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i Iminente uma batalha de vastas IH·OP( J���
� CAIRO, 12 (Rell!ers)��rQe�te.-Os.observad�r�s locais adiantam que é possível depr,���í&lt'�Ob
� texto do comllnIcado bntamco de hOJe, estar Immente uma batalha de grandes pfOpOr�IJIlS-,'llI �.�

1lóc

� as fôrças aUadas e as do «eixo», na região de EI-Agueila, onde
-

o general Nehring detéul as �
� - - -- ·-- últimas posições do «eixo», na Africa do Norte. __o -- _., I•..........................................0......... .....8@g....e••••••••••••••••••••••••••••oe••••ê•••••
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Dia do Maranheir@
Rio, 11 (E.) - o almirante

Henrique Aristides Gui.lhem,
ministro da Marinha, já deter
'minou providências para as so

lenidades que serão realizadas
amanhã, 12 do corrente, em ho
menagem à memória do Almi
rante Tamandaré, patrono da
.Armada.

(HARUJOS INDIOS

XXVIII Alfaiate CARIO�n, o melhor
Rua Tiradentes, JS.

Pifot. Alipio Correia
Neto

A convite tda «Casa de Saúde
S. Sebastião", encontra-se nego

. ta capital o abalizado clínico e
I
cientista patrício dr. Alípio Cor

i reia Neto, professor de clínica
i cirúrgica na Universidade de S.
I Paulo.

O ilustre facultativo perma
necerá entre n69 alguns dias.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTf\ CATARIN.>\
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis-Sábado, 'i2 de Dezembro de 1942 I N. 8696
Cr$ 0,30 cod a um

CASA MENDES I

I
i
I

o alemães pa saram p. ra a defensiva
ZURIQUE, 12 (REUTERS)--- o FATO DE QUE A ALEMANHA PASSOU DA
OFENSIVA PARA A DEFE'NSIVA TRANSPARECE ABERTAMENTE NA IMPREN
SA ALEMÃ. A PROPÓSITO, o "HAMBURGER FR,EMDEMBLADTT" DIZ N-O
SEU EDITORIAL' DE ONTEM: "A CARG'A DA INICIATIVA ESTÁ AGORA Sê
BRE OS OMBROS DO INI MIGO. NOS ESTAMOS DEFEi''JDENDO AS NOSSAS
AQUISiÇÕES E ÊLE ESTA ATACANDO o NOSSO DIREITO À VIDA. ESTA É A
rASE MAIS IMPORTANTE DO CONFLITO. E É A FÁSE FINAL. NOSS'A HORA

MAIS ÁRDUA ESTÁ CHEGANDO".
--�------------------------------------------�------------�-------------------------------------------------------------

atirol] num cãozinho de estimação ����1,��ã?omd�rii�a����
Rio, 12 (E.) - o sr. Otávio Costa Dourado, auxiliar de gabinete da O curso de enf'ermag ern obstêI

Carteira Cambial do Banco do Brasil, ofereceu uma queixa-crime con-I trica, obtendo primeiro lugar. a
tra o sr. Henrique Gomes, que teria dado um tiro num pequeno cão de I

sra. Leonor Deucher , parteira
sua propriedade. da Casa de Saúde «S. Sebas

Alega o queixoso que, residindo na Ilha do Governador, à praia de tião». O «Estado» curnprimen-
Guanabara, 999, possue um "Iulú ", de est.imação. ta-a.

No dia 8 de novembro último, o cãozinho atraído por uma cadela ------------

Alfaiate CARIONI, o melherl
Rua Tiradentes. t�.

AGORA

- é o que lhe oferece Tissot. - o

primeiro relógio anti-magnético

OS fabricantes dos relógios dente, V, S. terá o consêrto do seUl

Tissot têm tanta confiança 'I'isso t inteiramente gratuito I
no seu perfeito mecanismo que Veja os novos e elegantes mode«
não hesitam em garanti-lo contra los Tissot que os bons relojoeiros
todo acidente, com um oertif'i- estão apresentando I E observa
eado, válido por um ano I Assim, ainda: nenhum ou tro relógio de
qualquer que se-

� _ r>...� qualidade é da
ja a ceuse do acl-

\2)-� ® ® �..v preço tãomôdíco,

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'lNDUSTRIE HORlOG�RE
OMEGA GENEBRA - SUíÇA 11;a�

Entregues às autoridades brasileiras
Buenos Aires, 12 CU. P.) -;. As autoridades argentinas devolveram

