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LONDRES, 9 (R.) m ... O GENERAL fRP�NCO AD\fERT�U H �TLER DE ',�_-,��
SISTIRÁ A QUALQUER TENTATIVA ALEMÃ PARA .�TRAVESSAR O TERRITÓ
RIO ESPANHOL E LEVAR SOCORRO ÀS FORÇAS DO HEi)(Q" QUE LUTAM NA
AFRiCA .....,ANUNCIOU O RÁDIO DE MARROC,OS. SEGUNDO II\JFOMACÕES

, �

uOBTIDAS CONFIDENCIALfViENTE NOS ALTOS CíRCULOS�' ..... DISSE O MENu
CIO�JADO RADiO mg ENVIADO ALEMÃES EXPLICARAM RECENTEIVIENTE AO
GENERAL FRANCO uQS PORMENORES DAS IN1�EN ÇÕES DO ALTO COMANg

DO AlEiVIÃon_

Rio; 8, do Correspondente Especial - Arnor'im Parga (via-aérea) para O ESTADO _

Com um expressivo e concorridíssimo ofício religioso às suas vítimas, o Rio Janeiro rememorou
ontem, por iniciativa da União Nacional dos Estudantes, um dos episódios mais nojentos desta O derrotismo e o pessimismo
guerra, ou seja" o traiçoeiro e ignobil ataque nipônico a Pear l Harbour, do qual resultou a en- são armas da "quinta-coluna".
trada imediata dos Estados Unidos no confiito em que o mundo te debate. Estiveram presentes (L. D. N.).
,��,êssé olfcio , pessoas da mais alta expressão política, social, militar e universitaria, eritr e as R-ã-i-d-e-s--d-a--A-A-F-----quais representantes dos ministros de Estado, o ministro da Aereonáutica e da Educação, o

sobre
mterventor .!\maral Peixoto, os chefes das Missões Naval, Militar e Aereonáutica dos E-UU a Bizerta
diretoria da U. N.'R., e, linalmente, o embaixador Jtiferson Caffeery. A foto acima foi colhida Caíra, 9 (Reuters) - Foi of'i-

.

teri d t 1 d 'f r
.

d cialmente anunciado que a RAFno 10 enor o emp o on e se veri ICOU o ato re 19lQSO, ven o-se no retângulo, em destaque o bombardeou as instalações pcrtuá-
representante diplomático nor te-americano ,

1

rias de Bizerta (Túnis).
..........................� , � .

amlJaD a � . ��� � i�n[ia Da � ia

(aria do Papa aos Ibispos de 'furim
e Gênova

Zurtque- S (R) - A agência ofi
cial anuncia que o "Osservatore
Romano" publicou o texto ele uma

carta dirigida pelo Papa ao arce

bispo de Turim, cardeal Fossatti,
manifestando a sua simpatia pe
los turinenses "tão severamente
castigados pelos bombardeios in
gleses",
Ao que acrescenta a notícia, car

ta idêntica foi remetida pelo Sumo

IPontífice ao arcebispo de Gênova,
expressando os sentimentos de s.

santidade pelos estragos e vítimas
provocados nessa cidade pelos de
vastadores ataques da RAF,

Alfaiate CARIONJ, o melhor!
Rua Tiradentes, 16.

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

Cocheiras e e$treba· �rias no centro !

da cidade IRio, 9 (E.) - Devidamente au

tortzado pelo interventor Amar-al
Peixoto ,a Prefeitura de Petrópolis, f
atendendo à falta de combusli"el!
presente, resolveu conceder Iícen ..

I.cas, a titulo precário, para a insta- ,

Iação de cocheiras e estrebarius no
.

perímetro urbano da cidade. í
-.-- -----_ ,

(olaboracao da f
. mulher russa �

:.\{oscou,9 (R.) _ As Illlllhereslde Estalingrado enviaram ás mulhc
res londrinas uma carta agradccen- f
.10 e contando-lhe a parte que to, [
mam na defesa da cidade. r
"Todos os residentes da nossa ci

dade se tornaram combatentes
diz a carta - expulsando de Esta
Iiugrudo o odioso inimigo. Todas as

mulheres carregam cartuchos e gra
nadas para as barricadas e prestam
assistência médica aos feridos.
Em meio ao estrondo das explo

sões e das saraivadas do fogo das
ructralhadoras, vêem-se as mulheres
auxiliando e socorrendo os valentes
defensores de Estalingrado.

TROPICAIS INGLESES
O mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO"

Rua Felipe Schmidt, 21

Belonaves aliadas em
Gibraltar

Berna, 9 (R) - A rádio de Vi
chí, citando despachos de La Lí
nea, declarou que entraram no

porto de Gibraltar 2 couraçados, 2
cruzadores, 4 destróíers, 4 torpe
deiros e um navio-hospital, que
})rocediam da Africa Setentrional
Francesa.
Numerosos feridos foram desem

barcados,
De acôrdo com a mesma infor

mação, já se encontravam em

Gibraltar, • couraçado, 1 cruzador,
várias lanchas-torpedeiras, 2 na

vios-hospitais americanos e 40 na
vios mercantes ingleses, franceses.
americanos e poloneses.

I Relógio fabrh;ado no
Bra�iI

Rio, 9 ("Estado") - Foram re

cebidos no Catete, pelo presidente
Getúlio Vargas, os srs . Edgar Os
CDr Kocher e Bertho Coridé, direto
res da Empresa Brasileira de Reló
gios Ltda , que fizeram entrega a
s . excia de um relógio de parede,
fabricado inteiramente no Brasil.
Fazendo a oferta dêsse objeto, ex

plicaram ao chefe do govêrno que
a referida indústria, montada nes
j e Estado apenas há 3 anos, já está
com uma produção mensal de 600
relógios, Acentuaram que a referi
da indústria te111 tambem um aspec
to educativo, pois nela se adextram
operários na fabricação de apare
lhos ele alta precisão, como exigem
todos os relógios,

O presidente da República agra
deceu a gentileza da empresa fabri
cante, prometendo dar à nóvel in
dústria todo o seu apoio.

o M.4,IS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATAjUN,<\
Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES

Caspa 'l
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI..

23.000 nazistasmor
tos numa semana
Moscou, 9 (R.) - O rádio local

anunciou que durante a semana pas-

I sada foram mortos 23 mil soldados
nazistas no setor central. Além dis
so - acrescenta a mesma emisso
ra - as tropas russas capturaram
230 canhões e 150 tanques germâ
nicos.

XXViii I H. 8693

Franceses presos à
ordem de Vichí

Zur-ique, 9 (R,) - Citando tele
gramas de Vichí, a emissora de Ber
lim anunciou que o chefe "ca
goulard", organização da direita, de
antes da guerra, bem C0l110 o ge
neral Lagard, estão entre os que fo
ram presos por ordem do govêrno
francês.

I Além disso, segundo ainda o lo
cutor alemão, já foi plenamente
cónfirmada a notícia da prisão do
famoso tenista Jean Borotra.

,

Florianópolis - Quar:a tere, 9 de Dezembro de 1942

de Peari sUfbour

Londres, 9 (R.) - O Partido So-
\
tando os italianos livres e resolu

ciali�ta Italiano, funcionand.o clan- I tos a em'pl'eendel' im.ediatamentedestinamente desde que fOI posto um movímento organizado de de.
fora da lei pelo fascismo, iniciou I sobediência civil. Acrescenta-se
uma campanha de desobediência e ainda que, apesar do perigo que re

revolucão na Itália. Foi declarado I presenta a empresa, o manifesto se·

Comprai na CP SA MISCE
nos �írcuJos. d!plomá�ico:<; .que o J':1 distl'ibui�o, (�e 1!lã� em mão em

Â "
Pai-tído Socialista dtstríbuíu 1)01' i todo O tem-ítórto íraliano, chegan-t. NEA é saber economIzar to(10 o país um manifesto conci'l do até os recantos mais afastados,

E b I
A

ao mesmo tempo em que se o fi·

sta e ecido acordo sobre D�caY r I :��:�O�I:�I��I�'n:l�S��, Ci�'�:���:��� ��l��:
u c«p�wl para todos os habítauu-,

da península it::lica. O manifesto
Londres, 9 (R.) --- O correspondente da C. B. S., em mensa- i�lcit� os italianos a porem um

A'o"
.-

gem enviada de Argel d· ... : fun.a guerra desencadeada pelo . POlI'CIGa francesa vaI' i.. ,

. fasotsmo e, entre outras COIsas,

•

"O general Eisenhower chegou a acôrdo com o governador da I' di��: ,
'

, .,' ,
. , . di I·dAf' O '.I L I ....

