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rF;:���:�E1EiW\DOI. ���I�AoS ..bO' a. l� Ainda os internados.do «Oral vón SpeenrE!! Sobre o Pd,ep3 lhe'" sempre gr d'l ELIXIR «914· re- i��! I Buenos Aires, 2 (Reuters) -

N01
germamc9S depois da guerra e a

U�: ,9114, devO \zer- -.n�'",l(·., em Cu n·[10 como arma de a""" , I......

1 h en'\) rb'"

\
!� I

território argentino, a única sobe· Inferior, sr. Culaciati, numa nota Ilossibi idade d� serem os mesmos

Qi,� qu e o ter. � , d\"lil,ó'1\; apr�- (�"'I ejr) para () púb�[c() ••�. dA' 1 d
. c_.

A' h
� "1:)'", casos, �Ú\:n n;; v�j'bS (Oi;' tllll ite li íllfilj·, quallda- ���: rania existente é a a rgentma ei endereçada ao governa! or .a pro- C}lvlados ]:ta.ra� lC'í'\an a.

i�� prladll l�í _: t' .:: iO�) 08 rc"U\ ·1j1.1l rl'(?quent{�mento a· ;i:r.J l
os membros da tripulação do "Graf víncia de Córdoba, onde os mal'Í- A nota �do MinistérIo do Interior

�m i'Ua>l :nl�ru!:�Ii�ço s:\ ti,;fat(lrl(�S, nlto. r�o ;�mbulatorio 111 !��� Spee", atualmente internados em nhei'ros alemães se encontram in· l_ conclue dizendo que cabe a9 go-
.!l�� tados �e,n .' J

"d S e O·ufav811:l. 1 �l",IWÜ Ci€ Sant!l Me.fLa. �"., , •

d I O d' t' d 'd'· d "t t "

i!!� paIs sãO ra�'\ o
. I . • ���i nosso P�l�, foram l�etIra os ao COll- terna�os atua m�nte... governar 0.1' I

verno arg�n mo e�l lI, os S � us

:::;�� .

t Ferreira Pires. I Dr. SIlvestre Passy, �m ti'()Ie mIlItar alemao {lesde o mo- de COl'doba havIa soheltado a OPI-, dos refendos marmhell'GS nazIstas,
S�Íi� Dr. VJastnng on �m mento em que pisaram o sólo ar· niiio do ministro do Interior, com I muitos dos quais se casaram com

,.-'l!'" IIIflt:.;!S"cf'��:!�lty:,��"r �.:,!;,;;�'F'! ""6'J'oI��-ç11 !III!II:"'� <""'t ....� .ftll:1' ��� • '" •
• •

;�.•:\ - - ......� ... :!!�<;;J1��"tIllI&'-����m�f�����ij;.f[{K�_�;�"flti�'�;;���������ª��;��i'i���Ug� geutinoH,.-- decJarou (l mÍJ'listro do referenCIa ao "status" dos maruJos mulheres argent!nas. _

�nE�aDe��-��--�---��-

A «traged5an de �t-4
homem aue ií

Hollywood, 2 CC, P,) - Pí
Mac-Laglcn, de 22 anos de i�
filho do famoso ator cinema+,
fico Vi tor �Iac-Laglen, não ,?
guiu en Irar vara o exército )l

americano, A recusa foi l11(-<'V
pelo fato dc André medir 1 II j
97 cm" excedendo em dois c�

ilj'_tros e meio o limite máximoe 1-fatura das forças armadaswu"
americanas.

... --'-.-' ....._ ..

_�_.......t--.�Mensagem de «sq
«Comuidt

Londres, 2 (R,) - SiStaffor
náutica da Grã-Bretanha,)llviOU '=

Janeiro, o seguinte telegl'lia: "Ac\�
to de mais uma dádiva .e 2.500 [
será recebida da melhor ianeira p.

gem às suas tarefas. �

É uma inspiração pIa todos nr

número sempre crescen de aviões.
[

.............$."••••••••;
'ara P,Louç(i finissin"'

.

I.

mg,esa,«Il Mf
Rua raiano

!-
........................
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DelenaStl�n p\�r��:, A àd i d IF<
Londres, 2 (It- ra 10 e le

soas foram presa�l Toulon. ,, 1'11
Londres ? (f- A emissora c

, w

111.
res das prisões elada,s_ em Toulon

11
foram detidas pc)CaSlaO de ampla,

)
cia..

Todas as eS(las fóra do porf
soas eram detido solicitadas a apr;
cia penetrou noinemas e casas pa:
se encontravarr

Refugiados franceses
em Portugal

Lisboa, 2 (R.) - Um grupo de
cerca de 100 pessoas, constituido
por homens e mulheres f'rancesas,
que se acredita serem membros do
'partido do sr, Doriot, que escapa
ram do Norte da África, chegou a

Algarve, cidade do sul de Portugal.
Essas pessoas estão sendo espera

das em Ericeira, cidade costeira, si
tuada a 40 quilômetros a noroeste
desta capital, que foi fixada como

lugar da sua residência pelo gover-

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

XXVI!I Florianópolis-S3bádo, 2 de, Janeiro de 1943 H. 8111
--,no.

!íafford Cripps ii
O Fole»

U�1 i\.NO DE' TRISTEZA TROPICAIS INGLESES
o mais varia.do e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Otimismo nazista
Londres, 2 (R) - O porta-voz

alemão, almirante Luetzow, falan
do pela radio-emissora de Berlim.
explicou que "as grandes vitória�
submarinas germânicas permitirão
que a desmoralizante espera da

/'
próxima primavera se

to.
rue menos

desagradavel". .
E acrescentou que a Inglaterra e

os Estados Unidos serão provável
mente obrigados a modificar o iti-
nerário dos seus navios,
Disse também que as condições

atmosféricas dificultaram grande
mente a tarefa dos submarinos, du
rante o mês de dezembro,

,iJais uni ano a liumanidade oiu passar, encharcada de
sangue, banhar/a de lágrimas, solrend o anuuaurcuiauienta pela
conquist« do Hem e da Liberdade e. combaieudo com denôdo
e fé pelos postulados da Democracia, da Juslico e do Direito.

Em meio' a um mundo caáti co, onde os homens se estra
çalham eom armas cujo poder ultrapassou as suas próprias
espeetatil!wi, (IS fôrças do Hem ainda conseouirum reagir con
tra os b árb aros durante lodo o ano que findou, E; qlle a ânsia
de Liberdade, o amor à Democracia, à Justica e ao Direito so
brcpuiaram o esfôrço qncrrei rr; do inimigo desalmado. Po
rém, queiram-lia ali nâo os [urise us, r/o resultado desta Ire
tuenda qnerra, em que se chocam duas ideologias diametral
menle opostas, depende o destino do 111II1Ido para muitos
anos,

.11a3, [inaltnenle, hão de cair por ICI'm. esnuuiudos, aque
le.� que pretenderam menjulliur II Iunnauidade 1III/I1a

é

ra de la
(j1'lmas, 11(/ (filai os Iio niens não passariam de meros [otüochcshabilmente manejados pelos "senhores" da "Nova Ordem".

Há de haver Liberdade! Há de luuier lqualdade ! Há de
hruicr [�I,lic�o entre Iodas as nações, para I/Ile o mundo não so
I I�I pericdicumente as consequéncias dessas insaciáoeis ambi
çoes pessoais, do açambarcamento comercial e da subuersão
do direito dos povos! Só assim há de haver Paz!

.

Que nês/e ano de 1.943 lima 1Iona aurora de Liberdade
ilumiue os espíritos ('(l1Içados de oiuer nas trevas!

PERCIYAL FLORES

;, ministro da Produção Aero
!rnidade do Fole" do Rio de
o maior prazer, o recebirnan ,

Ma permanente generosidade
L F" como uma bela homena-

nos empenhamos em produzir
ários à vitória".

rat es:
e porcelana
heu
rol A»
lesta Capital

� .

em- ln T.ft�I"I;O'1IUo I.
10U que mais de cem peso o batalhau nalista entregou-se aos russos

oficial alemão voltou à sua posição
anmítíndo novos' pormeno
..a que mais de 100 pessoas
ações realizadas pela polí ..

Moscou. 2 (R.) - Num setor da se prisioneiro, ofereceu-se para vol
frente de E�talingrado, apresentou-I tal' ao seu batalhão e eonduzí-lo,
se às linhas rbssas o comandante de também, prisioneiro. Os russos aeei
um batalhão inimigo e, declarando-, taram o oferecimento e o referido

e, mais tarde, trouxe e entregou
todo seu batalhão completamente
armado e equipado.

bloqueadas e todas as peso
n-ova de identidade, A poli.
; para interrogar os que ali Os alemães protegem' suas fábricas

Zurique, 2 (R.) - A emísso- os novos edifícios fabris deve'j ro..- _ _•••••

ra de Berlim anunciou que o rão ter paredes à prova de ex. Morto pelos. .

marechal Goering, ministro da plosão ". guerrilheiros
Aeronáutica do "Reich" e eo- . _ Estocolmo, 2 (U. P.) - Segundo
mandante-chefe da "LUitwaf-j

As novas l1!s.truçoes deela- informações de Oslo, o ministro da

fe", baixou .novas instruções ram ,fll!e "as ohcma� deve� ter Polícia do govêrno norueguês de

para a proteção das fábricas e o maxnno de proteção possível, Quisling, sr, Jonaslie, foi morto pe

oiicinas alemãs contra- as in-I pois sua perda teria efeitos dl- los guerrilheiros russos na frente

cursões da "R. A. F.". "Todos retos sôbre a produção". oriental.

As crianças terão de usar roupas de papelsaeão 8, usar roupas de papel,
devido à falta absoluta de te
cidos.
A comissão de auxílio sueca,

de mulheres, já enviou à N0-
ruéga 1.1)00 enxovais destina
dos às futuras mães.

