amigos Boas
Festas e Feliz Ano Novo.

815
-

CARLOS HOEPCKE S. A.

A CASA AIvAS1 ACIO KO
TZIAS tem o prazer de de

sejar aos seus numerosos

amigos e clientes feliz en

trada de AlvO NOVO.
s-, 800

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

Norina Grecco
Á hora em que será inaugura'

da a poderosa estação de on

das curtas da Radio Nacional,
Narina Grecco, o consagrado soo

prano que já se fez ouvir nesta

capital, cantará em homenagem
ao ministro Osvaldo Aranha.

Alfaiate CARIONI. o melhor!
Rua Tiradentes. 16.

Martinho L. dos Santos
e

Maria dos Santos

817

O ALFAIATE CARIONI de

seja aos seus distintos ami

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

participam aos seus parentes
e pessoas de suas raloc..«,
que sua filha Alipia {·fAilJ�,rn.1

casamento com o sr ,)I';(u.,·o
Teixeira.
Saco dos Limr.rs, 2/f-12-ft·2.

Vva. Leonor 'I'eixeira

participa aos parentes e pes
soas omiqas o contrato de ca

samento de seu filho Orlando
com a setihorinlui Alipia dos
Santos.

I
I

=: I

APOSTOLO PASCHOAL &
ADOLFO BOETTCHER, a IRMÃO dese;am aos seus

gente da "Sul·América Ca- inúmeros amigos e fregueses
pitaJização", almeia a seus I Boas Festas e Feliz Ano No

amigos Boas Festas e Feliz IVO.

Ano Novo. I Salve 1943.
822 N 817

I saco dos. Limões,

Alípia
e

Orlando
noivos

ENGENHEIRO VENEVERITO
CUNHA

.

Colou gráu, êste ano, na Esco
la de Engenharia do Paraná, o

nosso distinto conterrâneo eng.
Veneverito Cunha.
Embora de família modesta,

Veneverito Cunha soube impô r
se ao conceito e à estima de seus

numerosos amigos, pela retidão�
de caráter e elevada nobreza de

espírito. O diploma que obteve,
naquela conceituada Escola de
ensino superior do Paraná, lhe
exigiu árduos anos de trabalho
honesto e compensador. E que
êle se valia do mestér de alfaí
ale para estudar. Por isso, os

dias nem sempre lhe foram fá
ceis de viver, mas, o esfôrço
despendido, é certo, proporcio
nou-lhe merecido prêmio.

O ESTADO também se rejubi-
•

Ia, cumprimentando-o afetuosa'
(' prnze lrosnrncn!e.
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�DICADOR MEDICQ1Cartazes
Dr ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
___.______ NARIZ, GARGANTA OOOCX>OO<>"""""""'OCO<>XXlOOOOOOlXlO""""","",_DOOCXlO<lO·�"'H''','''''''''..ooc<JOO�cno<>oo<'''''''''''''''''''''''C''.-occ.aoo .�n· ,�,.... � ccoccccc ccccccce

--G-
-O--

----<r-

Fspeclaltsta, assistente do Professor Sanson CINE REX 11\11PERlp"L CINE OL)EUl"'J
do Rio de Janeiro.

- FONE 158'1 -

- FONE 1581 -

- FONE 1602 -

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

( I PeJa manhã, das 10 As 12

11 T d L d M I dO t
,.

onsu tSI: A' tarde, das 3 às 5 orre e OH res Compra-me aquela
.

e o la para res
� A_U_S_ENTE Com Basii;:�l���ne e Boris

cidade Cor. Jean ��:S:Olt e Fay

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em
Complemento Nacional (DF.a.) Com Lloyd Nolan, Constance Complemento Nacional (D.F,B.)

Moore .e Albert Dekker
A voz do mundo Atualidades Complemento Nacional (D.F.B,) Cine jornal brasileiro 2x72

•

�OOOOCCIX) XXXXXJO('txXXXXJOOf "XX)rXll:)L.OOOCI'XXXI

•••••••••••••I••••8••�.�e I I• ,�l Antonio Pilar e se-

..! Farmacia Esperança �.·.'.:.'·II,lil �;!�;�:�:��;;����r li.'fi A SUA FARMACIA
� DA contratou casamen·

Rua Cansa Mofra 4 e 5 -- FJ.'i3 1.6'12 G to c:r::o
o ri:��!�n Er-

�

: Entrega a domicilio : I Rancho Queimado, I
�� • I 24/12/42

I
•••••••••••••••••••-...... � Oito l�eumann participa �

i
aos parentes e pessoas �
de suas relações o con-

i.A MAIOR SABEDORIA DO MUNDO trato ele casamento de
Moléstias internas de adultos e criança!'. Campinas _ (Jaime Soares _ Exclusividade do C. E. C, para �, seu filho OTTO com a

�.Consultório: Rua Felipe 5chmidt n. 38 - Tel. 1426 "O Estado") - A história do mundo inteiro, em todos os tempos, g srita. Frida Pilar
�Restdencte: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 1'eI. 1523 constitue Ulll tablado ou cenário em que, há centenas ou milhares clt)'� Rio do Sul, 24/12/42 �:

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS. séculos, cada povo ou cada civilização representa sucessivamente o � ft
seu papel e se relira para os reposteiros para não regressar à cena, ! �Dr AU<iUSTO DE PAULA Dj�eto�a��a��S��:1 Í� que a espécie humana talvez seja a mais irracional de todas, não 1 FRIDA �•

. Florlanopohs obstante pretender ser a única dotada de razão. Parece que entre todos os �
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 5 I entes vivos, o homem ou a humanidade são os únicos que sob o

prc-g
� OTeTO I�(próximo ao Teatro). I texto de formar nações diferentes, se matam aos milhões. Os outros � apresentam-seCirurgia geral e Doenças de Senhoras. animais apenas se trucidam por necessidade alimentar, Os homens se
8 noivosFisioterapia: Dlatermía, infra-vermelho e Ultra-Violeta. destroem aos milhões e milhões por vias de razões de Etsado que