B
.

d I .� .
Nosso pais e,,,l.t em vespevas �� �'1ll ISSO ":"'1 arica croenrar r'rancesa, sr, ú'isson, segun o o qua os avtoes alia- de graves e decisivos acontecímr-n- i:::lç j"" . y

dos poderão utilizar os aeroportos ,do oéste africano, em seu caminho I tos',A derrota ,es0 à vis�a � ela Genebra, 9 (R) - O cônsul geral da Alemanha em Vichf, Krugg
d E d U· I O

. M'd' I tj'ara o que 11111110('s dI'
í

talianus
os sta os mnos para o riente a. e !O. têm estado desejando ardenterucn-

vou Nidda , notificou ao govêrno de Vichí que a polícia francesa deve

Os aliados poderão também empt.�gar Dacár como base naval e! te, o fim do d�Sl}reziy�l, corrupto ser dissolvida e suas funçõcs transferidas à polícia alemã e a destaca-
•

I' d
.

t d A'f' O'd I F � -. e opressor reglllle faseIsta. O fas· mentos compostos de elementos de confiança.os navIOS a.la os In erna os na rIca, CI enta rancesa serao h� cÍsmo IH'omef(>u-nos um illlJléi'io e Inúmeros funcionÚl'ios alemães têm chegado a Paris, afim de ar.bertados. nos reduziu ao misel'ayel -estadO .

I t tIl'
.

'l'
_. .

1'

I J�' I
-

O f'
-

ganlzar (es acamen os (e po lCIa aUXl 13!', qne se c0111poe, prll1Clpa·
O � I' �l; _J � I' ,

1'1. d.f"
(e co on1a a ema. aSCJSl1lO nos . "

s marm lelfOS <u,anos serao tamoem postos em wer aue 'anunciou a })?'(li'peridade ecollôm!, I mcnIc, de mdl"lduos pertencentes à organização de Doriot.

ca e a índependêncía financeira e

I
dução bélica. Camponeses! Negai.

nos reduziu a mendicidade. O fas- vos a levar vossas colheitas aos de
cismo gabou-se de volver aos prln- pósítos do governo. Perrovíãríos,
cípíos tradicionais da civilização motoristas e condutores! Dlmí
italiana c nos levou de rastos à IllUÍU a rapidez (lo sistema de
adoração do culto bárbaro da cruz transporte e o de trabalho oficial,
suástica. para criar a confusão em suas re-
"Chegou a hora de inicial' uma partíções",

oposíção ativa. De nossa ação de- Em seguida, o manifesto assina.
pende que o fini <la ditadura fas- Ia que a desobediência civil não
cista coincida com a' ressurr-eição significa a revolta declarada, mas
da Itália verdadetra. "a guerra incruenta que cada um
"T'rabalhadores l Sabotai a pro- de vós pode levar a cabo".

·Aos mortos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO Ouarta-Ieira, 9 de Dezembro de 1942

I Ultimes estilos de finos
MOBILI RIOS
acaba de receber

Tropas de skiadores soviéticos avançando nos calcanhares
dos aleaães em retirada

Esta fotografia, uma das mais interessantes ê dramáticas; recebidas da Rus

sia, recentemente, mostra contingentes de skiadores do exército soviético, brilhan-·
temente camuflados, avançando para expulsar o inimigo de suas posições. Uma das:
maiores fnçanhas levadas a efeito pelo exército russo, durante 'a sua incessante cam-

panha, nas proximidades do Lego Ilman . (Fóto da BRITISH NEWS
. SERVICE, especial para O "ESTADO")

A CASA 43
r

RUA JOÃO PINTO, 9 A - FlORIANOPOllS
Acaba de receber grande sortimento de

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL
Vendas à vista e a prazo

---

Fazemos descontos especiais para as

associacôes recr�ativas e beneficentes

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna" '",
por mais que pareça teu amI
go; não merece tua estima UIm.

traidor da Pátria. (L. D. N.).

� ..
• •

i Curs_o de admissão à série ginasial i
• 1,.
• Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, •

: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :
: Médio do Ginásio Catarinense). :
: MENSALIDADE: (r.1 50,00 :
: Matricula aberta até 15 de' dezembro, diariamente, :
: das 9 às 12 horas. :
: Praca Getúlio Vargas, 8 :
• •

: N. D.·· A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. :
• •
.....................................................

..- - - -•..� -.- - - - .....

ALFAIATARIA (, O UNICO»)

Florisbelo Silva

Farmácia (Esperança)
do

Farmacêutico NILO LAUS

Artigos par a senhoras!
St:DAS ESTAMPADAS
Os mais lín dos padrões

O PARAISO
RUa Felipe Schmidt, 21

o ADVOGAfiO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n" 23.'

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

apartamento 112.
Caixa-Postalll0-Fone: 1277

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

Perfumarias.--Artigos de borracha.

R. Conselheiro Mafra 4 e 5
Mercado,

FONE 1.642

Paraquedistas russos na Bulgária
Zurique, 8 (Reuters) - A Agência alemã citando despachos de So

fia, diz que o estado de emergência proclamado na Bulgaría, foi em con

sequência de "raids" efetuados dia 4, à noite. Segundo declaração ofi

cial búlgara, uns 500 "comunistas" foram presos durante a batida feita

pela Policia, inclusive "judeus" e outros "elementos subversivos", que

não estavam registrados.
Verificaram-se alguns tiros quando a Polícia tentou prender os "co

munistas" que, segundo informações, haviam chegado ao sólo em para

quedas. Um dos "comunistas" ficou sériamente ferido na cabeça, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO - Quarta feira, 9 de Dezembro de ,94-2 5

o GRANDE EXERCITO DOS PEQUENOS HOMENS
(Por Oswaíu Dutch. - do "Eu- 400 bombeiros produzem todas as I dual para o esforço de guerra. O agora produzindo 80.000 peças

ropcnn COlTcspondcnles" - para semanas cerca de 8.000 caix as oulro dia um Iunci onár io de UJl1a para aviões em caela semana.
"O Eslado"). para municões. Noutra estacâo no das maiores fábricas de bombas Numa cidade perdida na região
Numa rua que desemboca em Hairro Oriental 4() bombcirus pro- da Inglaterra pagou um tributo dos lagos do noroeste ela Inglater

Ox_for,cI ,Stl'eet - uma das ruas duzern 40,000 fUl1d,IS para bombas "áquele grande exército dos pe- ra h á

lima pequena garagem, Tem
prmcipais de Londres - há

UIIlI por
semana, Estes homens que ar- quenos homens" que estão coritri- uma oficina improvisada onde há

espaço numa fileira de cas.as on- riscam as suas "idas Iodas as noi- buíndo ele maneira tão no tavel dois tornos, a máquina de perfurar
d,e batel! uma bomba de alia po- ícs núo se con tenüun em clescan- para a produção ele aviões - nos e uniu serra m ecânica. Durante to
t