Estocolmo,2 (R.) - A emís
sora desta capital informou que
as crianças norueguesas pas---�------------------------�------------------------

o Brasil solidario com as Nações Unidas
o preso Cietúlio Vargas, na saudação dirigida aos brasileiros pelo advento do Ano'

Novo, disse: «(Encontra·nos o ano de 1943 em estado de beligerância com as nações agres
soras que não respeitaram vidas e bens brasileiro]. Fomos levados a essa situação em dese
gravo da honra. nacional, injusta e brutalmente ofendida. Lutamos e lutaremos para defender
a nossa liberdade, as tradições cristãs da família brasileira, a existência digna que herdamos
dos nossos maiores. Felizmente, êsses sentimentos e idéias coincidem com os que lançaram à
guerra as Nações Unidas, que assim recebem o preito da nossa simpatia e da nossa solida
riedade mOfal e materialD Com essas nações correremos todos os riscos, irmanados na causa

da liberdade dos povos, que é tambem a nossa causa)).

I

I

-

• /
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o ESTADO ;Sábado .. ·2 de ;laneiro de 19432

ilos de finos
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Os homens que hão de abrir as portas de BerlimH · i
Londres, 31 (Stanley Burgh, da que quando as coisas não correm países ocupados ou dominados I Ultlmo�

Reuters) - A formidavel propor- bem com as instalações elétr-icas ou pela Alemanha, já tendo mesmo \ J.\
ção d� 1.rabalhadores estra?geiros a.maquinária, o� marinheiros irne- havido algumas �reves. 1 MO�.)�
em atividades nos estaleiros de d iatamente atribuem a culpa aos Em Emden, mais de que um ter- i c, I!
construção de submarinos alemães trabalhadores estrangeiros. ço do operariado é de nacionalida- � �J, t
está dando margem a intensas sus- As últimas informações recebi- de estrangeira e nas docas de Dant- 1"1 b �i �
peitas entre os marinheiros nazis- das da fronteira suiço-alemã adi- z ig todo o trabalho está sendo exe- . 11-
tas. E tão elevado o número dêsses antam que em Bremem a metade cutado por prisioneiros poloneses li QCa a hJ
voluntár-ios e conscritos qué está I da população já é composta de es- e russos. Em Swinnemunde, erige- !

empenhado na produção. das

n�á-I
trangeiros, entre êles �xi�tindo nheiros

hOland�s,es
trabalham nas

II.quinas e aparelhos 'de CUJO funcío- u-abalsadores belgas e üallanos.! plantas ele navios mercantes ale

namento depende a segurança dos Em Hamburgo tambem é grande a mães e em Goyma estão-se usando lisubmersíveis e suas tripulações, proporção de operários vindos de operúrios italianos e francescs. I
II

li
liI'
,!

e receber

Dr, Lauro Daura Esfôrço de guerra dos católicos

I,

IiiI'
�
lii

I
I
i
!,

Doenças de Senhoras-Vias
Urinárias.
Tratamento especializado

das afecções do aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, Trompas, etc.). Trs'ltarn ento moderno, por pro
cessos elétricos da GONOR
RÉA AGUDA E CRÓNICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLlCAÇÕES, sob contro-
le endoscópíco (U R E·
T R O S C O P I A ) e de labo
ratorio.
Fisioterapia _. Diatermia e

Infra-Vermelho.
CONSULTAS: Das 10-12 e I

das ii 5. ICONSULTORIO: Rua Tira-
dentes, 14 Fone: 1063.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.
760 30V-11

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt. 21

a p·razo

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) revelai' aptidão física para o I

Serviço Militar; I Representantes do governo e dignitários da igre·
_ d) estar entre os 17 a 25 anos de ':ia assistem à remoção das grades da catedral de Chica

ltê ser 'menoi- de Vi anos, consentf- 9u lia u ponn ", "L� �"'l�__L'. O .. (_,atOl1COS norte-

menta (�e seu represe�tante legal; ! americanos estão cooperando incansavelmente para o
e) I�ao ser reservista de P e 2a' esforço de guerra dos Estados Unido (CI' h' da Inter.

categor-ia: I
.

S. lC e

f� não estar chamado à incorpo- ,Amerlcana para tO Estado»).
raçao p.ara o serviço do Exército ou I
�i�:1��:���a _d�aG�l����p������v��p��� Girand e De Gaulle tAm as mesmas ,·dé.·asda convocaçao de sua classe' I

O
g) ser solteiro ou viúvo' sem fi- W h' t 2 'U P) Olhos; I.

os 10 on, l· :
- s membros da missão en-

ser dactilógrafo e não ser runcío- i vío.da, aos Estados Urrídos pelo general Giraud atual

nári? .público Federal, Estadual ou! alto comissário francês na Africa do Norte fora� rece-

Muníctpal. I bidos por R lt id
'

Florianópolis, 28 de dezembro de . .'

ooseve e, em seg�ll a, conversando com os

1942.
. Jornahstas, declararam que Glraud e De Gaulle têm as

Cap. David T1'O?nP01OSky Taulois I mesmas idéias sôbre a unidade francesa e a necessidade
Chefe da 16a C. R.

I
de slibord�nar tudo à tarefa de ven-::er a Alemanha A
missão, que é composta do general Bethouard e 'do
�r. Dubreuil, pretende dernorar-se aqui algum tempo
Instalando escritorios no Departamento da Guerra.

'

"

�Jlelar

Dôr de dente? •••••••••••••••••••••••••

i FILHA I MÃE ! AVÓ! :
: Todas devem usar a :

: UIrr.rn=r;rnmUim :
: (OU REGULADOR VIEIRA; :
•

A MULHER EVITARA DORES •

ti Alivia as Cólicas Uterinas •
I

• Emprega-se com vantagempa- .-(I
ra combater as irregularidades '.das funções periódicas das se-

•
, -,

uhcras. É calmante e regulador •
• AVO;i(�) ,

deSS8R funções. •
O _7 �>'"'<� FLUXO-SEDATINA, pela sua •
� c: -'r�"'�( 'i�'i' comprovada eficácia, é muito re- ê'I@.' f--�" '''''-,.-;J, ,., it d D �

� -liõ\r:;;:",');Ji, d , .. "�.�� ceI a a. �ve ser usada com ao

Sub-csent•• nOI principal. .H.
"'" \\�\> '\c- , '%� confiança. l'llI'

'�.' muncípiol do E.t.d,. '���""�;'"'<, :�"'--- FLUXO-SEDATINA encontra-se G
� 17P. • «(�,! FILH,i\ '��c\:VI,M (lm toda parte. •
--

I
�������)IfZ?siTJ�����'��}��e•••s••��,.

Vend�·.. ('e umu CIHíil e
A E t t' t' MTt d l' d

.

A
... t.l lim t e r re no, ..

s a IS lca I l_ar, , ef' ma a_a I .

s autor�dades responsáveis pela
cam 18 m'e'nm dp Ir nf

. faclh!ar a preparaçao rap"da, e tao fIel execuçao das Estatísticas Mm·

iI ,ti
' '.' ';

e _e, SI· perfeita. qua�to possivel, do apare- 'ares podem exigir, sempre que h011.
Ui 08 a RUft Ru, Barbosa, lhamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de

�8. �- Iul'ormr,ções nesta Re- das .da. Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in·
Of cao. brasileirOS lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou A

796 lo'>, r- JA � I Subtrair-Ih.e apôio é tl'ahalhar con- má-fé constitue crime contra a 'se,
u. L. - i) J tra o BraSIl em guerra. (D. E. M.). gurança nacionul. (D. E. M.).

_ _,
................,�

_
O derrotismo e o pessimismo

sao armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Machado & (ia.
Agências e

Representações
(.hllll pOlt.1 - 37

RUI Joio Pinto - ,

FlORIANOPOLlS

��"I.)P'
"Fl'lJ')'
o, C(

ra�!.:;
Ia t l

isla.

.=:_:.,:=::;,.......
Londres�, I

DO) - Registl''''�idênticos núme"
comendou a in intorl1
foi impressa du,

. tl"
com a, segunda, �lS,

'

adquirir alimentl�Sce��
ta, mas, não se siest1"
tende tomar sôbre 1:'1111

_l;;;;;;;;;;;;;;;;;�ar 1
�re�

'RIME CÉDUS FALSAS
-slovaco de T1rmações, para O ESTA
).cmna casos dulas bancárias COUt·

�. apl�l'ado q\ governo de Franco en-

ll�helro em l�n, onde toda a edição
lJelra " di

- "v,

•

e içao entregue à Espanha e.,

andaran� os sei, ?mpradores à Espanha;
ercadonas A f'

" .' íe foi agora descober-
JrOVldenclas que iovernQ espanhol pre-

COIDpanh �

Fundàda J
Segure

íF

Capital Reali��
Reservas, mai
Responsabilid'1'
Receita
Ativo em 31 c
Sinistros pag
Bens de raiz,

-

Aliança Baia •
1870· Séde BAIA
restres e Matimoo

tives ao ano de 194
Rs. 000:000$000
• 6400:ooosooo

imldas, • B.92� 19:060$000
• 2858:717$970

'0 • 8!964:965$032
• 7123:826$800

terrenos) • 22,54:000$000

Dr.

"
Pamphllo �de '

Epip\anlo JOSé
Sá.

----

)iretores:
eiré de Carvalho.
Dr. Francisco de

it
Agências e sutil
Sucursal no Ur

cipais �of> I'
s em todo o território nacional.

pel
it �dll�ores de avarias n.s prin-

[fili "",:=-,:,:ropa e Áfri a.
Aem etn f"'l .

t

C A M��r S L OOllQBnóPoliSlOiln ORLP\!J ,::,Pê "&
.,�� SCHMIDT N

(>;i�:", rostal 11',1-- lO/POI'IeI083_ 39

.Ena.Tei ASub-Agente e Laguna, T
. li llIANCA..

Bh�.nau e La��lào# ltaiaí,

Cile

------------------------ � ���� � �_f\ _
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1Isihui foi rec:onquis
:tada peloi chineses 1Chunquim, 31 (U. P.) - A
u"cncia noticiosa chinesa "Cen- 'eá'"

" .

f f'
� tr al News Jl1 ol'll�a que as ,orça.s lJ en
� chinesas reconquIstaram Hsi huL]'
,depois de encarniçada batalha, ���'(s:,acrescentando que os japoneses, Il'a� I

em dois dias de sua ocupação da- inui
� quelu localidade, saquearam-na, to-
! rnlmente. De sua parte, o alto co

� mando chinês anunciou que mais

t d� 2g0. nliPõHes fOIi'al'd'] Illorttos.ua pro- I t.VIUCIa c e upc 1, uran e os com-' i
bates travados no dia de N,\tal.