às brasileiras 4 súditos alemães que escaparam do Brasil, clandestina
mente, para o território da Argentina,

de seu visinho Henrique, saiu à rua, sendo baleado pelo acusado, que,

para isso, se utilizou de uma espingarda,
O processo foi enviado à Justiça, a-fim-de seguir os trâmites da lei. Espólio de Lineu

Paula MachadO
Rio, lz (D, N.) - O diretor

do Departamento ,Nacional de
Seguros Privados e Capitaliza
ção, apreciando o requerimento
em que o SI'. Guilherme de Pau
la Machado, inventariante do
espólio de Lineu de Paula Ma
chado, solicitou permissão para
efetuar, no estrangeiro, o segu
ro de vida dos cavalos "Forma
terus" e "Virgilius", deferiu o

pedido, devendo o interessado
declarar o nome da companhia,
capital segurado, prêmio a pa
gar e o prazo do seguro.

INSTITUTO BRASIL--ESTADOS UNIDOS
O INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS convida

os seus associados para assistirem às sessões cinemato
gráficas a realizarem-se, hoje, às 14, 16 (esta, especial
mente para senhoras e serihcr ito s) e 19 horas, em sua

séde social, à rua Artista Bittencourt.
2 vs-l

Depuração no exércifo nazista
,

Nova Iorque, 12 (U. P,) - A rádio emissora secreta do exército
alemão, denominada "Gustav 'Siegfried", informou que no transcurso

I
ao 'últinio trimestre foram destituídos de. seus cargos 34 marechais de
campo e generais do exército alemão, sendo mesmo presos alguns deles,

I Entre estas altas patentes figuram von Bock, von Lieb, Halder, Gu-
derian e o marechal Erwin von Witzleben, que anteriormente havia
desempenhado, o cargo de comandante-chefe da frente ocidental.

Segundo essas notícias, Halder se encontra sob custódia em seu do
micílio, Entre outros oficiais destituídos de suas funções se encontram
também os coronéis-gener-ais Ernest Busch, Adolf Strauss, Hans Rei
nhardt e Huhert Weise, das fôrças aéreas, e mais os coroneis Lindemann
e Schmitz.

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

'Como age Berlim
Londres, 12 (United) - Os

republicanos espanhóis que se

achavam presos no Marrocos
Francês e que foram agora li
bertados pelos americanos, pe
dem armas para reconquistar a
Espanha, Informa-se que os an

tigos combatentes espanhóisRio, 12 (V. A,) - O sr. Edmundo Miranda Jordão, presidente da 01'- têm realizado várias manifestadem dos Advogados, entrevistado sôbre a segunda Conferência Inter-
ções hostis ao govêrno do geneAmericana dos Advogados, a realizar-se no Rio, em 1942, afirmou que, ral Franco, empunhando bandas comissões instituidas para o estudo dos diferentes assuntos que in- deiras e cartazes com lemas an-teressarão a conferência, a principal será a que se destina ao estudo
ti-fascistas, A notícia foi irrado problemas de após guerra, concernentes à nova órdem jurídica e eco-

nômica. Assim, no Rio se tratará de assuntos de alta relevância interna-
diada pela emissora de Berlim,

'I ti
-

das jnai f'
"

lur ídi
sem dúvida para criar um am-

cronar, com a par IClpacao as mais acatadas iguras do cenarro JUrI ICO
bí t d

.

t ilid d,

Adí t
•

f' d I'
, , , f·!el1 e e in ranqui 1 a e nos

amencano. ian ou .que o ato e se rea Izar aqui aproxima con eren-
t t d h" d .

,

dará t id d d 'I id d
.,

d
pro e ora os espan OIS o nOI-

era ara a opor um a e e que seja me h or conheci a os [ur istas e t d Arrí
t d A'

,

I 'I
-

'I
'

I
-

I
e a rica,

o a a menca a nova egls açao bras] erra, que retrata a evo uçao por ' ,
_

que passou o direito em nosso país, dentro do prmcípio das garantias O derrotismo e o pessimismo
constitucionais, que constituem a base fundamental de todas as demo-I são armas da. "quinta-coluna".
cracías. ' (li. D. N.).

..