�
,

CONsULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas muitas vezes se verifica não serem razões, Mas, nesse espetáculo trá- IFone 1.644 gi-cômico que é a história das nações, os bretões apenas, há já três . ...._ oocooooooooooooo�ooaooooo""""""""
ou quatro séculos, dão mostras de possuírem o exato equilíbrio de es- 804 3 vs . Z
pirrto, governando-se pelo bom senso e caracterizando-se entre todos
os demais povos por uma diretriz sensata. Por exemplo, sendo o po
vo inglês o mais livre do mundo, nunca houve na Inglaterra uma Re
volução Francesa com seus excessos demagógicos e as suas cruelda
des sem par, tudo isso para acabar na ditadura napoleónica. Os ingle-

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

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo ao: 1467
Residência: Rua Presidente Coutínho. 2H,

Josephina 5(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��������o �i�
de Medicina da Universidade do Brssil)

'Ex-fnterno do, Serviço de Clínica r.lédica do Professor Osvaldo Oliveira.
médico do De�artamento de Saúde

CLíNICA MÉDICf\

Dr. SAVAS
.

LACE�DA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex,lntarno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviços do dr. Gabriel da Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmtdt, �, FOGe 1256
Resídenela: Consethetro Mafra, 77-FLOHIAi\OPOLlS.

I��TITUTO D! DIA6NOS'I'I{:O
CLINICOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragão

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às

I
l'f horas.

HESIDftNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone fi. 151.

�------ --------

I

Dr. Ojalma Mezllmann
Pormado pela Untverstdade de

Genebra [Suíça) .

Com prática n08 bospltals europeu"
Clfnlca médica em geral. pedtatr li
doençlUl de elstema nervoso, apare.

lho genltc-urtnarto no homen
e da mulher

ASSIstente Tecrurn
Dr. Paulo Tavares

i'urso de Badlología Clínica com o
ir. Manool de Aureu I 'am DaO,,( o
SAo Paulo). hspee l1!iZ!idu em H:·
ztene e Saúde Públio '. pela Uni ver
Ildade do RIo de JI>Deko.

Gabinete de H.alo X
Electrocardtogr aua curuca

Metabollsmn basai

Sondagem Duodenal
Gabinete de hsruteranía

.Laboratólto de rmcruscorna e

análise clínica
ROI1 !?ermmdo \(acnsdo, •

Telefone 1.195

APROVADOS PU,Q O .,. .•• p ••01 "t ,"CU) DE 'I8S.

do dia

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

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

{r

Prt'ç'''': Cr. �2 50 1,50 - 1,On
Livre de Censura

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais iíndos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt. 21

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

�r EVaCUaçãO deParis'
Berna, 30 (Reuters) - A agên- I para as províncias, afim de aliviar

.

cia de notícias alemã informou que: a situação na capital. As pessoas de
as autoridades de Paris estão consi-' residência passageira sairão em pr i-

I
.

derando um plano para a evacua- meiro lugar e em seguida as mães

cão de um milhão de parisienses com os seus filhos.

5

9 de abril, Dinamarca e Noruega; 10 de maio, Bélgica, Holanda. Lu
xemburgo; 11 de maio, Churchí ll no governo; 29 de maio, Dunkerque;, I10 de junho, A Itália declara guerra; 14 de junho, Paris; 22 de junho
Armisticio franco-alemão; 12 agosto, "Blitz"; 15 de setembro, 185 aviões
alemães abatidos ; 27 de setembro, 133 aviões alemães abatidos. (Os ale-
mães suspendem os seus ataques diurnos contra a Inglaterraj ; 11 de LEONORnovembro, Taranto; 9 de dezembro, Ofensiva britânica na Líbia.

1941

CAMINHO DA VITORIA

"

Espinhas. eczemas,' manchas
da pele. naresíteses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das aíeccêes do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

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

6 de fevereiro, Bcngasi cai; 28 de março, Cabo de Matapan ; 2 de Enfermeira obstétrica (par-
• maio, "Hood"; 27 de maio, "Bismarck; 1° de junho, Ataque à Rússia; 14 teira diplomada) Atende na.

de Agosto, Carta do Atlântico; 23 de agosto, ocupação anglo-russa do Casa de Saúde S. Sebastião,
Iran; 7 de dezembro, Pearl Harbour ; 10 de dezembro, "Prince of Wales"; das 10 às 12 e das 15 às 17

"Repulse"; 25 de dezembro, Hong-Kong. horas
1942

1- IClfnica médico-clrúrgica do
15 de fevereiro, Singapura; 10 de março, Rangoon; 5 de abril, Ata- DR. SAULO RAMOS

que contra Ceilão; 1° de maio, Mandalai: 7 de maio, Diego Suarez; 9 de IIlspeclaUsta em moléstlall de

maio, Mar de Coral;.30 de maio, Colonia; 19 de agosto, Dieppe; 10 de
ALTA c��:���Ã:��NAL:

81'1setembro, Madagáscar; 16 de outubro, Colonia: 101b raid da RAF; 4 de tõmago, vesfcula, útero, ovários.

b Eait ti d I
-

8 d b 'f' S
. apêndice, tumores, etc. - CffiURGIA

novem ro, gito - re Ira a a ema; e novem 1'0, A rrca etentr ional PLASTICA DO PERtNEO _ Hérntall,

Francesa; 20 de novembro, Bengasi ; 27 de novembro, Toulon ; 6 de de- hldrocele, varlcocele. Tratamento sem
� dor e operação de Hemorroldes e varl:

zembro, Turim; 15 de Dezembro, Buna. zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Op6ra no. Hspltals de FlorlanópoUs.
Praça PereIra e Oliveira, 10 -

IFone. 1009

HorArlo: Das 14 às 16 horas, d1arla:

mente.

Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

Londres, Dezembro - (Interaliado - para "O Estado") - O Ser- Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
C

' efetivo da Cadeira de Tecnica Girúrilica regida pelo Prof. Edmundo Vas-
viç� de Notícias do 0�11�te .Nacional Francês informa que os alemães

cancelos. Ex - assistente do Prof. B3nedito MDntenegro. Com priitica de
estao fazendo novas exigencras de trabalhadores franceses, sendo que, mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
agora, ° número pedido se eleva a 400000. estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prol.

Ao mesmo tempo, os nazistas estão provocando o desemprego afim' Sauerbruch) e �as cl.inic'ds d�s �rols. K0!lietzny ..de H�mburgo. e Schmiedeo,
de forçar os operários f'rancescs a seguirem para a Alemanha, onde, �e Frankfort. Clr�rgia da 1'1�Óld�. estoma�o. lnt�stlDo delgado e gr�sso.

. _ .. .. . figado e vIas bIliares. selO:l. ú.ero. ováriOS. rIOs. prostata e beXiga,
segundo a. propaganda, eles terno salanos altíssimos, conforto e Iiher- hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulaeões.
dade. Noticias da França revelam que nas manifestações contra essas É enêontrado diariamente das 9 bs. da manhã ao meio dia, na Casa de
tentativas alemãs os trabalhadores franceses se colocaram decidida- Saúde São Sebastião. tel. }.l53 .Das 15 às 18 da tarde. à Hua Fernando
mente ao lado do general De Gaulle. Mlfchado 6. teI. 1.195. Hesldencla: Rua Duarte Schutel n° 2. Tal. 1'259

Londres, 30 (U. P.) - A nota aos seus generais, sobre
"British Broadeastíng Corpo- a maneira como realizam a I

ratlon " mencionou informa- campanha russa. Ições recebidas da Suécia, assí- "Demiti o general Halder -
'ualando que Hitler formulou disse - porque não compreen
uma advertência aos seus ge- dia QS meus planos. Desígneí
neraís, no sentido de que de- Zeit:i'íeler para que execute mi.
'vem obedecer ao novo chefe uhas idéias e propósitos estra- I

do Estado llIaior (la Beíehs- tégícos. Os comandantes do I
wher, general Kurt Zeitze]er, exército o devem considerar I
"sem tomar em consideracão seu chere imediato, sem tomar ,

questões de earrelra ", Ael:es- em COllÜI fiuestões de carreí- 1

centou que Hítlar enviou uma 1'(1,".

I
I! As tropas anglo-norte-americanas, que operam na Tunísia, em

pregam poderosa artilharia para desalojar os nazi-fascist.as das
bases de Bizerta e Túnis. Vemos na fotografia o avanço de
uma peça anti-tanque nas proximidades de Debuta, depois de
vencida a resistência nazista. No solo um soldado alemão mor

to. (Foto da Inter-Americana p"ra O ESTADO).
CALENDÁRIO BRITÂNICO

Nova Iorque, Dezembro - (Da British Information Services, para
Interaliado - para "O Estado"):

1939
3 de setembro, guerra; 17 de dezembro, "Graf Spee".

1940

Dr, Edgard Pinto de Souza

DOEN(AS DA PELE
ia IIFILlS

rrROPICAIS INGLESES

o mais variado e belo
stock da praça

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Agências e

Representações
----

CD iIlo8nh ia
,

ArtI Jlanca
e

�a Baia.

I

Machado & Cia.

Cehe. polt.1 - 37
I

-

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÚPOllS

Sub-.gente. no. principal.
munciplol do E.tado.

17P.Fundade em 1810 Séde:
Seguros Terrestres e

BAIA

em Marble Arch. Acrescenta que
a unidade alemã cercada pôde
subdividir-se em pequenos gru
pos num dos quais Rommel teve
a sorte de escapar.
,._. a - ••••__••••••_ ._.

O derrotismo e o pessimismo
são firmas da "quinta-coluna".
(1,. n, x.i.

Cabelos brancos t LOÇÃO
MARAVILHOSA!

-------

Alfaiate CARICM), o melhor!
Rua Tiradentes 16.

Marítimos

Londres, 30 (U. P.) -. O
"Daily Herald" declarou, segun
do despacho do seu corresponden
te no Norte da África, que os pri
sioneiros do "eixo" revelaram que
o marechal Rommel esteve a' pon
to de cair prisioneiro, numa em

boscada preparada peles ingleses

ADVOGIlDO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 1'l e 11 às 18
Escr. Edifício Amelia

Neto, sala 2.

IRes: Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.

DEUCHER

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:ú00$OOO
II 54.700:000$000
II 3.929.719:000$000
I 28.1358:717$9iO
• 85.964:965$032
II 7.323:826$800
II 22354:000$000

Diretores:
Dr. Pamph!lo d'Utra Freire de Carvalho. Eplphanlo 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 Àfrica.

Agente em florianõpoli 8

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutaraen..
secretos, e servem sómente a fim
militares: Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País: (D: E: M.).

CAMPOS L O B O & (ii.

DR. AGRIPA DE FARIA
Hua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' l'i05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo·
léstias

-

nervosas - Moléstias
Mentais

Consultas diiirias das 5
horas em diante

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

QUar4oAlUga:se um, bem
.I espaçoso, com ou

sem pensão. com 2 janelas de

frente, à rua Tiradentes, 18.
(sobrado). Tratar no mesmo.

1O,vs-IO

�����o�e�!��:�� ,tra esse terrivel mal

(CRUPE)

IInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

.r��,__ ..........__�__�

Ca,u ,adal 1{)-T,ltohond083-l!nd.Ttl. -.ALLlANÇA.

Sub-Aqente em Laguna. Tubarão. limai,

IBlumenau e Laqes.

MANIFESTA.l\1-SE os TRABALHADORES FRANCESES

I Farmácia (Esperança,)
do

farmacêutico NILO LAUS

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

Perfumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edifício do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tamancaria

m=...