ê

n c ia. A casa, dest ruidu fui desde I sal' durante o dia. Itcsolverum t seus postos, nas garagens, em ofi- cio o inverno passado esta fábrica
então demolida até aos ali ccrccs, "ajudar o esfor�'() de gilerra" de i cinas improvisadas, em suas casas, em miniatura produziu arruelas
tendo-se uraclo ele lá todo o cntu- i (1ia e de noite, O mesuro sucede usando apenas um lôrno ou uma para as gachetas do controle dos
lho e deixado o espaço' Ji1l11JO I com as numerosas uuidudes anti-' máquina primitiva, e que não com- iuotores de aviões. O propr-ietár-io
para novas atividades, �a loja I

aé rcus espalhadas por Ioda a Ingla-I preen dem bem a importância que i eI� gar�gelll e o seu aprendiz mecâ
veenl-se. agora currais pequenos Ilcri'a, Os homens das guarnições tem o seu trabalho, Poucos se in- 'l1lCO nao trabalham, somente nas

l:aI'.a Slli��.OS, ,e. I�lllbelll coe-lh c irns destes postos, ,que possuem cOllhe-1 ter,essam pelo dinheiro. Vezes se- suas horas vagas., Algumas vezes
e capo eu as. ,"lesmo ,nl) c er Iro des-I cimcu los técnicos, f'abricuru uma gui das fazem entrega elo produto trabalham pela noite fora para fa
ta Londros .lall movimeutudn! Unur ] c uoruro variedade de artigos para i da sua labuta sem pensarem cm di- zercm estas peças para aviões que
tabolela clá-nos a no l i ci.: eÍl' que 1 a guerra, inxtrumcntos de precisão' nh ei ro, e ficam admirados quando exigem a maior exatidão na sua

aqui pS,lú fi ."esiância ela t:�ta�'ã() de

I
e pequenas peças para aviões, que lhe pagam o trabalho feito. mão ele obra e são precisas e111

l�lc('ndlOs No .. ." Os bombeiros que Irlll de ser feilas ii mão e exigem Há algunas semanas centenas de quantidades enormes.
tem horas �le folga durunto o

dia)
uma mão ele obra especial. milhares ele trabalhadores, homens Hú também em funcionamento

montar�ll1, a custa, ela? suas ]JO,I�;�IS, ,Todas e.stas .

oficinas ncqueuas, e mulheres, formaram .l�ll1a organi- fábricas ele um só operário, Num
uma excelente estância cm nnrna- s i luad as em púl i os e cantos, tem zuçao para a construção. fora ele dos arrabaldes de Londres um sa
tura que faz .!-11na pequena dcsj.esa IUJl] pessoal consti t uid o por volun- horas, ele certas peças pequenas cerdcte de 57 anos - que era um
ele

manllt.cnçao e que forncee C'II'-jlál'iOS. Não funcionam pUr<l inel' cuja produção industrial seria mui- entusiasfico mecânico amador em
J1e, gordura e ovos a um bom l1Ú- lucros, sendo atuadas exclusiva- to difícil. , lempo de paz - está produzindo
mero ele pess,?as, . Imenle pelo desejo de se Io rnarcru ]� interessante mencionar alguns peças para aviões que têm urna

Num� esta�ao de

il1.crndio,;
�,i_ úteis, e cada homem pelo

dese.i0l
casos típicos, po l s dão I)!II::; i.ié ia cxut iclâo de um milésimo ele pole

tuaela junto as docas ele Lcnrivcs, de fazer uma conu-ibuiç âo indivi- do sacrifício e da cf'iv iénci» desta garla. Sempre que tem feriado da
..... """"...............'''''''....._.... .... gente, O mestre d,' 11m3 Iúbrir-n igreja trabalha clurante 12 horas

I que perdeu o bru-o direito estabo- na loja da sua casa, Uma grande

"[eceu uma desl as ·'fóbric;J·; "de pá- fábrica ele maleria.l para aviões

ln h' t

B
I ,Iio" na qual L'1c l' �:l'." ()j)('!,;'lrins, aceita toda a sua produção com o

I n '�
..

'i>!�� ift ela �"loia
I' I' I

.

U 'i1Hi!fíJ��t !fl U' t dI :" B IlHC Ull1(,O suas cs!)()sn" trabrtlhf'l1l nuuor prazer.

1
' - ..

I fábricas gr8:1de� tiV�i'dl11 de re- ele nenhuma maneira iso,lados, 1\1i-
--

� cusar, entre eles I) Ir-1D;tl!l') ele /re- lharcs c dezenas ele milhares de

ii"" J j S'" � BAlA I sal' pe9ucnos cilindrl'S, e,O!,'i uma pessoas ofereceram-se ele h.{l�, von-
t�?,�"""'�� �-.. 1()�/O """.r"ij�. leX!'flIdaodC-IllrodeumllllleSllll)de laclepara usarem a sua perrcia ruc-

,

�,ll � .�'" "- \6 � -' !H ('ii, � ......� "" • .. '\ ! po 1 egada. O pri llleiro lote prollu- cfmi ca na produção ele III atr;'ia 1

Ssquros Terrestres e f,,1crritimog i zido foi classificado pelos inspe- bélico - e isto em adrção aos

� ! lores C01110 "trab1l1ho ele primejra seus outros Jl1esteres essenciais. Em
_____

I ordem". lllui los casos essas pessoas n:1o � U

! Antes da guerra UIll oficial de conslruíram as suas próIJrias r· á
I marinha aposentado explorava quinas com peças aV.,llsas f' mnlc

I uma pequena fúbrica ele brinque- ri;l] velho, lllas ('i)lllprometeram,se

I elos em duas divisões num edifício tambem::t levar q �'1b'l IIni" tan'ra
de Londres, Oual1flo foi c1eclarall8. Illais djfícil fli11 Ia -- obler :I ll�a-

I a guerra êle �'e"olv.eu transf.ol'mar
léria prima de

q.:IC preeisam, ;n1lÍ
o que el'a realmente uma oficina tas vezes ferro velbo elas casas bOlll
nUllla verdadeira fúbrica ele peqlle- bardcachls, Não fazem isto por in-

" nas peça para aviões. Arranjou 30 cro mas por estarem fiCllltl1lente

II pe�luenas lll�Cjt1in,�s ela lll('lho1' ma- cOllYencidas ele

que.
é rl,evel' de .10-

nelra que pode. Coniratou 2-1 pes- ela a genle fazer os ll1Jwre" (";for
soas, incluindo 20 rapazes e mocas eos para que a vitóriH ehegdc o

� entre 16 e 17 anos de jdade Quan- j'nais depressa possível.

I
do foi chamado ús fileiras o pai Por mais peCjuena que sei). a

Tomou o seu lugar na gerência, O contribuição individual ele eüda

Ep!pllanlo JOSé velhote de 82 anos de idade, o e011- pessoa para o esforço de gtlel�'il,
tra-almirante Sir Edward Ingle- todos essas milhares de instalaçoes

Sá, field, levanta-se às fi horas e meia mecânicas, garagens peqllerras e

da manhã qualro dias por semana, oficinas ele pálio têm a seu crétli�o
e vai ele ônibus da sua casa de em coniunto, uma boa proporçao
campo para a fábrica, onde vai da produção total ele material hé
trabalhar sem ganhar lucros. Está lico na Gní-Brelanha,

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais cÚ
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em iH de àezembro
Sinis Iras pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano

Rs,
de i <)40

9.000:(000$000
54.700:000$000

B.92Q.719,000$000
28 �:358'717��970
t:--5964:965$032
7,323:826$800

22 354:000$000

1=SeIV�:;';:;� Selva participam a seus
I

! amigos e parentes o I
� contrato de casamento B
� de sua filha OLGA I� com o sr. MARIO �

I
SILVA

I
I Vva. Maria Clímaco í
� �:u�i!��enct�X:�;�cs�oa� I� amigas, que seu filho

I MARIO ajustou nu-

I
pcias c°'i;ELV�a, OLGA

I
i ��::�;�� I
II O LeU A I I
2 I apre�:�!�:n-se � I
a I Fpolis., 5jXII/42 I I

; --��� I
UOOOUOOOOQOCXXXXl-.aceatICCOOOOOOOCU&JlSlilJDOu:::oc:xc:xxAl

749 3 vs - 3

��;�O�'��;;TI
� NEWTONINAe c' BOURET �
� participam aos seus pa- �
� rentes e amigos o nas- I
� cimento de sua filha �
� AGLAIA-MARIA �
�

ocorrido a 5/12/1942 �
ooocoaoac.oooDCXJOOCJOC'1OOCOoaoooooa�l.�
751 3 vs·2

• lI">!JDC.oCiXl(Ir:oooocuoOQJllX._�o.. �ac:xxxxxx::uc:JDDCIIlOQ

� Nivaldo Machado e se- I
I

nhora têm o prazer de a
participar aos seus. pa· B
rentes e pessoas amIgas, �

'" o nascimento de seu I� filho NIVALDO.
g

nGDMII"ICICIDOOOCOOOCDOOOCODQtWm)UQOOCX:IIDO(" DCXJCXl!QXI

750 5 vs -2

CI<iARRILHOS TALVIS
Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00

CASA MENDES

J. (ia.

1

I
'"

)

.'V

que suportarPata

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvaiho,

de Souza e Dr. Francisco de

Crédito Mútuo Predial
,I essas dôres reumá

ticas que tornam

a vida aborrecida,

Agências e

Sucursal no
s\lb-agências em todü o territórlu nacional.
Urugu�i, Reguladores de avarias nas prin
cidades da América, EUíOpa e Àfrica.

Proprietários:

7 de Novembro
Foi pago à ;:>r,'stiHr:lsta Mar ia Severina da Concsição,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS,
possuidora da caderneta D, 6532, o prêmio

que lhe couhe em mercadorias, no valor de rs,

ere $60250,00
contemplarJa. no sorteio de 5 de Novembro de '942.

q a e d li.

rápidO e

completo
ali'fJo!

;..�.

cipais

Agente em Florianópolis

c LOBO &
flUA FELIPE SClfMIDT N 39

18 DE DEZEMBRO
Mais um forrnidavel sorteio ff'slizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Dezembro (4deira),
enm prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não vacile, Adquira já a 6ua C!?derneta na séde da

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

Declaracão
..

Ana Curcio, residente à rua

Felipe Schmidt, declara, para
fins legais, que perdeu sua ca

derneta da Caixa Econômica.
736 15vs-7

Cai.xll vos tal HJ- TtleohoMI083-En.d. relo ..ALLlANÇA�

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajai.

IfHulu_:nau e l�aae8.
."",... ................._,

Compra-se
Compra-se uma máquina

d� costura "Singer" usada,
'. cn perfeito estado. 'Trata'l'
I na casa n. 42, do Largo Ge·
eUra1 05,(5 ia

INDiCADOR BAH(ARIO BRASILEIRO
Cerett de 1.000 pJgin.'8, com balanços
dos E"tnhelécimentos Bancarios no Brasil.
Li!ta �eograHca - elfabetica, indicando
os bancoS que funcionam em cada lugar.
End. Tt:llegrancos. Lista Diretores dos
E�ltab, B�ncfHios no Brasil
Li .. ta EXDGrtadores e dos produtos.

,''" In�orIDaç'õ�8 uteis da Carteira de Exp
'e Imp,
'Preço: Cr$ 200,00. Á venda n'lS Livrarias
1p;f, tel. 43 - 0623 e C. P. 2475 - Rio.

....�.(,.-----------------------------

CASA MISCELANEA, distribUi-I �u�m so�:gar informações à E�-
dora dos Rádios R. C. A. Victor, tatJsh�a �:ht,ar, trabalha em prol
VávuJas e Discos. _ Rua Traja-I de pal.s InImigo.. �, nesse caso,

,

sera Julgado, mIlItarmente, como
no. 12. inimiP.'o do Brasil (D, E. M.).

Tamancaria Moderna
(onsult3 médica gratis !

A INSTALADORA DE flORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há
de mais moderno.

E' hoje o (alçado da móda, é recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Não compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMAMeAR!A MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

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

I
Clínica médico·cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS '

Especialista em moléstias de
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

N·ItÕmago. vesícula, útero, ovários,
apêudice, tumores, etc. - CmURGIA
PLÁSTICA DO PEBtNEO - Hérnias,
llIdrocele, varlcocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroldes e vari
zes - Fracturas: aparelhol! de gêsso.
Opéra nOfl Hspltais de Florianópolis.
Praça PereiXa e Ollvelra. 10 -

IFone, 1009

HorárIo: Das 14 às 16 horas, diarla·

mente.

I
I

I
�"i..a: -

'_,

Contribuição: apenas Cr $2,00

Afundado um cruzador fasCista
Cairo, 8 (R.) - Fotografias tomadas por aviões de reconhecimento

aliados mostram que um cruzador italiano foi realmente afundado por

aparelhos "Liberator", do exército dos Estados Unidos, na incursão le

vada a efeito contra Nápoles, l]m couraçado e mais um cruzador foram

seriamente avariados por impactos diretos.
O porto e as inslalações ferroviárias foram tão castigados que não

podem ser reconhecidos, em comparação com fotografias anteriores, con
forme, a opinião do técnico que examinou cuidadosamente ambas as sé

ries ele fotografias.

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi

litar, uma pessoa revela o que é:

inimigo do Brasil. E para os inimi.

gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nenhum argumento é de rn aio r 00 <.

suação do que PREÇOS BARATOS,
como estes aba.xo :

.

Cl.JNGOLEUNS
1,83 x 2,75 c-s 110,00
2,30 x 2,75 135,00
2,75 x 2,75 " 155.00
3,20 x 2,75 175.00
3,66 x Z,75 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUiv'I
metro Cr$ 8.90

Receb.emos BuLSAS finíssimas. fabricação
norte -amencanai

!

I
1
I
I
l
I
l
t
..

.1
'j
I

FILET á mao
metro Cr$ 31,00

BA.TERIAS DE ALUMtNro (GRANO ES)
Cr$ 380,00

LINHO BELGA, (para lençéls)
largura 2,20 metro c-s 115,00

..

STORES SUPERIGRES
a c-s 13,50

TAPETES "CRUZEIRO"
'I'cpe tes de quc r'to

1,20 x 1,80
1,40 x 2,00
1,60 x 2,30
2,00 x 3.00

a o-s 23,00
c-s 145,00
" 167.00

225,00
385,00, ,

Recebemos AlTAS NOVIDADES em SEDAS ESTAMPADAS

O maior stock da praça ENI LINHOS
IRLANDESES pcn cr ternos por preços

de antes da Guer-o 1

A MOD L
'io""W

RA'

Os

V STES vultos do nOS80 passado his
_r...:.J tórico, indubita velmente, foram os

forjadores in turneratos da estrutura
territorial deste imenso continente que
é o Brasil.

Martin Afonso de Souoa, arrostando
mil e um sacrifícios, soube, galhardamen
te, desincumbir-se da espinhosa missão
que lhe coníiára o rei d. João Tl I, pai-a
fundar em terras de Santa Cruz, os mar

cos iniciais da estrutura da nova nação.

Alexandre de Gusmão, Ioi O hábil
diplomata patricia e o estadista de larga
visão que soube. com extrema habilida
de e tacto diplomático, fazer com que a

Espanha reconhecesse como parte inte
grante do império da corôa portuguesa,
um território imenso e graças ao qual se
triplicava a área do Brasil. O nOS80

país, dilatou, assim, suas fron teiras Ler
ritoriais para além do meridiano de Tor
desilha, até os contrafortes dos Andes.