Os Jurisconsultos da América
Rio:

-

reunir-se-ao
-

no
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•

late· �Iube Florl-aOOrpoll·s Amanhã, grande regata á vela e
\I

--

inauguração oficial da séde e da
.

floUlha «Tamandaré».-Magnifico programa.-Churrasco após as corridass
Diversos prêmios.-Só para os associadoss

Declaracões do sr. Pierre
ti

Rabat (lVIarrocos), 11 (De David ças armadas, logo que recebamos se sido utilisada pelos alemães como

Brown, correspondente especial da II materiais e equipamento dos Esta- base de submarinos ou para qual
Reuters) - O governador geral da dos Unidos. O povo da África Oci- quer outro fim.
África Ocidental F'rancesa decla- dental Francesa é dos mais leais. De outro lado, o sr. Boisson com

rou-me em entrevista exclusiva con- Não demonstrará a menor hesita- pareceu a um almoço que lhe foi
cedida a Reuters: ção, mas combaterá até a morte oferecido pelo general Noguês, Re- Unidos para serviços em outros lu-

"Dacar e O restante da África pela França. sidente ·Geral no Marrocos, no Palá-, gares, Elogiou, em seguida, Q espí-
francesa pretendem intervir contra O sr. Boisso n desmentiu, catego- cio da Residência. Entre as per'so-" rito combativo e a capacidade .dos .

a Alemanha com todas as suas fô r-
I
ricamente, que Dacar jámais tives- nalidades norte-americanas presen- franceses comandados pelo almi-

tes figurava o almirante Hall, co- rante Michelin, O sr. Boisson res- )
ma-ndante das fôrcas norte-arnerica- pondeu que "Dacar está agora con

nas na África ocidental, o qual de- vosco na luta, de alma e coraçáo"_

c���a SÃé��Õci�:rirÕSdO I DacaFr
.

nuncaEspecla1l8ta em moléstias de
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOl\IINAL: es

tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
f'LASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
llidrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e varl· •

zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspítaís de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, dlaria·

mente.

Ainda o caso do
jornalista Fidelino

Cosia

Vbegon a Diredawa com 40 oficiais
e 1.500 soldados

/

._Lisboa, 11 (U, P.) - O jornalis
ta Armando Aguiar deverá seguir
no proxuno sábado para Madri,
para entregar ao general Franco,
dentro de uma pasta de couro COIU
as armas de Portugal e Espanha,
a Cruz de Cristo e Flechas da "Fa
lange Espanhola", a seguinte men

sagem, gravada em pergami nho, e

assinada por elezenas ele jornalis
tas e escritores -portugueses de to
dos os credos políticos, solicitan
do o indulto e liberdade elo jorna
lista luso Fidelino Costa, cuja pe
na de morte fôra transforrnnda em

prisão perpétua, no ano passado,
por influência da imprensa hras i
leira:
"Excelência. Melhor do que nin

guem sabe V. Excia. do entusiasmo
com que Portugal acompanhou.
numa fraternal solidariedade, o
movimento de libertação da Espa-
nha, a acão laboriosa de seu cau-

dilho, nas horas duras contadas
em sofrimentos e heroismo que se
viveram desde julho do ano de
trinta e seis até abr-il elo ano de
trinta e nove. Muitos jornalistas
portugueses seguiram como corres

pondentes de guerra e, com V.
Excia. concorreram para criar

Iuma atmosfera moral que, exaltan
do o esforço dos soldados, deu a
vitória. Invocamos as horas vivi
das e os serviços prestados então
para solicitar-lhe mercê que, na
sua expressão de bondade, mais
fortes tornará os lacos de amizade
entre Portugal e a Espanha. Refe
r-imo-nos ao jornalista ,português
Carlos Fidelino Freire Costa, pre
.so nesta. da.ta em Toledo, para
quem a iustiça espanhola já foi
generosa, comutando em prisão
perpétua a. condenação à pena de
morte: MaIOr, por isso, será a ge
nerosidade de V. Excia. se na fes-
tividade de Natal, consaarada à
família, atendendo a ma"'gnânima
esposa amantíssima, filha estremo
sa, e dois netos queridos conceder
o último perdão a êsse' português
fransvI�d_os que há sete anos jaz
n�s _Pl'lsoes de Ocana, longe da Londres, 11 (U. P.) - Informa-se que os franceses combatentes
p.atna e da família. Esperamos con- anunciaram que o tenente-coronel Rainal, um dos chefes de Djibouti,IJadamente que V. Excia. atenda
este humano apelo, concedendo a che�ou a Direldawa, Apissínia, com 40 ofici�is e 1.500 sol.d�dos, e que