Crédito Mútuo Predía I

Propdetários: J. t\1oreíra &. (ia.

7 de Novembro
Foi pago à prestamísta Maria Sever iua da Conceiçãn,

RESIDENTE EM FLORIA NO POLIS,
possuidora da caderneta n. 65))2, o prêmio

que lhe coube em mer cador-ias, no vaiar de rs,

o, $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro cie 1942.

4 de Janeiro
Mais um formidável surte io re a liz s r

á

a Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 4 de Janeiro (4deÍrll),

com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não vactle, Adquire- j,í a sua ca d ern eta DR séje da

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

-------------------------------�--

Con,ulta médica grath,!

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

�Haiate CARIONI, O melhor!
Rua Tiradentes. 16.

-----

Cuspa 1 LOÇÁO M.,AIU. V I·
LHOSA I

..------ i!'IIII1IiIIilI�_1iZ "'"'" Sociedade Cooperctivo de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atôrlnaHospital de Homônio

HAMONIA Rua Trajano 0,° 16 - Séde próprIa
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertttícada

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códirms usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS

I E�PRESTA ESPECIA LMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos --- Descontos :_ Cobranças

'I e ordens de pagamento
. I'em correspondente em todos os Municípios do Estado
ReDresentltnte da Caixa Economica Federal para 8 'lenda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Aviso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to-

188 8S Renaettcões Federnls, Estaduais e Municipal,.

Sanguenul
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, F05FO�OS,CALCI0

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Alta cirurgia - Ortorpedla - Parto - Clínlca mé
dica de Aàultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clíníca (raios X). Laborator!o completo de

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

calmo e confortavel

"Médicos: DR. CES1\R AVILA - Formado pela Facul-
.

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre

'1.docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatórlo Belern e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLlVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo rto Hospttat
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do I
Laboratórío Central do Departamento de I.,.Saúde Pública do Estado. �

Informações sobre tratamentos e reserva de acorno-

�I.dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

----------- o -__ ., ......_...IiIPI<!_ç_"'�,_W_A..

.T

Os Pálido.. DepauPtrados;
EHJotlJdot, Anêmicos, Mã.,
que criam Magrol. Criança,
raquíticu, reclb.rão I toni·
ficação ger.1 do o.g,nÍlmo

\,
r

•

.

com o

ISangue nol
Líe. O N.S.P. n: (99, da 1921

A C A rel.* 4\.. Tem em «stock» os mais recentes artigos
,
" .... l.' '.....� para crianeas. ternos de fina confecção para

bomens, calçados9 chapéUS, casemiras e .Ii-
nhos nacionais e estrangeiros, bl'lns, roupas brancas, pijamas, etc. 1\ Fábrica DISTINTA está con-

e e
leccionando canlisas para o vellão a preços extremamente baixos.

VIsitem as novas e ulodel1oas instalações de A CAPITAL, ii rua Conselbeiro Mafra, 8. (

r
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Cédula de mil rets, do tempo
do Império.

Há poucos dias, o presiden
te da República r ecabeu de
velho habitante de Londr·es
curiosa e interessante car

ta. Z. Wright, de Briston
Hill, London S. W. 2. enviou
ao chefe do Governo uma

velha cédula de mil réis
na 76,304, do tempo do
Império, explicando como

obteve e por que a re

metia ao chefe
do Governo brasileiro. A
carta é a seguinte: "À sua

excelência, o presidente do
Brasil, sr. Getúlio Vargas
Rio de Janeiro. - Sou um

inglês velho e muito pobre.
Há uma semana um "gen
tleman" da América deu me

a nota inclusa, Disseram
me na secção de câmbio
de um banco que a mesma' não
não tinha mais valor. Não
é poz isso, porém, que a

remeto a V. excí a, mas, sim,
po,que notas como esta, sem
valor, se continuarem em

circulação, não poderão
honrar () seu país. Se
bem que seja muito po
bre preferia sacrificar o

valor da cédula a preju
dicar o seu corajoso país.
Assino me um criado de v.

excia. (ass.) - Z. Wright".

o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO NOVO, realizará, hoje, o seu tradicional
baile de São Silvestre.

NOMES DE BATISMO QUE EXPRI.MEM OPINIõES POLíTICAS

,

Londres, Dezembro - (Interaliado - para "O Estado") - O Ser

",IÇO de Imprensa do Govêrno holandês nesta, capital anunciou .jue, UI-IItimamente, os h�landese.s deram para batizar os seus filhos COIl1 os I
nomes de Fr-anklin e Winston, o que muito aborrece os nazistas, Os "='=�--_-..........----,,----------.
departamentos de registro de nascimento na Holanda receberam o se-

75·8

guinte. aviso: "Visto que, ultimamente, os pais vêm escolhendo para -IJI·-(j-b----E-I----D----------------seus filhos certos n�mes do batismo que exprimem opiniões políticas,
a inete edro - enterlo do Cirurgião Dentista

os nomes que desafiam abertamente as autoridades alemãs como s -I José (; de Borba «(alô)[am Franklin e \Vil1.3ton, são expressamente proibidos", A e�la medidei:t I
.,'

acrescentam os naz isl as que a iniciaA "Y" deve ser evitada cIe ig II . �x.denti8ta do Patronato de A�it�polis
modo".

ua
I Cllnlca e Protese da boca.- E"lpeClalIsta em pontes

____........ I e dentaduras duplss., Deutnduras anatomicas de Paladon

�ã? tenha� d�vida em de-' A? tentar,esguivar-se às_d;t'e�;':i-Isem abóboda palatina. (sup�rior): novo sistema.- EstraçÕ9�
nunciar um "qmllta-cohma", �açves dos o rgaos de Estatlstica Mi-j de dentes e polpa dentar ís (nervos) com anestesia.
por mais que pareça teu amí- litar, ,ima pesso.a revela o que é: j Trabalhos moderuísados sob- Ithsolllí" garuntla
v."'" .'