I,e c����o���í:�--I\�IEspecialista em moléstias de I
senhoras - Partos.

VAJ/I'A CIRUIWTA ABDOMINAL: e•. ,�tônlago, vesícula, útero, ovários, ,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PEHiNEO - Hér-nias,

Ihidrocele, vartcocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e vart
zes - Fz-acturast apar-elhos de gêsso,
Opéra nos Hspltals de FlorlanópoUs. ,
Praça Pereira e OUve!ra, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas. díarta-

mente. '\.1
be CtiCl2��:It1:C' R"UI:JIia'P· r-

nf/l
Magistrados dignos r.él.

UlI
Londres, 31 (De Neil Kennedyo ,I

(la Reuters) - O govêrno belga
.

.ern Londres, anunciou que todo�ou\
os magistrados belgas cessaram "2.r�\,
exercício de suas funções, COl1ltes,)
protesto contra a interferência alr ,

mã na arhninistrac âo local. com

Os alemães têern fei lo tental ivr estai

para. alllalg�llmll' [IS áreas. u�]?anl D",sf3arlmínistratjvas, com a f'inalida. v in I-i
de controlar os admínistr ador d I
No prosseguimento deste pla

�o
,

foi organizaela uma "Antucr mo' \Maior" e certos cidadãos que: NE')
contestaram a legalidade levar! r a

'

a questão perante a Côrte ele p- ,
Iação de Bruxelas. A referida ('-

'

'I
te, quando estava preparada Ia i
declarar ilegal o procedimento r- �jmâni co, viu os alemães inten'i- 4Ii f

rem pedindo que o julgameutois- r.5
se adiado. Os três juizes aos IriS ih
estava af'cct a a questão recusrm
se a obedecer á intimar-ão e Iam
presos. Em consequência, os ele-
res do Poder Judiciário, inc;ive
membros ela Suprema Côrteceu
n iram-se e resolvet-aru susp der,
-cornp letamcn le, a administrao de
Justiça - civil ou criminal

O ministro de Informacô !�;:!.
ga, sr. Antoi ne Delfosse °d,larou
em Londres, que os belgas �o so
frer grandemente em fac desta
brava decisão, adotada endefesa
dos seus rl i rc ifos fundaentais.
Nem os jornais controlao pelos
alemães, nem suas estacõr de rá
dio fizeram ainda qualq'r re!erencta ao assunto - o q: Indica
o embaraço em que se -ncontra
- presumindo-se que o alemães
l�rão que improvisar 11 próprio
.sistema judicial para 011anuten
ção da ordem,

les

o jall
Cabelos brancos

ltU,RAYIUIOSA I
LOÇÃO (('\N

Re(
Reservas na 1'y,

(asa Branca C[j'
Washington, 31 (DP.) - Os --l!'l,

funcionários da secr-etri a da Casa As'(:í,
Branca declinaram d comentar teme
as lllforl1lacões III' })nc]l'es q'lle 'I JS. - .,' -, 'U'Jnljdao como iminente a 'ilSÍla cio ge-I" d Jneral Charles De Gaue a esta ca- Ja 11\
pital. , (L. l�S

t

ri

�el
DORES e t

RESFRIADOSr
=

i ,Realce
I

a sua

1.,
t'

)
Padrões que eatN?
Não esqueçam, Ci,l��

3C ESTADO - Sábado, 2 de Janeiro de 1943

) Estado-Maior Bri
O;ient� Médio !J,��?. I

�OMO CORREGi-LA?
Frequentemente a alimentação não contem a
taxa de cálcio necessária à formação dos
ossos, nem proporciona energias para au
xiliar o desenvolvimento. A EMULSÃO DE
SCOTT é tônico alimento sem rival pois feito
do mais puro óleo de fígado dê bacalhau,
constitui o mais eficiente reconstituinte

kK% M

';;;;;;;;;;;;;��;-;:::;;;;;;;;;:::;:::::::===--;-=::;:::::::;::;;:;;;;;:;:;����-"Mrn�---nT.;��._"-

;lj Vida S-;ci�II,1 i!�;E
-

;�;;��!A �[�;�;���::5:�i ,!j;�,�m!, Vuoí ae o seu filho con- pouca resistência nas aéreas de Tú-
, t t' 1 1 nis e Bizerta. Pelo contrário, êles

1,,,_ nrn ""',."..""""-�,,�.. � l ra esse arr i ve ma
.

(

I
procurarão manter em suas mãos, o

F,:u:�m anos hoJel I CRUPE) máximo do tempo, êsses dois im-

A exma. viuva Maria Pizani; Informações com o portantes baluartes do continente

j! africano, tanto mais que Bizerta é
Córdova; Dr. ARMINIO TAVARES U111 reduto poderosissimo, que exige

o sr. Luiz Martineli, destaca- \!
dos aliados um esforço enorme para

do funcionário dos Telêgralos;
-�._--- o dominar.

R t
í

h' Sem dúvida que as forças anglo-
o Jovem Ernani D'Alascio: .Mor 19O5 pa.ra ome rrs:

�

americanas conseguirão seus obje-
o nosso prezado conterrâneo Co s irn iz'cis e tropicais tivos, mas é preciso não desprezar

sr. Armando Cunec, funcioná- ingleses as posições dos adversários. Hitler

rio da 1.0 E; O P A R A I S O c Mussolini sabem que a ocupação
de toda a África pelas Nações Uni
das coloca a Itália numa situação
extremamente perigosa. Póde mes
mo dizer-se que o país do Duce co
meça, agora, a sentir mais, doloro
samente as consequências da guer
ra. E não se póde prever até onde
chegará a capacidade de resistência
do povo italiano.

;\I�s o atual panorama da luta no
continente africano, permitiu aos
russos desencadear, mais cedo, a
sua ofensiva de inverno, porquanto
os alemães foram obrigados a reti
rar ela frente oriental uma grande
parte da, sua aviação. Isto prova,
não só que o Reich está em evidente
infer-ior-idade aérea, como existe,
'da parte dos ãl iados, a melhor com

preensão sôbre a marcha da guerra.
Hoje mais do que nunca se torna

necessário dizer que a frenle anti
totalitária, é uma só. Seja qual fôr
o setor oncle se encontrem as forças
aliadas, elas só têem um pensamen
to: destruir os exércitos do Eixo.
E tudo se congrega nesse sentido,
desde as regiões do Pacífico e Áfri
ca até o continente europeu.
Durante muito tempo se disse que

Precisa-se de uma bôa os aliados passariam da defensiva, à
COZ1· ofensiva, no momento oportuno.nheira. Paga-se bem. Tratar Em Berlim, Roma e Tóquio se fez

na Empresa. Auto Viação. Ca- acreditar que as Nações Unidas [a
tarinense - Florianópolis. mais estariam em condições de
803 Svs 41

conter as forças arma:das do Eixo.
Os fatos porem, VIeram prov-ir

Alfa,;::>te CARIOMI 8 melhor I quanto são frageis os. planos r- cal-

I lu, ' • culos dos chefes totalitários,
Rua Tiradentes. 16. Em tudo se enganaram, desde o

I
colapso da França, Poucas vezes

Aluna-se ótima casa de mesmo 110 decurso da história dos

� !:I. mor�dia, com povos. h�uvc quem mostrasse tanIa

Escr. Edifício Amelia E banheIro, agua frIa e q.uente, IgnoranCla das cot�sas como agora,

� Neto, sala 2. � sita à rua Presidente Cou- da parte das naçoes agressOl:as.
1

I
. O panorama da luta no conhnen-

Res. Av. Rio Branco, 181 hnb? n° 100. Tcata_r com To, te africano póde alterar-se a, qual-

I Florianópolis, lentmo, na AgtmClIl Cb.evro· quer momento, pois os anglo-ame-
I et. ricanos se preparam para a bata-

�....,._,.",����=�. 755 15 vsalt.-I2 lha decisiva. De qualquer maneira,
._ porém, temos a certeza, de que, mais

dia menos dia, toda a África esta
rá limpa de italianos e alemães.
Nesse momento, Hitler e Mussolini

I terão de enfrentar novos aconteci
mentos. Tudo parece indicar que o
Eixo não estará mais em condições
de tomar iniciativas perigosa.s. Su
pomos que chegou a sua vez de ado
tar, em todas as frentes, a defen
siva.

Rua Felipe Schmidt, 21

"

-

de 19i4 1918, cor.

os, incorpora-se ao

Clubes:
O "Clube 6 de Janeiro", de

João Pessôa (Estreito) efetu ará,
amanhã, animada domingueira,
com início ás 16 horas.

atualmente, o poso
.r -general, Richard
Creary, portador de
ecora ções importan
.íe ser distinguido
»osto de cheJ:e dos
, no Oriente Médio.
-rma ver a de 1942,
do como conselheiro
gener a 1 do serviço
Crichê da BRITISH
VICE, espacia l pa
IDO),

o sr. major, reformado, FIo
àoardo de Oliveira;

o sr. Aprigio Silva, alto fun
cionário de nossa Polícia Civil.

Cozinheira

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vllor Meireles n' 26

Telefone n' aos
CLINICA MEDICA

Casa

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutametlt'
secretos, e servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela!
leis do País. (D. E. M.),

Sortimento novo de luvas
de camurça, pelica e jersey .

Bolsas e cintos.
'J.'rabalhos de crivo.
--------------------------

Faleceu o sr, Afranio de Me!o
Franco

Rio, 1 (E.) -- Faleceu hoje
° sr. Afranio de Melo Franco:
que desempenhou as funções de
embaixador e, depois. ministro
do exterior do Brasil O goverr o
federal determinou luto oficial
por 3 dias e prestou-lhe as hon
ras de ministro de Estado.