Ao Barão do Rio Branco, o Brasil
contemporâneo deve, entre muitos ou

tros inestimáveis serviços por ele presta
do, o acréscimo ao seu já imenso terri
tório, de mais 191.000 quilômetros qua
drados - ou seja o Território do Ãcre,

Se as gerações de nossos dias reveren

ciam as memórias destes pró-homens, é
oportuno lembrarmos que uma outra

parte da estrutura da nacionalidade
precisa ser concretizada: a estrutura
econômica. Esta só se robustecerá no

dia em que fôrmas uma potência indus
trial cuja base estará assen t.ada na grande
siderurgía que se está fundando no país,

A cooperação que a Companhia Si
der úrgl ca São Paulo e lUinas S/A
vem dando para a solução do decanta
do problema siderúrgico brasileiro é al
tamente patriótica e mesmo lisongeira,
Cooperar com ela é concorrer para a

riqueza e consequente grandesa da nação.

SanouBnal
..".l'

CONTEM
OiTO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO_ F05F O�OS. CALClO

ETC

rONICO DO CEHEBRO
TONICO nos MUSCULOS
O, Pálidos Dep'5upar.dc2,
Esqobci,;j!, Anêmico�, Mãe,
que criem Meg,o� Criençe.
flquí!ici!�, ,,,cabt!,íio I temi-
lic6ÇdO glud do o<'9l1oi mo

com o

� I�.� a n gu i� n o
Lre o N.S.P. n: 199, da 1921

italianos estão amedrontados ante
perspectivas de bombardeio

Londres. 8 (Reuters) -- O

locu-IHanas
const.ij.ue crime. O mundo' das pela "Luftwaffe". Entretanto, isto com calma e desprezo. Trata

tor da rádio de Roma, Mário Appe- civilizado sente-se aucioso quando as suas bombas estavam caindo so- se duma coisa muito diferente
Iius, comentou da seguinte maneira os aviões da Raf lançam as suas i bre as adegas dos banqueiros da quando as bombas caem sobre ci
os bombardeios realizadôs pela I bombas sobre a Itália, destruindo I City e sobre ricas residências dos dades como Turim, Gênova, Milão

l{'�� contrà a,s cid�des italianas: lo.s maiores m?nu.mentos da, arte ali-I poderosos. Essas bombas eram e NáP?I�s,. porquanto �ão os bá.rba-Tudo esta muito bem quando, tIga. O povo Italiano que e genero-I arremessadas contra um povo que I
ros br itâu icos que estão d estruind o

as bombas caem. sobre
. Lond�ei!l.

I

s�ssimo nu.n�a. gracejou quando as i se nutre do sangue. �lI;s outras na- tesouro� de ,�rte que pertencem à
Mas o bombardelO das CIdades Ita- CIdades bntamcas foram devasta· ções. O mundo cIvIlIzado olhava Humamdade .

o marechal Gmring assistiu ao bombardeio americano
Nápoles e foi conferenciar com ussolini '.

Nova Iorque, 8 (Reuters) feeito b b d d 'f �

t 'f I marechal esteve em Roma, onde!
O marechal Goering estava na ci- por om �r eiras norte- segun o ln ormaçoes ransmi 1-

dade de Nápoles, por ocasião do americanos àquela importante ci- das de Berna para o "New York conferenciou demoradamente com

devastador ataque aéreo levado a
dade italiana, sexta-feira passada, Times". Ante-ontem, o referido I o sr, Mussolini,

.�

r

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDU8TRIAL-JOINV.II.iLJ� (Marca regisr.)

economiza-se- temp.o e dinheik"'<>Q I
i

E' grave a itua
-

o I mã na Ró ia �����;,:;;��:
Londres, 8 (R.) - O corres- correspondente brftânico a- Além disso, as notícías de nante, por causa da formídavel vulgadas pela emissora de Paris so-

no d t E t I d u ta oue os desuacl -" tocolmov as dí I 1 I I f
'

-I' I d hre desordens no Marrocos, acres-
.P,

n en e e.m s oco mo o (la- erescen a que os ( espacnos en- .l�:;; ,ocü mo, as (l�U gar as pe a o ensrva (O mverno ança a
centando:1'10 "Evenlllg' Standard" co- víados aos diários suécos por ouussora de Berlím e as de 011- pelos russos em toda a frente "A calma reina em todos os lu

mun'icou que um porta-voz mí- seus representantes em Berlim tras fontes alemãs recebldas oriental. garcs _ Aumenta a profunda convic-.
litar alemão declarou aos cor- refletem, unanimemente, o nesta capital, não delxam lugar _.,..._.......__.�--..-..-_-.........J ção em todos os corações marro-

.respondente« suécos em Berlim ponto de vista geral dos eírcu- a. dúvida de flue Hitler está CHARUTOS SUERDICK <li\inos de, que cm breve chegará (b

" ' dia em que o Marrocos desempenha-que a situação na fl'entc een- los militares alemães sõhre a atrnx essaudo uma das peores Maço Cr$ 1,60 rá o seu papel na libertação datraI é extremamente grave", () luta germano-russa, crises de sua carreira de gover- CASA MENDES França".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Sociedcde Cooperc;t�v�+ de. Responsabilidades r
=--

Revolla se em Narvl·RueLimítodc I �
C S e Noticias I

-,

-

�Iu-
_ �

'1-
Ban<o ue Crédito pO(PUt!a� e AgrícolaL0_ . _ ./ um batalha0 nazista

de Santa ,(1 fdU1a
H'

" 20 h h '1
Estocolmo, 9 (R.) - Certas batalhão foram desarmados e pre-

oj e, as oras, avera.
f - .

b'd diRua Trajano n.O 16 - Séde própria sessão doutrinária no Cen- In ormaçoes aqui re�e I a� a ran- sos.

:'Regisll'!:ldo no Miulstérlo da Ar,rieultura pelo Certtltcado tro Espírita "Amor e

HU-,
tam que um batalhão nazista es- Além disso sabe-se que têm si-

n. I em 20 de Setemr-ro de 1938. mildade do Apóstolo". taci d Narvik se i b di do efetuados diversas e numero-

Endereço. telegráfico: BANCREPOLA •

I
aciona o em arvi se msu or 1-

sas prisões entre as tropas germâ-
Códijli.ls usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição Acaba de apareêer o n> 106, nou recentemente, quando os seus

nicas encarregadas da construçãoFLOHIANOPOLlS da "Revista F'rc rioo-Brosi- soldados receberam órdens de
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES leira", interessante publica- das obras de fortificações que o

Emprestml0S -- Descontos -
. Cobranças ção literária, e de assuntos abrir fogo contra os próprios ca- comando nazista está erguendo

e ordens de pagamento politicos, fartamente Ilus- maradas. Todos os homens dêsse em toda a costa da Noruéga.
trada.

<'� em currespoadente em tndns \JS Municípios do Estado A Revista obedece à dire-
.epre6entfinte da. C6ÍXa. FCúI1o[Cica Federai para R vende ção do nosso confrade dr.das Apólices do E"'t�do de �;'ernambuco, com sorteio Luig Aníbal Falcão e tem

semestral, em Maio e Novembro.
� Paga todos os ccunens 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 li disposição (retirada livre) 2m
C/c Limitada 5'AJ
C/C A 1'iao Prévio 61ú
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
-tas as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

.

,.�-

E M P R E S A .r.r R E X "

Transporte de Cargas
DOMlCILIO A DOMICILIO

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

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es-,
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Te)tlfone 1.677

··LABORATORIO DE S_ PAULO

Italiano nocivo ao Brasil

Com 20 produtos, procura distribuidor nesta cidade.
Cartas para "Ls bc rau.río" Caixa Postal, 5;9 -8. Paulo.
------------_._-----------------

RE PRESENTftNl ES

por escopo cimentar os la
ços de amizade já existentes
entre a França e o Brasil.
O referido número corres

ponde a novembro.
•

O ministro da Educação
e Saúde, assinou portaria
autorizando o diretor geral
do Departamento Nacional
de Educação a expedir ins
truções provisorias para os

exames de admissão à pri
meira serie do curso ginasial.

...