�. lnllulgo rlo Brasil. E para os ínímí- �
,

' . (0.<1 J -q

g?'.,lli!O meJ��c� tua estima um g-os do Br'lsil. a lei é inflexivel.1 Rua Deodoro, 16. .

tI It.wm:' dg Pátrfa, (L. D. N.). (D. E. lH.).

�-........,._..._.....- ........�...................WJ".. ...............�..w__..........

_·_1l ALfAIATARIA «O UNICO» !
� FhH'isbelo Silva �
í! Ternos sob medlde ...(esemlras nacionais e estrangeiras. �� Brins de primeira qualidade ...(aroás.. llnhos, etc.

•

Rua João Pi�to, 21
.; I

...

�;;;:�;-;;;.;��;-;;��:;;;;:;���:;;;;�;;--;-_, I
. AJ;,EJlIÃES

Londres, Dezembro - (Interalíado - para "O Estado") I
O jornal suíço "SentineHe", informa a Agêneía "Aneta", que I
os alemães, em consequência das execueões de cidadãos ho- i
os alemães, em consequência das execuções de cidadãos- ho-I
Iandeses, ordenados pelas autoridades de ocupação. O jornal i
indica a possíbflldade de ocorrerem graves acontecimentos na!
Alemanha, semelhantes aos de novembro de uns, quando o!
povo alemão derrubou o seu govêrno, Ilustrando a íntranquílí-]
dade e dissenção nas fileiras do Exército Nazista) o artigo que I
foi baseado em entrevistas eoncedídas por pessoas que têm Ichegado à Suíça, procedentes da Alemanha, diz que heuve l
violenta reação de um gTUpO de alemães, que teve ordens de \
deixar um aeródromo holandês afim de seguir pnra a Rússia,!
cedendo seus postos u· nazistas holandeses.

Ultimos estilos de finos
MOBiLI I S
acaba de receber

"A Modelar"

·Tenente Clark Sable

Vende-se uma casa e

um t e r r e n o

com 18 metros d- frente, si
iuadcs à Rua Rui Bs rbosa,
38. -:- Informações nesta Re
dI ção.
796 10':- alt.-4

Dr, Lauro Daura
Doenças de Senhoras-Vias

Urinárias.
Tratamento especializado

das ate cçõ es do aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, Trompas, etc.). Tra
tamento moderno, por pro
cessos elétricos da OONOR
RÉA AGUDA E CRONICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sob contro-
le endoscõptco (U R E-
T R O S C O P I A ) e de labo
ratcrlo.
Fisioterapia - Diatermia e

Infra-Vermelho.
CONSULTAS: Das 10-12 e

d8S s.s.
CONSULTORIO: RU8 Tira

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

.

I
760 30V-l0

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

SOLDADOS BUROCRATAS -

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

luntariado para preenchimento de 7
claros de soldados burocratas. Con

dições: Art. 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, 110 caso

de ser menor de 18 anos, consenti
mento de seu representante legal;
e) não ser reservista de la e 2a

categoria;
f) não estar chamado à incorpo

ração para o serviço do Exército ou

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

lhos:
ser dactilógrafO e não ser funcio

nário público Federal, Estadual ou

Municípal. '; �13;:'1
Florianópolis, 28 de dezembro de

1942.
Cap, Duriã Tl'o?npowsky 'I'cuüois

Chefe da lSa C. R.

i O famoso
i .

· promovido ao pcs t : d e tenente das forç -s aéreas (�OS Estados U-
: nido- Gable renunciou à sua br iIhan te c ar rei a para alistar-se
I; como simples soldado, tendo depois, devido às suas excepcionais

! qualidades, sido promovido a oficial. Dentro em breve, de acôr

! do com seu ardente desejo, o tenente Gable estará par ticipan
I do da luta para a liberdade dos povos. (Clichê da Inter-

i Americana para O ESTADO).

i O PODERIO A�;REO ALlADO AUMENTA S'-E-r\-ip-R-E-l\-'l-A-I-S---o

I Londres - (no B. N. S, -- para "O Estado.") - "Os recursos da

j "Luf'twuff'c" acham-se espalhados, escreve D "Dai ly Express ", mas os

: da HAF o estão uiuda mais. A Alemanha se encontra no interior de um

! círculo, Temos de voar longa distância ao redor dele, vindo de Ióra. Mas

I até o presente não há indicios, por menores que sejam, de que o poderio
I aéreo aliado se resinta do grande esforço que lhe é exigido.

i Pelo contrario, máo grado as novas frentes de batalha" os nossos

i aparelhos escolhem objetivos situados ainda l1l<'.'s profundamente no in

i terior do Heich e da Itália.

! .

"Esses aeroplanos têm de cobrir percursos cada vez mais extensos
: afim de proteger os comboios maritimos, encontrando novos meios de
I
atacar os submarinos, novas maneiras de transportarem morteiros de

,

duas toneladas nos campos de luta da Nova Guiné e de lançarem tropas
; paraquedistas na África.

I "Tanto a. RAF.' como a fôrça aérea norte-amer ícana, estão sendo re

: forçadas no continente africano, e ainda continuam a bombardear os ve

i lhos objetivos com a mesma intensidade. Ao severo ataque realizado à
i luz do dia contra a esquadra italiana ancorada em Napoles, sucedeu-se o

: maior assalto aéreo de guerra levado a cabo contra o norte da França
·

e a Holanda. E, com a escuridão, foi vibrado um outro golpe macisso
: contra a indústria bélica. no coração da Alemanha.