Homens e Senhoras -- Mo
léstias nervosas - Moléstias

IMentais .
Consultas diárias das S Ihoras em diante

Só às autoridades interessa
rá, de-fato, o que sabes a res

peito da "quinta-coluna"� (L.
D. N.).

om um lindo e moderno vestido comprado na popularíssimo

� 0800.IA,"- círculos
.......ta�

..._

\

l! Cores firmes ! Firmes como o amor

\ced.onia-(a casa que'luais barato vende)
dos' homens !!
8, Rua Trajano, 8'

UE - DIGESTIVO
o - SABOROSO

W,C!iI
na ACACIO MO·
iunica aos seus a

entes que mudou
tório para a rua

lóro s na 23.
12 e das 2 às 5)
"La Porta Hotél"
"menta 112.
IlI10-Fone: 1277

IS e piadas aparen
}nuas são grandes
sag'l'egação mane-

"quinta-coluna".

-cu J

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da luz

Horário: 9 às 1'2 e.17 às 18

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mussolini levará Italia à mais aguda

I��e�rlI nhora participam aos

�
.

R parentes e pessoas ami-

I gas que sua filha FRI-

I DA contratou casamen- � Ito com o sr. Otto Er- �
vino Neumann I�I Rancho Queimado,

1

� 24/12/42
�I Oito Neumann participa �

I
CiOS parentes e pessoas �de suas relações o con- �trato de casamento de

�I seuS;iit:� �:d��P�tar; a

!

I
Rio do Sul, 24/12/42 �

I --;R!DA I" ! I
� �

�
OTTO

8 aprese�tam-sel I8 noivos

I �

I . _....._...._,.�- "'!h i�� CJOOOOOCQOCI:J!OOOOOCXXlOOOOOOXlCIC(X)O��

904 3 vs - 3

8im� está certo!
•

Londres, 31 (U. P.) - Re- manha, a sorte da
eordando que a lira italiana SO.I atuais perspecttvas para a moe- . cujas enormes despesas se so- mesma do marco h

ireu desvalorizacão em 1936 da de J1Iussolilli não revelam
I
mnrão às 110 povo italiano. ] 9�3. IUussolini se

e se deprecíou gradualmente "esperança nlguma ", pois a! O "]<'Ínuncial News" con- 11m cnmínho que d
durante a guerra da Abissínia, I Itália terá de suportar agora I clue: "Caso o povo italiano lira e levará o POYO
o "Financial News" diz que as ' as tropas ele ocupação alemãs.j uão se possa. libertar da Ale- I mals aguda miséria

Maria Etelvina da
Luz Mohr

participa a seus pa
rente e pessoas amigas
o noivado de sua filha
NILZA, com o sr. SA
TURNINO TRAVISANI
Curitiba, 25/12/1942

NILZA
e

SATURNINO

apresentam-se
noivos

Curitiba, 25/12/942

Rio, 2 (U.P.)- Enérgicas provi.l dênci as a cab arn de ser de terrniria ,
das pelo i rs pe to r geral cio trá

"

[ego. afrrn de (O b r' abu so s da.1 ,

t parte GOS mc tor ist as de praça.
os quais, segundo numerosas
denúncias rece brd e s , aprovei r arn
se do período de festas quan
do é ruais intensa a procura de
taxis, para cobrarem preços exor

bitantes ou HC isarem serviços.
Ass irn, o diretor geral do trá

fego re 01 veu cria r O corpo de
detetives secretos, que exercerão
severa vigi lância e Ii-ca lização
notadamente nas imediações dos
grandes hoteis
O motor ista, que fôr surpre

.ndi o o em Fr a g ran t e, m g andn.,
e a conduzir p asse g eiro ou co
-r.s rrdo p: e çcs a ci m a dos estipu
idos p cl a L L'(::,d em vigo r, será
J:"1 d.i c rn [) :.ple.-nçJ.o do

,
r J iride .perd, te. de ou tt as

}"'dHi::fS qu � II r a so CXiglI.
i _

------

I Temor da Italia
I
ondr es , 2 (TJ, P. - Nos cír

C,S Finao ceiros britânicos de
Cla-�e que os ataques e éreo s
sàcada vez mais frequentes e
o mor de uma invasão aliada
naa!ia fazem com que o povo
itano r e t ir e grandes somas de.
seLloepósi tos nos bancos do
do ís. O "FInanciai News"
diz JC o fato se produz quan
do l "inflação está minando

I já sonfiança na lira" e q uan

i do "preços nos mercados
o' negrc da Italia sobem cc ns

rs- tante-:nte, enquanto a lira
.sn baixa os mercados monetários

neutrc Os italianos ocultam
as sua notas em dinheiro ou

..
as deS1am á compra de terra

S ou teslros ar tietico s,

� Recolando que a lira sofreu
'�. rlesva!f'�açào em 1923 e de
� .

preciou- gradualmente durante
� I'

a guerra da Abissínia, o "Fi
naneial r�ws" diz que as atuais

I perspectijs para a moeda de
,Mussolil'll'Jão revelam esperan

� I ça algum pois a Italia terá

! de sup�rb ago_ra as, tropas de

i ocupaçao lemas, CUjas enor

I I mes despes, se somarão às do
povo italÍBh.

Aviões sobre Nápoles

: ... : ]j.. j�0�11��t
_ Pela prilTleira vez na história ovifies norte-arnericanos bombardearam h��
� I porto de Nápoles, causando grande danos aos navios italianos aí: refugiados!�
F, I traçã.o apar�ce vrn� poder.o�oA bom�?rdeiro qu<:dri rr;,otor B-24, �ue partici�l
� c çcio . (Cl ichê da ' Inter-AmerIcana , para O E:::;TADO) 11*
r --------Õ-PAPA E-O }IASSÃCHE DOS ITALrA�OS

- '1;
; Nova Ior-que - «(;011<)(' Nicola Fi or-enz i - Exclusi vidade do C,

��r
,$�

� E, C, para "O Estado") -- O, violentos ataques aéreos desencadeados � �

"
,-

i! pelos Ingleses c(:ntr? as. pri nc i pa is eida(!es in_dus,iria!s .itali�nas, têm" �I ,

'f'·
causado C(:l�seqllenclas dIYci'sa;; .na si tuaçáo do val�., Llt>ltO;5

.UI1Portan-r
Se é rs

tes na política in terua, na polit icn externa, na pol iti ca reltgi osa. Mus- tac\\ obt
solini está colocado eru uma cli rcção repleta de encruzilhadas bem di- tllO 1\ <S�s

I
fic�is de serem ,eseollü�las. �ão pó de recuar ,com o se�1 povo, não póde PILUL.n- \t� retirar-se do "eixo ", nao pode ader-ir aos alta dos e nao pode concil iar

� 1:i seu govêrno com o Vaticano. Este, por sua vez, como condutor mental 'CU.2(

,.
dos povos católicos não pôde deixar de envolver suas influencias no R.,l:.I ,

, destino da humanidade sofredora e vitima das ditaduras. A doutrina �.. �cristã símbolo de liberdade e an tl-totalitar-ismo. E assim deve ser, A � por qUe
8�---"'3--1Ipalavra do Papa jú definiu e reiterou os princípios católicos. O massa- ,\\::� _ uar a \I

vs

i c,re do:, italiaI?os já foi l�rcvi.:ta pel as santas vr!lç?CS d? SUlIlO Po nti- ,,:\���
n

I) eston-;-
r __ "' === , f ice. Mussoli li I trans8recllu. L bOJe estamos asslstll1do a suprema ca- �,,-�t\ A

I,' t��strofe, Os sofrimentos do Santo, I�adre motivados, pelos, bOll1b�lrdeio�, ��"",,��1nMaria Etelvina da sao os mesmos que lodos os catollcos devem sentJr, TaiS sofnmentos ���- -

li
Luz Mo.hr criam fôrças em lodos os espíritos para denotar os barbaros que in- -' .. , .

'I':flingem aos povos tan la ': dôres e tanlas desventuras. '--Gd!H""", Ui a� Cola' c. I

participa a seus pa- I Meias das melhores, t:e (

rentes e pessoas ami- . preços só na CASA �à
gas o contrato de co- I

-- Rua Trajano, 12. 'ia:
samento de sua filha '"

A��t�t8Er�RÕO II G A S O G E N lOS fAi��Curitiba, 24j12/1942 TIPO "e E G" ..

Os mais aperfeiço�d�s � de melhor !maLninl. Entrega imediata. ..

Preço3 especiais para ·revendedores. �Peças avulsas. �

GÁ;Ô'SIILNi;SOA. !
Rua da Conceição N.o 343 a sAo PAULO �

Espinhas. eczemas. manchas

I da pele. parasitoséS. -furúnculos.úlceras.
Ttatame.Jlo das afecções do

couro cabeludo.

I
Dr. TOLENTINO

I
Não tenhas dúvida em de

DE CAHVALHO ounciar um "quinta-coluna",
Consultas: Das 14 às 17 horas. I por mais que pareça teu ami-
Rua Vilor Melrelles 22-1' andar.

. 1 go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

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

DALVA
e

I
AFONSO

\Apresentam-se
noivos

Curitiba, 24/12/942 . I825 3 vsl I

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais Undos padrões
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Caspa 1 LOÇÃO .MABAVI.
LHOSA!

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

;�-�A-í-SE-c�-�C�P-A-D-(�;-�ISPUTANI os ALIADOS ILondres - (Hel'lJert Linds>IY ;\Iac Grove - Exclusividade do C,
E. E. para "O Estado") -- Há UIll provérbio que diz "o feitico llluitas
vezes cái sobre o feiticeiro". E isso é uma verdade, No comeco dessa
guen-a a Alemanha fazia fode pressão sobre os países ocupados e as
sim continuou ué há pouco tempo. Hoje, a situação mudou. Os p�ises
ocupados fazem pressão sobre a Alemanha. Hitler sente o descon
tentamento dêsses povos oprimidos e obsel-va o perigo que êles si crnifi
cam para a sua c'ausa de IÍl-ania e (les.potisIIIO. Os povos conquistados
pela agressão da Alemanha estão-se arregimentando a-rim-de recebe
rem os aliados, no momento el11 que êstes descmbarcarem em suas ter
ras em busca da libel'tacão do Velho Mundo. Há uma verdadeira Ju
ta entre êsses países sofi-edores que se dis.putam para se tornarem
n�ais fortes na escolha dos aliados, Todos querem ser os primeiros a
receber a invasão aliada que se pro.iéta para breve. Os ingleses indi
cam que a frente a ser aberta abrangerá todas as costas do continente,
E para isso, os bombardcios ('onstantes desfechados contra as indus
trias do ,"eixo", esEio sendo .f�itos cienti�icallJente. Apesar das disputas,
qual sera o paIS qlle aSSUIIllra o pRpel lIuportante dos desembarques?

ler.