O :'ministro Salgado Filho
aprovou a tabela da distri
buição gFatúita de farda
mento aos aluno. co CPOR
da Aeronáutica, co ns tcmte
de peças do sexto, sétimo e

oitavo uniforme. As demais
peças 'correrão po� conta
dos alunos.

Rio, 9 CM) - A S. A. Indústrias Reunidas F. Mata
razzo pediu que lhe fosse permitido rescindir o contrato de tra
balho com Giovanni Payer. Trata-se de empregado com muitos
anos de serviço à empresa, o qual, segundo informam as auto
ridades policiais, professa ideologia contrária ao

• regime, sendo
perigoso à segurança nacianal. Por este motivo o ministro do
Trabalho deferiu o pedido.

460 cadáveres nas praias de Durbaq
Durban, 9 CU.P.) - Informa-se que 460 cadáveres fo

ram atirados pelo mar nas praias do norte e sul desta cidade,
desde a ultima quinta-feira, sendo a m aio ria deles de italianos
prisioneiros de guerra. Trata -se de nàufragos dos recentes afun
damentos nas proximidades da Zulu lândia. Muitas das vítimas
estão mutiladas em consequência dos ataques dos tubarões.

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

preços s6 na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oficiais;
são segredos difíceis de guar
dar. (L. D. N.).

o presidente da Ropública
assinou decreto, na pasta

•

da Fazenda, nomeando a

sr. Mario Leopoldo Pereira
da Câmara paro. exercer,

í

n

terinamen te, como substi
_.;:;.:;..-�-----------.-,.,-.,-.;;;:;,;;;;;,;;;.;;;.;..-_-.;;;_-_-..;.-_-_-...-_-_-_-"""-_-_-_-_-_-�- tuto, o cargo ern comi.ssão

I de delegado do Tesouro
Brasileiro em Nova Ionlc.

Representante em São Paulo de uma importante indústria com

ótimas referências aceita representações de cortume e Para as grandes festas do

NATAL E ANO NOV�O!
outros

Com real economic no preço, façam
desde já sues compras na

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

Molé-tias dos rins e coração
o TONICARDIUM tônIco dos rins e do coração l'mpa a.

bexiga, os rios,8s nefrite", areias, cólícas renata, aumenta as
urinas. 'rira as luchaçõea dos pés e rosto, hídropsíes, falta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-eselerose.

Roruédio das senhoras
E' o tônloo útero-ovário SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, tastto, f1ôres brancas,
regulador dIAS visítas, das doenças do útero, ováríos, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Le8Ôeg do coração �1 asma
Use a CACTUSGENOL espectüco

contra híôropatas, pés Inchados, falta de ar, paípttações, abati
men:o das veias e artérias, bronqutte asmáttca,

lesões, cansaço, urinas 6'l<18SS88 '>. dôres no coração, pontadas
no! rins e Iuchações .

.A 08 fraeo« n con valescentes
Devem UMU o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dOI! músculos e dos nervos. Fortalece o sangue lias pes
soa li anêmicas Evita: 8 tuberculose, elcatzíza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dotes no peito e Das costas, peruas Irneas,
língua fllJlll, Para a neurastenia, o desâutmo e a dispepsia, a

convalescença é eaplda.
Sífü is .. Roumatismo

SPIROGHETINA é usada nas molé sttas do sangue, stíllls,
eosemas, rumores, darrbros, espinhas, Iístulas, purgações. Iert
das, �"n()ros, escrótulaa, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonttíea e engorda.
Depoaitartas: todas 8S drogartae de Silo Paulo e Rio.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E .. M.). Casa Oscar Lima

I

Alfaiate CA.RIONI. o melhcrt
- Rua Tiradentes 16. SORTIMENTO RENOV�DO

Realce

liuga se
u m QU.aRTO

II -

para.so ltetr o ou

c ise l sem f'ilbus.v'I'ruta r à rua
Ttradentes 5�.
748

Fazendas, Armarinhos, Perfumarias, Pi
jamas, Gravatas, Artigos para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados. etc.30 VS.-l

(ons. Mafra, 11 Fone. uno
Vende-se Um barc o no-

vo, tipo Kaíak,
f)ara 2 pessoas, com v ela e

belina. Informações à rua

Esteves Junior, 135
753

Prestigia o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

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

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

6 vs.-'

Iluga se
ótimu cas a de

li ..

moradia, com

Ibanheiro, agua fria e quente
sita à ru a Presidente C(lU�
unho na 100. Tratar com To
lentino, na Ageucia Chevro
let.
755 15 vs alt.--l

vestido comprado na popularissima

A08DO.'.
a sua beleza com um lindo e moderno

-==' _UiW'ô;

•

-t Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, (asa �facedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

(cI; �
'\ '

'<:,

I
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4 o ESTADO-Quarta feira, 9 de Dezembro de 1942

Dia 12 - Terceira Noite Demoulaca no Clube 12 de Agosto. Banana da Terra, sensacional desfile de
Revelações �lusicaiso Domingo, 6, salrée das 9 às li horas.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutarsecrs'
secretos, e servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los 011.

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

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

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde fai assistente
efetivo da Cadeira de Tecl1ica Cirúrgica re;Jida P3!o Prof. Bdmunde Vas
concelos. Ex' asslsrente til Prof Bmaditl Montenegro. Com prática de
mais de 'f anos na Clínica Cirúr\Jica do Prof. Alí;lio Correia Neto. C01l1.
estésíc de especialização no Hospital Charitê da Berlbn {Serviço do Prof.
Sauérbmch} li nas clínicas dos Profs. SOllielzny, de Hamburçu, e Schmieden.
de Prankíert. Cirurgia da Tiróide, estômago, intestino deiqadil e gr.:Jsso.
ligado e vias biliares, seios, útero. ovér.es. rins, nrostata e bexiga,
hérnias, hídreeele, varícccele e varizes. Cirurgia das ossos e articulações.
É e:1contrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa de
Saúde São Sebastião, tel. 1.153 Das i5 às 18 da tarde, à Rua Fernando
Machade 6. tel. 1.195. Resídencíe: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADO EDIC01-:�;f[··Ge.e•• �����eO�fiH.�•••�CiUi"•••• '!HI���.:
______________ 1 � ,. Ih 6\

!?�_ AR UJº-���,����cil��;: uer qUf� sua maqu!rul ve .a :
Especialista; assistente do Professor Sanson � i�ue nev.a � ?l:P

- � �
do Rio de Janeiro. 3 A

1
.

O Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova •

C I. Pe 3 manbã, das I às 12 íll\. '

C 1 �..On�Uhi!.s: A' tarde, das 3 às 5
� moeda RUZEIRO, eve-a imediatamente à \W

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447 • •

Dr. MADEIRA NEVES-- médico especialiste em : � G :
DOENÇAS DOS OLHOS ! « U - »:

Curso de Anerteícoamento e Louca Práttca no Hlo de .laneíro ii
•

Consultas Pala manhã: às terças. quintas e sabmíes, das 10 ás t2
A que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição.

�

c ltóri p. lloJra:: ii pt�rde, diBI'iii7mente, das 15 às FIa horas

7'''' Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CALCULAR, etc., •ousuu no: .,U8. OBO tnio n. , sobrarío -- o n o: 116 A •ReBidRncia: RU!1 Prestdente Coutinho. 2�. � com a maior precisão mecânica e a preços módicos.

I
e n. João Pinto. 19. Fone l.lt99. "

Dra. Josenhinã 5(hweidson • .,

�!1�E D I C A 1···1)e·········(lII�·····..····�·······e..•Doenças de senhoras e crianças. II Inorte dn 0Spl�O lUnlfl r

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 11 horas IM· UÚ (j ni
.

li I DOENCAS DA PELE
Rua F. Schmidt. 39 (sob.) I E SIFILlS

Cuba. 8 (R) - Foi revelado ontem que o espião nazista .

Dr MARIO WENDHAUSEN -
(diplomado pela Lunig , recentemente Iuz i l ad o recebia 1 SOO dólares, da Alema-' Espinhas, eczemas, manchas• ... Faculdade Nae. .