I ,"Sempre quc o tempo se mostre favorável e haja um objetivo, ai

i esta a RAF pronta para o ataque, preparada para ferir. Das fábricas da

i Grã-Bretanha e dos Estados Unidos saem mensalmente milhares de ae

I roplanos que desfecharão golpes cada vez mais severos contra IIS raízes
·

e os ramos do poderio do "Eixo".
i

�����������-���

astro cinematográfico Clark G:'b'e, logo após

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

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

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

vs-15

--------------�_ .._------, --_... --_._-_.
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Implantada a lei de esterilização
Londres, 3'1 (RII) ...-URGENTE- ...A rádio de Berlim acaba de anunciar que
t d N I· I

'" � 4' .:I. ·l�
...

a
.

a na oruega a ei pe a qual se netermmou a esten izaçae
que sofrem de enfermidades incuráveis ou de tendência para
I I "

d t
� ����ri;'n ���rjpn€:�� I GEr�l]LEZAS

�_._----

,

.nauguram-se IlOje as onil8S curas Da ��bltl nl!!oI�IUh I id�. tt: ·��fF�.f:l? I"A primeira es�acão, da América �o Stu�;
.

umêl da$ �,ai©re;§ do Temos a reg ístar mais as 'egliintu' I "",U�<i �J t,.,iil' \l,fI ,J,��!1 .

MUHdo. As 21 hora$ hilida se a irrêu:Ha�ã@ cartas, telegr-amas e r-artõcs l'"ccb,dos É I
.

21 h d h
. . A •

d 11720 '1' 1 d L d R'" N
. pelo ;�STADU das pe"úas e ru-mas aba i- � �==-=�

As oras e oje maugu- quencia e. qUl�OCIC os,

I
on Ias curtas a adro acio-

o iuencionadas: ell A 1to10 "o' \

I"
�

, "..

x � ,,"s, ,�',,' ,', \<1S, FaZ<i'ID II\�IO� �cjelrar-se-ão as ondas curtas da sob o prefixo PRL-8. O progla- nal, a palavra, a cultura, a <'I.t- dr. Ahel Alvar-es Cabral Jo: , muito (lig·
.

'

nova estação transmissora da ma consistirá de música

bra-I
te brasileira rompem a sua, 110 Auditor Pt'l\ ativo c13 .luxtir a .vl i.li ta i-: A prendada senhorita Ca r-

Rádio Nacional. Êsse aconteci- sileira, contando com o concur- marcha para Oeste - a l11ar-1 sr, Ll;1CIOlfO Sousa,. senho rn e filhos; ilus- m e rn F (I' ira de J\1elo� fino

mento, da maior relevância so dos maestros Vila Lobos, cha do progresso e da união, ue �IOllSü"I,Ol' J,oa�. �h,:SS�kIS: ,�I'.' cr narne .to de nossa SOCiedade
,

. .

1 "
,

, .
. . Tum, Amin & Irrnão ua Xlodelat Or'ga- e fi lh a d sso nrezado cole-

para a vida naciona , em todos JUIZ Cosme, Radamés Gnatal- levando-a aos brasíleiros elas n ízação Comercial Ca tar in en se: sr". :VIa.
o no. r

OS sentidos, colocará o Brasil, li, além de artistas C01110 To-I plagas mais afastadas, e colo- ehacio & Cia., dedicados representantes �a de imprensa jorn. Osvaldo

entre os países que possuem! maz Teran, Violeta Coelho Ne- cando-os no seio da comunhão comerciais; ela Livraria Progresso, elo Melo:
as mais potentes emissoras do to de Freitas, Arnaldo Estrela, nacionaL Os prefixos, f'requên- Si'. H, O. Ligocki; ela dlrecâo ela "Herni- a e xma , sr a. d. SÔQia Vieira.

que Lage - Cevàm ica (Imbituba) ; SI', G
.

mundo. A nova transmissora Iberê Gomes Grosso e outros. cías e metragens da Rádio Na- João Marciano F'erreh-a e Francisco
ar cia;

d R' l' N' I
' . .

I d t
- a sr ita. Cecília Lobo;

a. a�1O ac}�na sera a pri- BRASIL UNIDO NAS AlUÉR.I- ciona 81:1 011 .as cur as

seraolAgaiPO Fel'i'e.il'a. competentes funcioná·
AI.

meira da América do Sul, uma CAS UNIDAS os seguíntes: PRL-7, 9.505 rios tia Saúde elos Portos, na r-idade ele O sr , JOdo Ser apião de

das mais potentes do mundo, quilociclos, onda de 31,n156; Paranaguá; ela Press Inforrna t lon (São me ida:
Os 50 kilowatts, as sete an- lJ 1) A

-,

1 P' 1 P' R f 'S
-.

e será ouvida graças às suas PRL-8 11.720 uilociclos on-t
auo; sr.. nt011l0 ce a:<ua el'e,ll·a. O sr , a ae r .arda;

.. : _, tenas dirigidas e os possantes ' q '. competente chefe do Ser-víco Mun íc ipa l Maurício Duarte;antenas dírtgídas, nao so em transmissores RCA VITOR de da de 25,m60; e PRL-9, 17.850 de Estatística; do nosso ilustre e distinto
O sr ,

t d t itó
.

1 '1
.

1 d I 16 81 O sr. Itamar Ferreira;o o O errr orro naciona , mas que está provida a emissora qUI OCIC os, on a c e ,m. Air-F'rance em Santa Catarina; Serviços

também na Europa, nas Amé- de ondas curtas da Rádio Na- A todas as horas do dia e da Aéreos Cruzeiro elo Sul (Ri@deJaneirO);'1 O jovem Milton Portela;

ricas 11 A'si e n A'fríc it d
-

ld Comanelo e Oficiais elo 140 B. C.; S, A. a galante menina Agnes Cam-,
a la a a. cional levara-o a voz do Bra- no] e po erao ser OUVI os os

.