I
Prestigia o Govêrno e as

,reI classes armJas, - ou serás
EA 11m "quintl. colunista". (L.

D. N.).
�.-.....-_._._---...._--._.."'.._---.-.-.._....-_._-_..,..""._

tg'r,0'€
'!l

Ternos sob mel ,�-
Brins de pr��-

�

I�
�_ ..__ ,.,.""_w,.,.,.,.••,.,..., _._ _.__

Ao tentar esquivar-se às determi·
nações dos órgãos de Estatística l\Ii·
litar, uma pes§f!a revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi·
gos do Brasil, a lei é inflexivel.
íD. R. M.).

,IA <, O UNICO»
belo Silva
emiras nacionais e estrangeiras.
tualidade-Caroás-lihos, etc.

anlido-ProntHãoServi(, 1
O alIaiS{

R�
egante da ddade
io Pirito, 21

«Esperança» Ido
ico NILO LAUS IFann1Farma.l-.'

Hoje 001
Drogas nacie

Perfuml
Garante se a sr.

p

lã será a sua preferida
estrangeiras.--Homeopatias.
Artigos de borrachd.
�ervância no receituário médico
S MÓDICOS
iafra 4 e 5 (edificío do
flercado,
)NE 1.642

R. Conseni�
."
I
I

/"!.

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,(11:S'iiA FRAQUEZ'A ATi;;;;;-ll
PESSOAS DE MJUS'

-

-, .... '

���;� d�':�:o;;���;�;;�oco:;:�ta; :;;;;;;:;:�_que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es
tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado

. de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das snbstancias tóxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA Os
-

8 e'X IGA >-�'-� ��,;�TAl-- .

.J

ilulas Dt-WITT� vidro �rande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

-f;
-

D-C-HO--'TIVE-R-ATli-<\.L-l\-,fENTE---------------- --------------
NA HUNGRIA Dr" Edgard Pinto de Souza

Londres, Dezembro - (Inter
aliado - para "O Estado") - A
dificil si tuação em que se encon
tra a Hungria, com a interferência
direta dos alemães em sua admi
nistração e as exigências de Hitler
de maior número de soldados
para a luta na frente oriental têm
se agravado terrivéIÍnente no� últi
mos meses. O jornal "Pesti Bir
Iap " reflete essa situacão ao anun
ciar que se registaram 42 suicí
dios em Budapeste, no mês ele no
vembro além das GiS tentativas
nos quatros meses anteriores das
l<}uals 80 foram fatais. Jlustr�nclo �- ,..,._"'!.k?ll1 exemplos, o "Pesti Hirlflp" I'. liz que, nos primeiros dias de de
�embro, verificaram-se os seguin·ltes casos: Josef Molhar de 21 anos
operário, atirou-se debaixo de 1111{
í:tI:rêm na estrada de ferro entre
:Zombor e Bezdan ; nos subúrbios
,de Budapeste três mulheres se sui
.cldaram por envenenamento' La-

os Melli nger, comerciante, de 7G
anos, cujo suicídio causou sensa
tção, disse em carta deixada a sua

ILE!ONOR'DEUC'HER I
,Enre�meira obstétrtca (par- Iteíra dlplomada] Atende na

Casa de Saúde S Be hastião ------!�--_-- -_--_-�__l

das 10 às 12 e das 15 às 17 758 vs-Ifi
horas

Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião Formado naPaculdade de Medicina da Universidade de São Paulo onde' foi assistenteefetivo da Cadeira. de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas
co�celos. Ex - aSilislen�e, do I:'rof. Benedito Monle�e!lro. Com prática de
mais de 'l anes na Chmca Cirúrgica do Prat. All1lio Correia Neto Comestágio de especialização no Hospital Charilé de Berlim (Sel'viço do' ProfSauerbruch) ta nas clínic"dS dos Profs. Konjetzny. de Hamburgo e Schmieden'�e Frankiort: Cir��gia da Tiróide. estõmago. íntestínn delgádo e grosso:figado e vias bllíares, seios, útero, ovários. rms, prostata e bexiga
tllérnias. hídrecele. varicoceie e varizes. Cirurgia dos ossos e articulaeôe's�nc0'lt!ado diár!�mente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa deSilud� �ao Sebastlao. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarda. à Rua FernandoMitchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarle Schulel n° 2. Tel. 1259

«Relojoaria
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

ANEDOTA DE GUERRA-- 'IHitler escreveu um livro ":\li- I .aiha Luta". Churchill escr-eveu
"Minha Vida". Mussolini que no

pas,�ado se oCllpára de fazer "Jri'cot nas horas de descanso, estú
e.screvendo "Minha Carreira". OtItulo escolhido pelo "duce" é re-

_ alm�nte muito expressivo e justo.
.
E dlZ bem o que poderá ser suaobra narrativa de sua "carreira"
pas�?da, presente e futura. O ver�bo correr" lrflduz o futuro deseus dias, perante êsse tumulto em
que se acha a Itâlia moderna sob'0 domínio nazista e sobretudo' sob·os ataq_ues a�reos dos inglese; que

'cad,:
rira estao cla:lc�o mais fôrça eole",o para a prOXlma "carreira"lo sr. Mussolini. - (C. E. C.)

E tv1 P R E S A -�� R E X "

Transporte de CargasDOMiCILIO A DOMICILIO
Vi .<:: diretas em caminhões proprios para:Bom tr Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,Cv, , Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa,

Etv� -, ... rHNAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,AnIta G-.uibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.
AceitamosOcargas para re1espacho junto à Es

tra�a �e Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agencia e� L�ges:, Agência em Florianópolis:Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Teltlfone 1.677

Londres - (Do B. N. S. para "O ESTADO") - A nota dirigida pelo
governo br-itânico aos governos aliados' é um documento que sempre fa
rá ressaltar a vergonhosa história do terrorismo contra os judeus e o

progresso das tentativas sistemáticas para exterminar o povo israelita
na Europa, qualificada moderadamente pelo Arcebispo de Canlerburv
como nova barbarie praticada contra os semitas, revelam a qualidade es

sencial da "nova ordem" de Hitler.
O martírio sofrido por checos, sérvios e gregos está de conformi-

I dacle com o mesmo padrão.
.

Não há pois ou povo, em toda. a Europa escravizada, que houvesse

I escapado ao terror. Se houver qualquer pessoa que duvidasse, até agora,
que esta- guerra não representava uma crise de civilização, os aconteci

! mentes presentes devem convencê-la do que está tão perigosamente em

! jogo. Essa questão não pode ser somente definida em termos de mágua

I pessoal. O próprio cspirito do homem foi crucificado.
Através de um longo passado, muitas vez-es doloroso, a comunídade

! dos homens civilizados evoluiu, variando em grau e estabelecendo os

I preciosos principios fundamentais de conduta e de relações - �ntre 03

quais os mais belos são o respeito pela vida humana e a tolerancia pelos
I direitos essenciais ela personalidade humana.
I r\ rcje içáo e violação sistemáticas dêsses pr incipios pela filosofia e

pela prúticu nazista são um crlme cardeal contra a civilização e contra
a própria humanidade. A sua defesa, pelas Nações Unidas, é um dever

imposto pclu memória de todos os que sofreram e pelo compromisso de

I cnnsh-uircm, pare, as gerações futuras, ul1l_nll�ndo em que a .consci�n�ia
Illniy(TS�ll

e o podel' fi ahulllnnidacle tornarao esses horrores ImpOSSlvelS.

I!H Mole-tias dos rins e coraçãoII O TONICARDIUM tônico dos rins e do eoração Itmpa 11
, . bexíga, 0% rlns, as net-ítes, areias, cólicas renats: aumenta as
I i urines 'rira hG luchações dos pés e rosto, hidropsías, ralta de
i . ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,

I�
artêrto-esclerose,

IlfHUédio
E' (I tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a Balido

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, fiôres brancas.
regulador das visitas, dás doenças do útero, ovários, evita

I
as hemorraglae, antes e depois do parto; contra todas as eníer-

. mídades das senhoras de qualquer idade.
Lesões do coração e asma

Use a. CACTUSGENOL espeeítíco

II
contra hídropsías, pés inchados, falta de ar, palpitações, abati

mento das velas e artérlas, bronqulte asmãtíca,

I. iesões, cansaço, urlnas l}�çªl!ªaB e dõrea no eoração, pontadae
•

-

-

-

nos rins ê !::��-:��"'�.
I � ÀOS fraco� e con valescentes

I!

das senhoras

II
Devem usar o S'l'ENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos a doe nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, t08s0, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desanímo e a dispepsia, a

convalescença é rapída.
Sífilis - Reumatismo

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, slflUs,
eczemas, tumores; darthros, espinhas, fístulasl purgações. rerl
das, cancros, eseréíulas, reumatismo.

Üníeo depurativo que limpa o corpo. tonifica e engorda.
Deposltartas; todas 8S drogaria. de Silo Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em SUlI tollette Intima somente o MEIGYPAN, de

grande pptler higlenico, contra moléstias ccntegioeas
suspettes, Irritações corrímentos, molés

tlas urero-vegtnats, meuítes e toda se-te de doenças
Ioca.s e grande presenatl"Yo. Drogaria Pacheco, Rlv.