1- d I 't fde Medicina da Universidade do Bnsil) nua, por in t-rmédi o de um b an :o de l:3oston (Estados Unidos). a ne e, narasr oses. urúnculos.
Ex-interno d'l Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira Êsse dinheiro Lunig gas r a va nu porto, obtendo informações sô-

.

úlceras.

médico do Departamento de Saúde br e o movimento de navios. A Iean tarn as informações que Lu. Tratam����o ��tel��;ções do

CLINICA ME�DICA nig, pouco an t e s de morrer, pediu p ar a vc r Rebeca, bailarina

I Dr. TOLENTINO
_ ie um cabaré do nrrto .

Moléstias internas de adultos e crio nçns. DE CARVALHO
Consultório: Rua Felipe Schmídt n. 38 -- Tel. 1426 Comandante eu} terra e no ar 1

Consultas: Das 1ft às 17 horas.
Residencíe: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Te 1. 152:) Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLOi<IANOPOLlS,
,.'�

Dr. AUCiUSTO DE PAULA nj�etoJa;i����s��:1
• A • , • •

FlorIanopol!s
Resídêncla e CODSUltOflO: Rua VIsconde de Ouro f'relo 51

(próximo 110 T'eavro ).
Cirurgia geral e Doenças de seuhor es.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Dlaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAV IJ\S LACERDA
Oculista do Centro de Saúda e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
(línica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmídt, b, Fooe 1256
Resldencia: Conselheirn Mltfrfl. 77-FLOR1ANÚPOLlS.

1��1'ITUTO DE DIAGNUSTICO

CLl�ICOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
terax, Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESID�NCfA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Fala o dr. Gmbbels ...
Zurique, 8 (Reuters) _ Uma esta

ção de rádio da Alemanha divulgou
que tropas nazistas conquistaram
importante fortificação na zona de

Tuapse, na costa do Mar Negro.

Machado & Cie.
Agências e

Representações
Cllxl podll - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-Igentll nOI princlpllI
muncípiol do E.t.do.

17P;
.

Artigos para homens!
Casim iras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Dôr-de delite .7.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESTA DO Quarta-feira. 9 de Dezembro de 1942

Genebra, 9 (U. P.) - Ás oacooaoo.,..,.,..__aooooooo�""""""'"
20,15 horas de ontem soaram � .' I
as sirenes de alarma an ti-aéreo

_ � � d.r. Artur. �ereira e I
nesta cidade, à passagem

dE)1
Ohvelra e fa�1ll11a e. A�e-

Iaviões, voando a grande altura. laide CaldeIra Ohvelfi
.

despedem-se de seus

• � parentes e pessoas rrrn i- I
Em Estalingrado � qas e .of"ere�em sua I

Moscou, 9 (R.) -- Fortes � nO"va. resldencla em Ra- I
ventanias que assoitam a região U. rnoruo , Ide Estalingrado estão dif'icul tan- �OJtIIXIOOOODOCIOOOOOoa:DOCIOOD<lDOOOOO""""""'"
do as operações nesse setor. 752 6 vs - Z

I, abotauem na Holanda.!
II Zurique, 9 (R.) - A rádio de Berlim anunciou que 50 pessoas I

.

I perderam a vida em virtude de uma grande explosão ocorrida nos p�Uaiate C1UuüNI. O melhorI
b I

. ,. "8 I W I" A t
. �

T' d
.

� 1Ft
, ...."".."""""""",5""''''''''''"'''''''''''.,..'''__............ ...-1 esta e eClmentos qmmlcos raz an eze, em ,n uerpm. 11tH!. -,ira eme .. , u.

Uasatnent« obri�atúrio
....._-'

nu Bul�ária
. ',_./'

Berna, 8 (Reuters) - T

odosl
com a nova lei aprovada pelo ga

os �úlgaros de ambos os sexos, binete - segundo anuncia des
abaixo de 27 anos, perderão os pacho de Sofia para' a agência
seus empregos, se não casarem' "Stefani" e transmitida pela râ
dentro de 18 meses, de acôrdo j dio de Roma.

�
11
WM

��

IRepresálias alemãs contra Il ,·1 .IA "f.,·.!�bfllr!:ldor g.!e
I

- III

d f
IUZhiluu um uutu u uu u �'asin�yl{

�s p'npu� �çnos �n 'o G�a� Zurique, 9 (Reuters) - Um despacho recebido de Praga
II . II li Uti I II ii lI,a

.

� anuncia a execução de Jan Sykore, íntimo colaborador de Ma

M 9 (R ) A
.

I A· ,

B·· h'
saryk. Sykora, que contava 66 anos, foi acusado de "organiza

o.seou, . -, .emlssAor� ssim e que, em iccvic ma, I ção de um movimento clandestino" na Boêmia.local informou que os últimos eXI- florescente cidade da região de _

tos russos estão provocando re-I Esmolensco, os alemães incendia- O CEL. FRANK KNOX E O AFUNDAMENTO DA ESQUADRA

presâlias germânicas contra as po-Iram todos os ônibus e mataram DE TOULON

pulaçôes indefesas. I numerosos civis. WASHINGTON, 9 (U. P.) - O ceI. Frank Knox,

---------------1 secretário da. rvIarinha, fez importante revelação sôbre

B Il 11ft ABEL ANDOS E 110NTADOR !unDO� o o
í

u ndc.mento da esquadra francesa, em Toulon, de-
li\! 11 11 li lUI IJ clcr o ndo que pilotos de aviões de reconhecimento apre-

sentaram às autoridades sensacional documentário foto-
Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE gráfico, pelo qual se comprova que das 75 belonaves 011.

o REGISTRO do vosso DIPLOMA, no Rio, que tará coradas naquela base francesa, SI foram oEundcdcs , 4
no menor tempo e preço·

. conseguiram escapar e 20 se encontram intactas. Destas

C
·

'1111 d l!õe contam 3 cruzado.res leves, 3 destr_óieres pesad�s, 3

rlanças VI·lmaS ' a I destróieres, 4 subn:,c:rln.os em construçc:o, 2 conhonetros,
i I cou rnç a do desrn í

lí to r iaudo , 5 pet ro leí ros e 1 trans-

atlantlco. Porém, acrescentou, não parece provável que,

perversidade dos nazistas !;�:�:'n d;r��::: s�;::��Oa�e,,:�;:,�.o, as unidades salvas

Argel, 9 (R.) - Reproduziu- dilhas explosivas", atiradas do ar
Lei Marcial nas regiões inndstrlais da Itália

ti f LONDRES, 9 (R) - Segundo se depreende de
o in ormações de Jack Thomp- pelos alemães.

uma: irradiação da emissora de Roma, Mussolini decretou
son, correspondente da "Mutual Não só os alemães lançam [apis a lei marcial em todas as regiões industriais da Itália.

Broadcasting System", a emissora e �anetas �xpl�si�as, ma� ta�bém os MEMBROS DA EMBAIXADA FRANCESA, NA SUÉCIA,
desta cidade anunciou que muitos delxa� cair ,caIXInhas misteriosas, RENUNCIARAM

As crianças árabes que as recolhe- Londres, 9 (U. P.) - O rádio elo Marrocos, rctransmitindo inf'or-
homens e crianças árabes foram ram e tentaram abri-las sofreram, mação de Estocolmo, noticiou que os membros da representação diplo-
gravemente feridos pelas "arma- horriveis ferimentos. I málica da França de Vichí, na Suécia, renunciaram às suas funções na

_"'e....... ' __ '", ... ! Embaixada
.

. I

I V"d S ·)1 PODEROSA OFENSIVA RUSSA EM TUAPSE
.

I � oel·a I
Moscou, 9 (R.) - Nova e poderosa ofensiva foi iniciada pelas fôr.