I d
J\lercantil Ang lo-Brastleh-a (Rio de J'anei-

pos, filha do sr. prof. Cuató- ..
sil a todos os continentes. A maiores programas ança os rol; Delegado Fiscal e funcionál'ios ela

FALARÁ O PRESIDENTE
Rádio Nacional representa ho- no Rio de Janeiro, pelos mais Delegacia Fiscal tio Tesouro Nacional, dia de Campos;

GETúLIO VARGAS prestigiosos artistas nacionais eleste Estado,' União Jornalística Brasrle í-

Os diretores da Rádio Nacio- je o maior elo de união entre
Ié d ticiá .

t
.' ra Ltda. cs. Paulo); Dr. Moahir Thomé Ocorre hoje a data ani-

todos os Estados do Brasil, as- a em e no icrarros ln erriacio-
de Oliveirã, médico-veter inário elo D. S. versária da exma. sra. d ,

sim como a voz dos brasileiros nais e Iocaís, esportes e pro- P., eles te Estado; Linotypo tio B]'asil S, Laudelina Corrêa Bruno,
dirigida para toda a América. gramas variados. A, (Rio); Comando, sub-tenentes, sargen- distinta espôso do nosso.

Símbolo da união do Hemísf'é- DESBR."tVANDO llIERCADOS tos e praças elo Corpo de Bombeiros, dês-
y r

O. te Estado; sr. Mário Costa. e família; dr. prezado eonterrâneo sr ... ose.·

rio Ocidental, estende a sua ,s anunCIantes, c01l1ercian-
Osvaldo Bulcão Viana e família; Dil'etor .l\urino Bruno, telegrafista_

palavra de solidariedade aos
tes e industriais, poderão levar e demais funcionários elo Del�at'tamento

pOVOS innãos na luta C01l1Ull1
o non1e de seus produtos a ou- Estaelual ele Imprensa e Propaganda e da

f·
- tI'OS Inercados amplI'ando as AcaelemiH Carioca ele Letras, por seu pre·

e na a lrmaçao do futuro gr an- ,
-

• A

b't d d sidente, sr. Afonso Costa,
dio.so do Brasil, e será ruais um

SIm o am 1 o e suas ven as, A toelos, agraclec;enelo, l'etribuimos os

motivo de orgulho para os bra- não só em território nacional, \'otos ele boas festas e feliz Ano )/ovo.

sileiros e os americanos. como no estrangeiro. Só por si
isto representa um enriqueci
mento econômico da maior im
portância para o Brasil.

Rio, 31 CE) - Chegou,
ante-ontem, dos Estados U
nidos, pelo "clipper" da Pan
American Airways, o sr.

Christopher J. Chancellor
digno diretor geral da Agen'
cio

.

Reuters. O jornalista
britânico, que já esteve no

Manaus, 31 - Esta capital
Brasil há dois an'os, procede

será, finalmente. dotada de um

de Londres e está realizan-
hotel à altura de suas necessi

do uma viagem de inspe-
dades. Auxiliada pela interven

ção aos escritórios daquela
toria a firma J. G. Al;aujo ini

famosa agência de informa-
ciou as obras de um moderno

- -

1 d edificio de seis andares, na pra-çoes, Insta a os nos paises
americanos. ça São Sebastião, onde será
�-�=====-===== . montado o novo hotel.

ESTÁ CHEGANDO A VEZ DE FRACOS.
MILEROVO AN�MICOS

Nova Iorque, 31 (R.) - Noticiou TOMEM
a emissora de Moscou, ouvida PJ;'ecisa-se de urna bôa cozi-
aqui, que a cidade de Milerovo se �nbl Crels1tai. nheira. Paga-se bem. Tratar
encontra virtualmente cercada. ff II

Essa estratégica cidade está situa- "SILVEIRA" na Empresa. Auto Viação Ca-
da a 200 quilômetros ao norte de I tarinense - Florianópolis.

R_O;s;t;o;v:.;;:;;;;;;::;;:�;;:;;:;;\;;;;;;;;;;;;G�r;.;nd;.;;;t;ó;n:ie;o:;;;:;803 SvsS

I:"'
__ o _"". ... li

MI-IICI��e:�uces "12 de Agosto" ..

'P AÇA
Ternos o prazer de comunicar aos nossos clientes e "Lira Tênis" e "Limoense" ete-

Expediente bancário I
.

. amigos a instalação, nesta praça, à rua João Pinto, tuarão hoje, com início às 22
na 5, 20 andar, da

� horas, bailes, em comemoração
RIO, 31 (E.)· - O Banco

I OFICINA TÉCNICA "ROYAL" � ao dia de S. Silvestre.
do Brasil, nos pr6ximos dias il -----

dois e seis de j aneil'o, só I de nossa propriedade. destinada a consêrtos e refórmas em máquinas de �.,funcionará das 9 às 11 ho- escrever e de cOl'ltabiiidade. r
ras, somente, para cobran- Dirigida por pessôa habilitada, cQm prática nas oficinas da LIVRARIA DO GLOBO, t
ças. Os demais estabeleci- em Porto Alegre. colocamo nos desde já à disposição de nossos clientes e amigos, a quem

'

mentos de crédito. de acôr- procuraremos servir com eficiência e modicidade .de p;-eços. f
do com a praxe, obedecerão

.

Mêlduu:J@ & C�a. t:
ao mesmo horário. b

=:w="""''''.........,.........s.....''''·'"'....''''''''''iihaibl,...·''''.�''''''''.....",..._......_��_rr���."iHíIõi:tO .. ..,.

nal, afim de marcar com signi
ficativa solenidade a inaugu
ração das ondas curtas daque
la emissora, fizeram questão
de que na primeira irradiação
fosse ouvida,a palavra do pre
sidente Getúlio Vargas, no dis
curs.o que s. excia. faz habi,
tualmente no último dia do
ano. O discurso do presidente
Vargas, assim como todo o pro
grama inaugural, será trans
mitido em onda de 25,m60, fre--

o crime da rua Nova
Trento
-0-

Conseguimos apurar que o

juizado da 2a Vara desta Ca
pital pediu a prisão preventiva
do. cabo Luiz Gonzaga de Melo,
que se acha implicado no assas
sínio do jovem Osmar Gonçal
ve.s Ribeiro. O processo respe
cttvo se encontra, já, em mãos
do sr. dr. Juiz de Direito da
2a Vara desta Car"ital.