A 65 KMS. DE GABES

Cairo, 31 (R.) - Divulga o comunicado do Quartel Gene
ral das Forças Norte-americanas em operações no norte da
África, haverem estas chegado a cerca de 65 quilômetros do
estratégico porto de Gabes, ,meio caminho entre Trípoli e
Túnis. Até agora não se revelou a direção que tomou êsse es ..

tratégico avanço.

RepresentantesImportante organização de construções por sorteios,
com os Planos mais vantajosos que existem, aceita um'
representante para esta Capital ,e Agentes em todas as

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

.........................
I• •
• F • E •
• armacla· sperança.• A SUA FARMACIA --

: Rua Cons. Mafra 4 e 5. - FOME t.6!t2 tí8 '-
.. Entrega a domicilio � I,Â)• lO
•••••••••••••I�......�1,i:m pontr ,J;culo�Importadora Ava - � de Paladc o esta-

'a.- Estraçõe'são no
S. PAULO-RUA PRATES, 4;')estepia. Pr,w-Sintoniza as 2 Amêricas, Asia�an:tntrd.

I

r

5 válvulas, 530$; 7 válvul[ 4
catf1 logo enviando 400

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

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q §6N eM i_cy; A tl6!&wa;&iMUJfi!&i_6 o ESTADO-Sábado,12 de Janeiro de 1943
so ".WFTa. li.

Tamancaria Moderna

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agricol·a
__-.1 de Santa (atarina

! Rua TraJano 0.0 16 -'- Sq!le própria
I Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertttícadc

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódijIOS usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

M I ONICOS I FLORIANOPOLIS

'I'.. :��������TO�:NAD;_ I,.' �'Z�;���I;;�EC�}�I;���toAs AGrg������:�TO, FOSFOROS,CALCIO e ordens de pagamento

I
ETC Tem correspondente em todos os Municípios do Estado

I.. 1, TONICO DO CEREBRO � Representante da Calxa Economica Federal para a venda
TONICO DOS MUSCULOS i das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

I semestral, em Maio e Novembro.
��. OEs Pádlidos. Deplupo,.dos,

,. Paga lodos os cnunens das apólices Federais e dos Estados
I j

sqot" 05, Anêmicos, Mias de São Paula. Minas Gerais e Pernambuco.
§.. que criam Magroa, CriançAJ Mantem carteira esuecíal para. administração de prédios.� r!quític91, roe.berão I temi- R b d'"h'd

'

ít 1
I � ficação g.r!ll do orglnhmo

ece e �elli��e:n:ax���Sl � pe as

I San �·ü e n o I I g;g ��!���!::I: (retirada livre) l�� II CIC Prazo Fixo 7%
r . Lia. D.N.S.P. n: 199, da 1921 Aceita procuração para receber vencimentos em to-

� _h� _ <tas as Renartíeões Federais, Bstaduaís e Municipais.

A INSTALADORA DE flORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há

t...
de mais moderno.

E' hole o calçado da mõde, é recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso d idfio.

I Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a

. TAMANCARIA MODER�U à rua Trajano n. 11 .... anexo à

Ilnstaladora.Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi-
· dos do interior.
---------------_.��,�"" ...�-,.�.".��"

Propdetários: J. Moreira &. Cia.

7 de Novembro
Foi pago à ;:>restamista Maria Seve íua dEi Concvlção,

R ESIDENTE EM FLORIANO PO LIS,
possuidcra da caderneta D. 6:');\2, !) pr êmí o

que lhe coube em mercadorias, DO valor d� 1'8,

o, $6.250,00
coutempleda no sorteio de 5 de Novembro de !942.

4 de Janeiro
Mais um formidável sorteio reallz a rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Janeí. o (4�.reira),
com prêmios no valor de

o, $6.250�OONão vaeile, Adquira já 8 8U'l. cauerneta DI\ séde
Crédito Mútuo Predial à rua. Visconde

de Ouro Preto n° 13.

Con�ulta médica greth ! Não procures conhecer o que r Os órgãos da Estatística Militar
se pensa "nas esferas oficiais; têm apôio legal, quando intimam

-

d d-
.• . I o produtor e o vendedor a mostrar

sao segre os 11lcelS de guar-] o que possuem em seus estabeleci-
dar. (L. D. N.). 'mentos. (D. E. M.),Contribuição: apenas Cr $2,00

Sedas estampadas e lisas
PerfUITd:l.rias, armarinhos e

modos. Linhos i riq l e ses .

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Hospital d� Hamônia
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedia -- Parto - Clínica mé
dica de Aãultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Laboretor+o completo de

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

calmo e conlortavel
Médicos: DR. CES1\R AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia 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 eletivo rio Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe elo
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo
dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

Alfaiate CARlONJ. o melhor!
Rua Tiradentes t 6.

I·
Cuspa 1

LHOSA I
LOÇÁO M.AltA V i

SanguoRalCONTEM

Tem elD «stock» os mais reseates artigos
para crianvas, ternos de fina confecção para
homens} cal�ados, chapéus, casemiras e Ii-

18ciollais e estrangeiros, brins) roupas brancas, pijamas, eta li Fábrica DISTINTA está con-
feccionando canlisas para o verão a preços extremamente baixoss .

,elO as novas e mode)llUIS instalações de A CAPITAL, à rua C tH1Se Ihe il1,o Mafra, 8.
H! 1!IiL2iW'•. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a virem buscar os premios respectivos
Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��i���:ra��o �:�a Agente Geral em Sra. {arélrina -- JOSt FATUCH _- Florianópolis, rua Vitor Meireles, 18 (sobr.)

de Medicina da Universidade do Br�si!}
.

O próximo sorteio será reag�za�o no dia de 30 Janeiro de 1942
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Detlartamento de Saúde

CLíNICA MÉDiC/�

----

.....................•.•••-•••.......
• •

: � AS:: t::= ]-tJ 1) :• •

: padrões maravílhéses, finíssimo acabamento :
I I!· das melhores fábricas do país, são -.Dr. Antônio Moniz ..

de Aragão : encontradas nos balcões da :MÉDICO Dr. Ojalma MoeUmann
�.'. C··,'as BOSA _-"'Cirurgl'a e Ortopedl·a.

Fnrrnado pela Unlverstdade t1(, "'" 'IiIS"
Genebra tSulea]Clínica e Cirurgia' do Com prática n08 hospitais europeu, ""'" _

torax. Partos e doenças CHnlca médica em geral. pedl!ür:1l • •
de senhoras. do�:r:e�ftoe��d8:!�mma�ulOlnhee�r�ob����re. ! Díáríamente recebemos novidades ••CONSULTOmo: a 'III

'Di:r�:m:r;t�a��� ��. às Dr�s���,� �é���Ores I
R F I· S b ·dt 54 F 1514

•

I
17 horas.

I
�'�r�a��Oradd�OI����UCI��!c: ���rl� :

.

ua e Ipe c mi, - ODe :HESID:t;:NCIA: Silo Paulo). Bspee altzado �m HI-
'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••Almirante Alvim, 36 I.(lene e Saúde públlcR. pela Untver-
Telefone u. 751. Ildade do Rio de Jl:Illeko.

Gabinete de Raio X

M b·1· d
·

h1'-·_---- Ele��t�a;�lij���fi�a��:lica O I I,zat-Jã{) a marm aDr. Remigio Sondagem Duodenal ,Gabinete de fisioteraola

h 1
'

()CLlNICA -MEDICA Lahoratóno de microscopra e

espa 11 O a (j.Molestias Internas, de análise clínica
Senhoras e Crianças em

Rua FT:l�r:rie r:9bhado, ,Geral

II
CONSULTORtO: P I n P T A. N O P O L I R

Rua Felipe Schmidt-Edlfi-
'

cio Amélia Neto--Fone 1592 _�_�_�
, 9 ás 12 e 14 ás 17 noras, I I Dr �I\ ...l,A)J" QI=,S. fi

.-

., 1��'.•---.."I'��.�i'fI6P,M.,rh,. �

-I
Av. Hercílil.) Luz, 186

I
OUViDOS - NARIS :GARGANTA

CONSULTÓRIO:- Pnone: t 392 -

Rua JoãQ Pintl!.' 'l - Fone 1.461
Att00nde a chamados I

RESiDENCIA:
Flua Bocaíuva, 11ft . Fone. 1.456,- 14

_ �
•

_ ....,_ .. " ...._, _ _,""",_.,.._-"'._...�__ ._ ...._.,"'"J .....--...,..... .._� ....

IN DOR IC
ARAUJO-�LH�S, OUVID?S, NARIZ, Gt\RGAN TA-�-----Dro

fspeciallstai assistente do Professor Sanson,

do 'Rio de Janeiro.

C . I� <
•

Pela manhã, das 10 às 12
.

O(UU �i.l! - 1\' tarr'e. dA� 3 iPs 6

AUSENTE------------------------ -- __---------

Dr. M;e.\DEIRA NEVES--, médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aoerfelçoamento e Lonas Prática DG' fl.!o de J8!1Plro

{onsultas peiaho���hft::d!�r��s�i:���:fe� �a�argdà�·l�ashotrOasás 12

Consultório: Rua João PinLO n. 7, sobrado - FOQ/J: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho. 2�.

Dra.. Jcsephíne S(hweidson
MEDICA

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

RUi! F, Schmidt. 39 (seb.I

Moléstias internas de adulto!' e cr la ncs s.
Consultór!o: RnR Felipe Scbmidt n, 38 - Tel : 426

Residencla: RUA ViF:C"fHle dt' Ol:ro FrHp D. 70 ·Tel. :523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. ,- FLO!<!A:'-l()POLIS,

Dr AU-8CiUSTO DE PAU� A mret(j� d.o Hospital
• L de Larldade de

f'íoriallàpolisResidência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro),

Cirurgia geral e Do euçs s de S:>nhrlf'l1"
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Uhra-Víuleta.
CONsULTAS: Díar iamentes às 11.30 e das 15 às 18 heras

Fone 1.644

Dr. SAV.AS LACERDA
Oculista do Centro de Saude e do Hospital de Caridade

�x-il!terno do Serviç� do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dos
Servlc� !io dr. Gabr!el de A_ndrade (RIO) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)(hnlca e (.rlu'gla de: OLHOS, OUViDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às Ia horas

Rua Felipe Schmtdt, 1-1, Fooe 1256Resídencía: Conseíheír o Ml:ifra, t7-PLORIA1'\OPOL1S.

h�lriTU1'O D� DJAtlNUSTH;U
ULmWO

!Empresa Construtora Ltda.l' I
« loer»

Casa Bancária Munhoz Filh.o
Autorizada e fiscalizada pelo Governo Federal. Carta 'Patente, 170

MATRIZ: RUA S. BENTO. 45 - S. PAULO.