II·
'

. ças soviéticas. Grandes conting��tes d; tropas avançam rapidamente

�. _==......,
pela estrada que atravessa a regrao de rl�apse, onde os russos introdu-

úram profundas cunhas nas defesas alemas.
anrversãrtom

IDeflue, hoje, a data natalícia VIRTUALMENTE CERCADAS
da gentil senhorita Zulmira- Londres, 9 (U. P.) _ Urgente - O correspondente da "BBC" na

Margarida, dileta filha do nos- frente russa, informa que Rzhev e Veliki Luki se podem considerar como

so prezado conterrâneo sr. Eval- "virtualmente cercadas" e que as comunicações das duas praças foram
do Schaefer e fino ornamento cortadas o que é de grande importância, porque as referidas cidades
de nossa sociedade. constituem as bases de todo o sistema defensivo alemão na frente central.

Vida Esporiiva
Libertad x Avai

•

Causou surpresa e, ao

mesmo tempo, júbilo nos

círculos esportivos ilhéus,
a brilhante vitória alcan
çada pelo Avaí F. C., desta
capital, sôbre o Libertad
F. C., campeão paraguaio. O
"score foi de 3xl.

JURANDIR FOI PRESO,!
Rio, 9 - Jurandir, Q arqueiro ca

rioca, foi preso pela polícia de S.
Paulo, por ter sido acusado de atos
atentatórios à moral, fato verifica
elo no vestiário do Pacaembú.

•

Fazem anos )loJe:
i IMINENTE A OCUPAÇÃO DA ITÁLIA

A exma. sra, d. Nicolina da

I Rabat, 9 (R.) _ A rádio desta capital anunciou que oficiais alemães
Silva Veloso, esposa do sr A- d I

- -
.

ordenaram ao alto comando italiano a retirada de to a a popu açao CI-

gapito Veloso, conhecido espor I
.

-I vil da Sicília, onde numerosa guarnição, sob comando a emâo, esla sen

tista;
, do concentrada.

a exma. viuva Maria Jose de
Os alemães pediram, também, que o estado de sítio seja proclamado

Carvalho Moritz;
nas ilhas italianas do Mediterrâneo, assim como na Calábria e na Carn-

o jovem Botelho de Abreu, pania ,acrescentou o locutor.
aluno do Ginasio Catarinense.

FOGUEIRA NO CANTO DO RIO
Rio, 9 - Fogueira, antigo joga

dor tricolar e que posteriomente
foi contratado pelo C. do Rio, res
cindiu amigavelmente com o clube
niteroiense.

•

AMÉRICA X VASCO
Rio, 9 - O América e o Vasco

jogarão um amistoso após o encer
ramento do campeonato brasileiro.
Ambos apresentarão os quadros
que participarão do certame de
1943.

Moscou, 9 (R.) - Notícia de Genebra, divulgada pela emissora lo

cal, adianta que Mussolini concordou em retirar todas as tropas italia

nas da 'Sicília, obedecendo às ordens do embaixador alemão em Roma.

A ordem foi dada em consequência de se terem as tropas italianas

encarregadas de dominar os sérios distúrbios que se registavam na ilha,
recusado a fazer fogo sôbre os insurgentes e [untando as suas fôrças
às dêles.

-

A informação acrescenta que foi enviada uma guarnição alemã para

reprimir os motins.

Enfermos:

Prof. ALTINO FLORES
Ontem, à tarde, na Casa de

Saúde São Sebastião, onde se

encontra recolhido, o nosso di
retor Prof. Altino Flores foi sub
metido a uma intervenção ci
rúrgica pelo ilustre cirurgião dr.
Edgard Pinto de Souza, com a

assistência do abalisado clínico
Dr. Djalma Moellmann.

MISSAS

Amanhã. ·às 7,30 horas, na

Capela do Ginasio Catarinense,
a família do nosso saudoso con

terraneo João Tolentino Junior
Mandará rezar missa em ..sofrá
gio de sua alma.

Alarma em Genebra

•

GRATIFICADOS OS PAULISTAS
Rio, 9 - A equipe paulista foi

regiamente premiada pelo triunfo
de domingo. Cada jogador recebeu
dois mil cruzeiros de gratífícação.
EXCURSÃO DO S. CRISTóVÃO
Rio, 9 - O São Cristóvão seguiu,

ontem, pela manhã, rumo à San
tos, onde enfrentará o clube do
mesmo nome e provavelmente a

Portuguesa Santista. A viagem Ioi
efetuada pelo rápida.

•

ALFREDO NO VASCO
Rio, 9 - Alfredo, o gardião que

brilha no Madureira, assinou con
trato com o Vasco pelo prazo de
um ano, recebendo vinte mil cru
zeiros de luvas. O grêmio tricolor
receberá vinte e cinco mil cruzei
ros pelo passe.

s
nando também a prisão de seu

4 cúmplices.
21.000 eassmentcs

México, 9 (U. P.) - No pró
ximo dia 20 serão realizados em

todo o território mexicano
21.000 casamentos. Muitos dos
casais irão, apenas, regularizar
a sua situação perante as leis
do país, de vez que o goverao
só reconhece como legítimo o

casamento civíl.

•

•

Casa Porto Morte de um espião
Londres, 9 (R.) - A radio

do Marrocos noticiou que a côr
te militar de Argel condenou à
morte um espião nazista, orde-

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

•

ENXADRISMO
Rio, 9 - O Clube de Xadrez de

Terezópolis realizou há poucos

Idias o seu clássico Torneio, ven
cido brilhantemente pelo dr. Os-

�;:�����:'3;���:��::................._. I
Aviões ni!f'A.6nicos J

t- i.abatidos iNova Gui,pé, 9 (Reuters) - Foi i.anunciado que os japoneses perde
ram 21 aparelhos durante os com-- �
bates de ontem na área ele Buna.

VacL."1e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com °

Dr. ARMINIO TAVARES

EVITE A DIFTERIA

IIr.stitut'3 Brasii • Estados ünldos,
O Tenente Roy David, da

Armada Arnericana, reali

zará, hoje, às 20 horas, na

séde do Instituto Br c.aí.l-
Estados Unido", nesta Capi
tal, in t e r-e ss cnt e p c l es trn ,

aue versará sobre o terno ;
'�ARTE FOTO(:;·hÁrlCl�". A
pós a p o.Iestro ,

serão pos

sodas três Eimes palpitan
tes da cuer rc .

Os alunos dos Cursos do
Instituto estão convvdc do s

pa ra esso reunião cul turo.l ,

CASIMIRAS INGLESAS

Padronagem exclusiva
O PARAISO

Rua Felipe Schmiclt, 21

,.

.

�ui América Capitalização
Segundo telegrama que nos,

foi gentilmente apresenta
do, a conhecida organizaçã.a<
brasileira Su I América Ca

pitalização acaba de rea

lizar no Rio. o maior rre

góci� de capitalização do

país e, quiçá, do, mund�.
'I'rc tc-se de um t.itu lo sal

dado no valor de lO m ifhões

de c;uzeiros. Essa operação
foi realizada pelo inspetor
da referida companhia.
sr. Lambert.

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO)
OUVE BEM?

O aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito Incômodo e abor

recido. As pessoas que na? ouvem.

bem, que sofrem de zumbidos nos

ouvidos e padecem de aturdllu�n�o
catarral, encontram pronto al:v�o·
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento �a
afecção catarral. Pela sua. açao
tonificante Parmint reduz a mfla-

mação do 'ouvido médio, �al!sadora
do catarro. E uma vez elllnll1a�a a.

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, .e·
desaparecem gradualmente o aturdi
menta e a dificuldade de OUVIr�

Parmint é obtido em qualquer far-
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de cata_rl'o,

aturdimento catarral e zumbidos
nos ouvidos, farão bem expenmen
tando Parmint.

Cabelos brancos t
MARAVILIIOSA !

LOÇÁ(}

•

UIOIII111:[I!ijllil;tll
.� É MAIS QUE UM

NQ!iE, E UM
81M.BOLOl
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA
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