Sr. Christopher J. Chancellor

MARCHA PARA OES'fE
Através da nova estação de

Noruega
foi implan- .

de todas as

a debilidade

Primeira fábrica de
celofan'e nacional

pesscas
mental.

i
,�

Visitas:
A PETULANCIA MILITAR DO

JAPÃO
S. Paulo - (C. E. C. -

para "O
• Estado") - A tentativa de invasão

São Paulo, 31 - fá se en japonesa contra a índia tem um as-

contr� em plen f' pécto curioso de ser analisado. De ..

a. . ? unClOnamen -

preende-se incontinenti a petulan-to a prJ�elra fabnca de celo'l cia, a arrogancia militares dêsse po
fane naclOnal, construida intei-, \'0 de amarelos que, !1ão satisfeit�s
ramente em São Paulo, inclu- c.om os. revezes sofrIdos n? PacI

s;ve suas maq
. , . . I fICO, atIram-se contra a índIa que•

A' Ul,n?rtas, .na_

1m-
para ser invadida exige recursos

portanCla de vanos mllhoes de I inesgotáveis que todos sabem o Ja
cruzeiros. I pão não possuir. É possivel que os

Segundo declarações dos téc governa,ntes. jap�neses estej�m dan-

nicos a matériQ'
.

I
do uma satlsfaçao ao fanatIsmo de

..

' ,pnma naClOna seu povo descontente com as derro-
utilIzada da celofane superior tas implantadas pelos americanos e
ao estrangeif0. ingleses. Nesse momento em que

a índia é agredida, a disputa será
TCNIS E dura. Os ingleses possuem contin

gentes' prodigiosos na.S fronteiras
indianas e, além disso, di�põem de
exércitos equipados dos mais mo
dernos materiais bélicos, constituin
do isso uma garantia do fracasso
nipônico. A índia é um labirinto
que só o genio britânico compreen
de. O Japão abreviará sua quéda,
pois, êsse pa,is não póde suportar
uma guerra de longa duração em
local tão ingrato para lutas violen
tas. A Grã-Bretanha perfeitamente
coordenada com as forças dos Es
tados Cnidos, inflingirá sérios sa
crifícios aos nipônicos que, a,final
e felizmente, apressarão a vitória
total das dcmocracias.

Fazem anos amanhã:
A srite. Léa Carvalho, filha

do nosso ilustrado colega de

imprensa jorn. Tito Carvalho;
o jovem Evaldo Baasch;
o sr. Alfredo Silva.

NOVAMENTE SOBRE
BIZERTA

Londres, 31 (R.) - Os bombar
deiros aliados voltaram a bombar
dear, ontem, os portos de Túnis e
Bizerta.

Grande hotels em
Manaus

L O J A
Aluga-se excelente loja

com vitrina grande
Edifício Cruzeiro

R. Felipe Schmidt; 52
Tratar com Tom Wildi,

C. Postal 115

Esteve nesta Redação, em<

ViSIta de despedidas, o nossa

jovem conterr âneo Célio Perei
ra de Oliveira.
° sr. Célio, que seguirá em

breve para Blumenau, acnde'

pertencerá ao corpo da Casa
771 vs -I Hoepcke. aprefeí ta, por nosso:

V-intermédio, seus votos de feli
agoes da Noruega cidades a todos os seus amigos'
para a Alemanha e parentes, desta caJ)ital, im-
Estocolm�, 31 (Rel��e�s) - To-

I possibilitado corno está de a-
dos os vagoes ferrovwrJOS usados , Ipresentemente na Noruega, vão ser pre�en�a- o pessoalmente, por
enviados de volta à Alemanha, tão carenCla de tempo.
cedo quanto possivel - segundo
informa de Oslo o "Svenska Dag- Noivados:
bladet". As autoridades de ocupa-

.

Com a prendada senhorita<'
,ção já requisitaram a maior parte Zélia Veiga, filha do sr. Ar.
do material rodante norueguês.
Uma nova indicacão da dificulda- mando Veiga e protesssora r,or-,

de de transportes na Alemanha é malista, contratou casamento o'

fornecida pelo "Nye Dagbladet Al- sr. Irineu Moreira, residente
lehanda", que diz: "Alguns navios
noruegueses, dados como impres- e� Joinville.
taveis para o transporte de cargas
ou de tropas, desde que foram re

quisitados pelos alemães em 1940,
estão sendo reparados".

Com a prendada senhorita:.
Nilza da Luz Mohr, filha da;
exma. viuva d. Maria Etelvina:.
dá Luz Mohr, aíustou r.'Úpcia$
o sr. Saturnino Travisani.

CADÁVERES ALEMÃES NAS
RUAS DE KOTELNIKOVO

Moscou, 31 (R.) - As ruas da
cidade de Kotelnikovo, reconquis
tada pelos exércitos soviéticos, es
tão repletas de cadáveres de solda
dos alemães, muitos dos quais ma

terialmente estraçalhados peias ba
las e baionetas russas.

Com a gentil senhorita Dal
va da Luz Mohr, filha da exma�

viuva. d. Maria Etelvina da,
Luz Mohr, contratou casamen

to o sr. Afonso Camargo
Baüml, do alto comércio para
nàense.

(

Cozinheira
Com a distinta senhorita Fri-,

da Pilar, filha do sr. AntôniO'
Pilar, ajustou núpcias o sr. Ot
to Neumann.

SANGUE ALEMÃO TINGINDO O
SOLO RUSSO

Moscou, 31 (R-) - Revelam os

trcs mais recentes comunicados de
guerra do alto comanllo russo, que
os alemães pcrderam, ante-ontem,
G.3ôO homens e 230 caíram prisio-
neiras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