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

Cr. $30.000,00 Cr. $50.000,00
Cr. $5.000,00 Cr. $10,00,00
Cr. $3.000',00 Cr. $5.000,00
c-. $1.000,500 Cr. $5000.00
Cr. $1.5000,00 Cr. $5,000,00
c-. $5,000,00 Cr. $7.000,00
c-. $10000,00 c-, $20000.00
Cr. $12.000,Q('} Cr. $24.000,00
Cr. $10.000,00 c-. $20.000,00
Cr. $50.000,00 C, $100,000,00

10
100
120

1000
10000

Titulo n.v 50915 - Uma construção de
" 60915 - Um terreno de
" 70915 - Um ter r eno de
" 80915 - Um terreno de
" 90715 - Um terreno de

Premies - Os títulos com o final n." 091s (Milhares)
"" 915 (Centenas)
" " " " 50915 (Invertido

" " "15 (Dezena)
" " " "" 5 (Finai)

Premio1.0
2 "

3.0
4. o

" "

" "

'l'otol dos premias distribuidos em cada série Rs. Cr. $140,000,00 Cr. 270.000,00

a) DR FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Diretor Presidente

Dr, F. da Gama Cerqueira
Fiscal do Govêrno

Convidamos os nossos dd associados portadores dos títulos contemplados

Habi!it'1!.VOS para n sorte o de Ano Novo

Os alemães ameaçados de letargiao comentarista Brauer disse
Berna, 31 (Reuters) - "Os' que os soldados COITem risco de - e os alemães têem de ocupar

soldados alemães estão cllfren-' ser atacados de letargla, para- míseraveís cabanas, desprovi
tando na Rússia uma tarefa di-: Iísandc-se o nmctonamento de das de tudo. Terminando, disse "

Hcilima" - declarou o comen-. seu cérebro e desaparecendo o coronel Brauer que no ano
tarista radiofônico alemão co-! sua vontade. A única salvação passado, os alemães enfrenta
roneI Brauer, falando na noite II dos soldados é o movimento e ram condições semelhantes e
de segunda-feira, na emissora, é Impossível se mover na neve. souberam vencê-las e que, este
d� Berlim. Des('reY�ndo, min.u-I :Xã,o existem abrigos para os ano, saberão se manter à altu
CIOsamente, os efeItos do Il"lO, solda(los - acrescentou Brauer ra da situação.

Londres, 31 (U. P.) - O gene-
ral Franco ordenou a mobilização 6 torpedeiras, 9 subnrartnos e 5 Ian
da marinha espanhola - anunciou
a Rádio de Paris, controlada pelos
alemães. Essa notícia não pôde ser,
de imediato, confirmada cm qual,
quer outra fonte. Também não se es

-llllrece qual possa vir a ser o signi-�._� , 'la medida atribuída <lo go
ficadô·�Jà""�nha.
v êrno da hSr----' - Os o hse r-
Londres, 31 (U. P.) - - ;:;".fP.iJ liPiU---------------------.,...--vadores bem informados desta ca-.oo..Iil �

��ta�a�i�e�u��:o \ n�t!�i�iZ��ã�dl� �(ja;eté -ElecÚo -

_"ú��.�i\�q'?,_-�!urgião Dentista
esquadra espanhola - caso seja J' r &OI D ba "(C'al'o')e!i{ata - significa que a Espanha ose \.J.. Ue Dor

., ,lo�quer acompanhar, com atos, o novo
P t t d AtI s

pacto hispano-português. , Ex·dentista do a rona o e I?-l �po I ,�sta�
Em todo caso, - acrescentam os CUnica e protese de. boca.- EspeCialIsta, em pont'�

observ:;dores,.-. a m.o?iliza.<{ão tem e dentadura8 duol''is.- Dentaduras anatúmicas de.,Pa.lad�al) nopouca Importancla mIlItar ... Ja que a
sem nboboda palatina (superior): novo sistema.- bstraçoe "Vil

Arn;a�a espanhola, _de a�o:d,o co� o'p •• tes e 'poln<l, dentaria (nervos) com anestepj,.a," V<"2S ultImas.ll1formaçoes ofIçlalS, esta de -u.

tconstituída principalm�nte por seis

I
Trabtdhos' modernisados, sob !'1bsoluta garlirl �'i>.

I crm:arlOl'es,
- um mUlto novo, d;ê

,

Ru& Deodoro. 16.
10.000 toneladas, e cinco de 6.000

-._.... _

, toneladas cada, - 18 "desíroyers", I

nos diques, docas e molhes, ou pos
suam autorização especial das auto
ridades navais e outras competen
tes. As autoridades navais e outras
ficam autorizadas a deixar abertas
ao público certas partes das refe
ridas zonas, em casos que conside
rem convenientes, tendo em conta
a escassez do tráfego marftimo e
outras condições do momento.

ça-minas.
Madri, 31 (U. P.) - O "caudi

lho" Francisco Franco assinou de
creto pelo qual se proibe o acesso
a todas as zonas portuárias da Es
panha a todas as pessoas, salvo os
funcionários públicos ou as que tra
balham ou têm assuntos pendentes
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Alfaiate CARIONI. o melhor!
Rua Tiradentes 16.

FEDERAÇÂO FLORIANOPOLITANA
DOS ESTUDANTES

Realizou-se no dia 26 de dezembro
p. findo às 20 horas, a 3a reunião
mensal, com a presença de inúmeros
estudantes na sede da A. C. I.
Depois de lida e aprovada a ata da

sessão anterior, tratou-se da nomea
ção do novo secretário, sendo acla
mado o estudante Hélio Milton Perei
ra, o qual, agradecendo, pronunciou
rápido improviso, afirmando que tu
do faria para merecer à designação
proposta. Depois, com a' palavra, o
ex-secretário Hélio Orlando Graeff,
pronunciou substancioso discursá, in
citando todos os estudantes a não es
morecerem na luta de seus ideais.
Propôs, então, o presidente dr. Tel

mo V. Ribeiro, dar um voto de louvor
pelo desempenho com que se houve o
ex-secretérío. no tempo em que ocupou
aquele cargo.

CompraI na CI' SA MISCE
LÀNEA é saher economizar'
-

o ESTADO Sábado, 2 de Janeiro de 1943
ma WU't'So/S m'f""fiF'!�__ .."" I6l"",_-..iIi·r'7i"'::ií-�·lIl'l!I·��m��_E:.s�{&.õi����1MiO-;;a-r>l;....��;,.."-<

de nossa propriedade, destinada a consêr tcs e refórmas em máquinas de
escrever e de contabilidade.

Dirigida por pessôa habilitada, cem prática nas oficinas da LIVRARIA DO GLOBO,
em Porto Alegre. colocamo nos desde já à disposição de nossos cliê nt es e amigos, a quem

procuraremos servir cem eficiência e modicidade de preços.
Mad1a(io & Cia.

A CmmOR COMEMORA O 15°

ANI-j-:-
..........""""__=........,..._ _

VERSÂRIO DA SUA FUNDAÇÂO
Hoje a empresa nacional ele trans-

A" PRAçA
Temos o prazer de comunicar aos nossos clientes e

portes aéreos .. SERVIÇOS AÉREOS •
CONDOR LTDA," completa o 3°. amigos a instalação, nesta praça, à rua João Pinto,
lustro de sua fundação, o que signi- n? 5, 2° andar, da
fica dizer o 3°. lustro da implantação
da navegação aéro-comercial em nos

so país.
Dizer sobre a utilidade dos ser-

viços da veterana empresa, hoje to
talmente nacional, seria óbvio, po
rtsso que a regularidade, a perfeição,
a pontualidade e a segurança que os

caracteriza já a impuseram à admi
ração e ao respeito públicos, como
uma organização indispensavel à vi
da econômica nacional: O Brasil teve
oportunidade para certificar-se d is
to quando, no ano passado, por mo

tivos que já não vêm a pelo citar,
aquela empresa foi forçada a suspen
der os seus vôos. Às numerosas car

tas, telegramas e artigos dos jornais
do interior, constituiram quase que
um clamor público diante da cessa-

A G B h d Icão das atividades da CONDOR, que rã retan a ep oraé vista pelas populações do interior
-

como um fautor poderoso de progres-

I dso e um elemento indispensavel de a po ítíca a A1!--geiltinainterligação entre as cidades elo Iito- .i .I.
ral e as populações dos longinquos LONDR�S 2 (U P) O "F

.

Off'"rincões do nosos vasto território. .t.; ,I • •

- orerqri Ice pu-
Iniciando as suas atividades a títu- blicou uma nota oficial, em que a Grã Bretanha deplora

lo precária em fevereiro de 1927 - a política da Argentina de continuar mantendo relações
quando viajar num avião significava diplomáticas com o Eixo totalitário. A nota é a se
temeridade - a CONDOR 11 meses guint-e: _ "Soube se que mensagens de certa agênciamais tarde já havia provado ao Go-
vêrno da Repúbl ica a estabilidade noticiosa e a,rtigos de imprensa publicados em Londres
dos seus serviços, sendo-lhe, então, têm sido citados em Buerios Aires e que um artigo foi
outorgada a concessão de uma linha resumido no boletim oficial de informações do Ministério
entre Rio e Porto Alegre por decreto das Relações Exteriores da Argentina, de tal forma quegovernamental. A CONDOR possaia,
então, 2 aviões Dornier-Wall e não sugere que o Govêrno de Sua Magestade Britânica sim-
dispunha de mais de 2 pilotos, assim patiza ou está de acôrdo com a política de neutralidade
mesmo estrangeiros, servindo a uma seguida atualmente pelo govêrno argentino. O que se
rede de 415 quilômetros. d' t d ., G A d S M d d 1HOje, a CONDOR é uma brilhante a, l� �vlad' e Aque o

. ovedrno e. .ua agesta e
_
ep 0dr�conquista nossa, livre de qualquer in-' a po lbca a_ rgenbna e contInuar suas .relaçoes r

fluência alienígena e constitue leg í- plomáticas com os inimigos da Humanidade e se ndrn i
ti�10 orgulho de �lOssa naci�nal�dade, ra que uma publicação oficial argentina tenha, ao quepOIS, sendo a maior orgamzaçao do t d

.

t
' . .

gênero no continente sul-americano, parec:, enta O sugerlr. O con rarlo, tan�o ma!s quanto
dispõe da mais numerosa frota aéro- a Grê-Bre+crrhc tem feí to tudo Quanto e poasível para
comercial da América do Sul consti- que não fique a menor dúvida ao govêrno argentino
tuída por 21 excelentes aparelhos de sobre os pontos de vista do Govêrno de Sua Magesgrande porte, entre os quais figuram tad "

os possantes quadr imotores "Abai- e.

tará" e "Arumâni", serve a uma re

de normal de 20.949 quilômetros, dís
põe de um corpo de tripulantes nu

meroso e experimentada, constituido
exclusivamente de brasileiros natos,
dentre os quais 9 contam mais de
um milhão de quilômetros de vôo, e

representa, sem dúvida, uma das
mais valiosas parcelas do patrimô-
nio econômico social.
Em sua administração, quotistas,

técnicos e demais funcionários, do
mais categorizado ao de mestéres
mais humildes, só figuram nacionais
elo nosso pais, quase todos os seus
aviões têm nomes indígenas, preside
o ritmo de suas atividades um gl'an
de anseio de colaborar nos esforços
do Estaelo Nacional pela grandeza elo
Brasil.
A comemoração elo 15° aniversário

do início das suas ativielades consti
tue, pois, motivo de júbilo não só
para os que administram a grande
empresa e que tanto trabalharam, co

operando com o Govêrno do Estado
Nacional, para assegurar a sua sobre
existência aos acontecimentos decor
rentes ela participação do Brasil no
conflito europeu, como para todos os

que desejam sinceramente o progres-
so e o íortalectmen to econômico da
nossa Pátria.

Oco i'rências pOnCiai&�Enforcamento

I
Foi encontrado enforcado

num dos quartos de SU(l

residência, TiOS Coqueiros,
� prox ma à Escola de Apren.
� dizes Marinheiros, às 18 ho
� ras do dj,a 31, Otávio los'
fi I da Silva. de cô r br-o rico , fi.
� lho de José Maciel da Silva,
I operário, com 26 anos de
I idade, caiado.

--...----.....---....-----...---.....-....-...........-......---.........................._,."""',..,..-- l� {amiiia co morto pediu
o comparecimento da polícia,
a qual encontrou a vi tímn
com o pescoço quase que

MADRID, 2 (U. P) - In- completamente isolado do
Eo r rn o rn de Berna que, t r

ê
s ] corpo, dando a

í

mpr ea
dias antes do assassínio do I 560 de haver sido degolado,
almirante Dorlan, o general INo quê s, residente da F'r on- Esraquê&do seis vezes
ça. em Mo rr ocos , fora alvo I Num ss.ràu d a n sant e realizad
de um atentado, que Ir c dia 31, em T'ij uquinhas , Ma-
cassou, noel Pedro Correa recebeu sei

facadas de indivíduo cujo nom

não apurámos. A vitima só on

tem, à t ord e , pôde ser trans.
portada para esta .Capital , FI

ambulancia da nossa Políci
Crv íl , sei.do internada no Hos
pi tal de car id ade .
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TÉCNICA "ROYAL"

Atentado

A Alemanha espera (cinfortunios»
Londres, 2 (U.P.) - Uma transmissão da rádio-emis

sora de Berlim, captada nesta capital, permitiu conhecer, que I
a "Ordem do Dia" proclamada pelo marechal Goering à Luí t- Fôro
waffe, por motivo do Ano Novo, mostra, com respeito à vitória
final, certas dúvidas e apreensões. Disse o marechal em sua

mensagem o seguinte: Não sabemos ainda o que nos apresenta
rá o futuro. Lutaremos até o fim". Mais adiante descreve a

luta que se travou durante o ano, qualificando- a de valente
preparação para realizar toda classe de sacrificios. Por fim,
disse que a Alemanha «saberá suportar todos os infortúnios».

ULTIMA HORA

Espião exeru 'ado
LONDRES, 2 (U. P.) - O

Ministério do Interior' anun
ciou que foi executado Ia
hannes Drikes, holo n d âs de
nascimen to e espião da Ale
manha. Drikes é o duodé Al!aiate CARIONI, IJ melhorl

Rua Tiradent�s, 16.

WASHINGTON, 2 (U. P.) - O Departamento de
Estado anunciou que o govêrno dos Estaios Unidos está
plenamen te de acôrdo com a nota britânica na qual se

deplorou a política argentina de manter neutralidade
diplomática com os países do Eixo.

Serão punidos os especuladores
Na sua saudação aos brasileiros, no início do novo ano,

o presidente Getulio Vargas teve estas palavras: "A ganância
dos especuladores, fenômeno comum em épocas de transição,
insiste nos seus processos de obter lucros exagerados à custa da
economia das camadas menos ricas da população. As mães de
família, as proles numerosas, são as vítimas principais dos a

proveitadores empenhados em provocar a alta dos gêneros in
dispensaveis à subsistência. O governo está na tirme disposição
de acabar com abusos dessa natureza. Serão postas em execu

ção providências excepcionais' para normalizar os abastecimentos,
e aqueles que teimem em não compreender os propósitos da ad
ministração, visando atender aos interesses do povo, sofrerão
as consequências dos seus manejos de açambarcamento, que
constituem, nesta emergência, verdadeiros atos de sabotagem e
como tais terão de ser punidos".

Ação no Mar do Horte
Londres, 2 (U.P.) - Informa o Almirantado que a Iro

ta britânica entrou em contacto com uma força inimiga em

águas do norte. Durante o encontro que se travou, foi avariado
um cruzador inimigo que se retirou em seguida. Um destróier
inimigo foi também severamente alcançado e, quando foi a

vistado pela última vez, parecia estar afundando-se. Continuam
as operações».

cimo espião que se executa
desde o comeco da guerra.
A pôio às pretensões italianas
ESTOCOLMO, 2 (U. P_) -

Segundo o correspondente
do "Svenska Dagbladett"
em Berlim, os ci rc u los da
Wilhemstrasse afirmaram
que a Alemanha apoia
agora as pretensões da Itá
lia corn respeito à França,
inclusive suas exigências
territoriais.

É MAIS QyIE UM:
NOME, E mi
SIMBOLOI

95 mil mortos e 72 mil prlslonelros
2 (U. P.) - Em Estolingrado, foram ani4uilados

95 mil alemães e feitos 72 mil prisionei ...._"'s. .No curso da
batalha, as tropas russas de!'lt'l'u:1..-u-J.LL por completo

-

as

2.', 6.a, 9.a, 13.a.. 1�. a ê lS.a divisões rumenas de infan-
. .T.!:'_'l.-U-.

Sabotadores fuzilados
LONDRES, 2 (U. P.)

rádio emissora de Porís
anunciou que foram fuzila
dos em Argel quatro cidadãos Hoje, às 20 horas
franceses empregados de Rio de ]anf>iro), a

uma estrada deferro, sob irradiará uma entrevista esp

acusação de sabotagem. cial com o piloto do avião Spi
=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;::;;;;:;;;;;;;;-;;;-;;,;;.;;-�-.;;-;..;-;;;;;;-;;. t ti r e "Fo 1 e B ra si 1 n . 1". Si

tonizem os seus receptores
saber o que está sendo
com o produto das suas "fo
legadas". A "Fraternidade d
Fole" deseja a todos os- Fole
bolistas um feliz Ano Novo, n

qual teremos Mais Força Aére
graças ao patriet ismo e entu
siasmo de todos os sócios, qu
com tanta energia "sopraram'

vs -11 em 1942.

Ai Vai falar o piloto do Spitfi
"Fole Brasil n. 1" pela onda d

B. B. C.

L O J A
Aluga-se excelente loja

com vitrina grande
Edifício Cruzeiro

R. Felipe Schmidt, 52
Tratar com Tom Wild!,

C. Postal 115

771

J. Eugênio Müller Filho e Oscar José
ADVOGADOS

RUA DO ROSARIO. 116, - RIO DE JANEIRO.
em geral. Frocessos em todos os Míulstv rlo s.

Iiz s ção de jazidas, e guas míneraís e qué das
dágua. Naturalizações.

Lega

Uma igreja destruida pelO logo,. Londres, 2 (R.) - A agência de noticias belga informa: "A abadi
de Averbode nas proximidades de Antuérpia, foi completamente destruí
da pelo fogo. Todas as obras de arte ali existentes, inclusive a bibliotéc
desapareceram. Os 125 monges refugiaram-se na aldeia próxima.

A abadia pertencia. à Ordem Norbertina, fundada por S. Norbert
em 1119.

Na Inglaterra, os norbertinos são conhecidos pela denominação
"monges brancos".

Um nome! Um símbolo! Uma garantia!

CASA RADIOLUX
Rua ConseÚ-\ell'o !Vfafra, I' �Z'uyt .lu -Pv�.-..J.!.i'.)

End. Teleg. "Radiolux" - Florianópo lis
Empório -de Louças, vidros e artigos elétricos em gere
Depositário das lâmpadas PHILIPS, para Huminaçã
Instalações de LUZ & FÔRÇA, em F'Iorfo nôpol ís e interic
780 IS vs. alt.-

Visite, sem compromiss.o, as novas inslalacões da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edifício onde fu�cionou o Banco do BrasiL

Novidades-Jóios-Vidrosa&3Cristais�Porce!anàs e ôlEtigos diversos para presentes
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