�raça da liberdaele a Carlos Fide- enviou um te egrama ao comandante elas forças na Somaha francesa,
lmo Freire Costa". general Gentilhome, expressando sua "obediência e fideli�de".

ri·.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:....�+(������...e...e....�....�.......A......� �..t...��...� � �...� �������...�...�....:.
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� Relogios ,de ouro ESKA �� ��� Os mais luxuosos e de absoluta precisão �t"
��� �t" I��. Relógios de aço RECORD, AUREA e ASCOT. �...
L:' �.
i+'.� Artigos para presentes. rf

��. �.��.: PRATARIAS-CRISTAIS- PORCELANAS t't��. e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. �t)+.:... c d �++
fI' ... ecçõo e ótica ccmpleta.-Garante·se a exata 'c+.

i"�
,

observância da receita. �t+

�'t �
%, Acabamos de receber as últimas novidades, diretamente dos �.

��:
Estados Unidos, de pulseiras, colares e chatelaines �.%. de curo, de 10 e 12 quilates. �.

�� Joalheria ESMERALDA $
t

__ . '. _

RUA TRAJANO, 4 � FLORIANÓPOLIS ��:• .,� � A..O.+' _' •• -"--'_-,+,-.-.-••
- - - - - - - - +.+
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Crédito Mütuu Pr-dia I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro'
Foi pago à �r(>8t8mist8 Maria Sev - iil>l di Conceição,

RESIDENTE EM FLORI \ '\iOFOL1S
possuidora da caderneta n. Ó-) \2, o prêm!o

que lhe coube em mercadortas, no valor de rs.

{r. $6.250,00
contempleda no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

18 DE DEZEMBRO
Mais um formidável sorteto re uliz» rá a Crédito Mú

tuo Predial. no dia 4 de nezembro (4,deira),
com prêmios DQ valor de

{r. $6.250,00
Não vacile, Adquira já a SU!l caderneta na sé de da

Crédito Mútuo Pr edie l à rua Visconde
de Ouro Preto na 13.

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

Cã-nsulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00

CaiM.4 postal 19- Teleohone1083-End. Tei. • ALLIANCA�

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajai, I ,í1I B_lu_m_e_n...a....u__9_LIIIIQ_q_e_s_.__ , .

• �

fi

erVJO aos
I
I

-.

cJarou ao sr. Boisson que se sentia.
satisfeito por ver Dacar ao ladO'·
dos aliados, libertando, assim, vá
rios vasos de guerra dos Estados

'ornor o

. ora' ,

Conlrlbue p elirninon-
I aveludada, <pinhOS.pe e e e,

manChaS le irrita-
dO o pe <O'l/iz.ondo -

O RUS�SIlO SAroAUsedo. lío,lJido.
sólidO ou

.

Dr. Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na:

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistent8Y
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Blln�dito Montenegro. Com prática d�
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no HOsllital Charité de Berlim (Serviço do Prof�
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e SchmiedeD ...

de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso.
figado e vias biliares. seios, útero. ovários. rins. nrestata e bexiga.

thérnias. hidroce!e. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de:

SiUide São Sebastião. teI. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. ii Rua Fernando:'
M!chado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua D�arte Schutel n° 2. Tel. 1259'

--

Companhia • Aliança �a Baia •
Fundáda em 1870 Side:

Seguros Terrestre. e

BAIA
MarítimoB

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:()\)()$OOO
II 54.700:000$000
II 8.929.719:000$000
• 28.0158:717$970
II 85.964:965$032
II 7.323:826$800
II 22 354:000$00()

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo JOSé

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em tod(J o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

LOBO &CAMPOS
SCHMIDT N 39RUA FELIPE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:ma, conforme no

ticiámos, com 76
anos da idade, o M,
R. P. Geral da
Cornp o n h ici de h
sús. I'�o.seido em

Lco sdoz-E, Aust:cia
polonesa, de pai
polonês, camareiro
imperiai, e de rn cn

suiça, fez os seus éS

tudos de Humani
dades

1 v.
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o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO NOVO, realizará, dia 31, o seu tradicional
baile de São Silvestre. - Dia 25, NATAL-BAILE�INFANTIL, com inicio às 16 boras.

J.

Fa.leceu, em R0-

PRESEPE NA IGREJA DE SÃO
SEBASTIÃO

Neste ano, o Natal de Jesús
será festejado alegoricamente
na pitoresca igrejinha de São
Sebastião, à Praia de Fóra.
Nesse templo, será armado lin
do presepe, em honra de Jesús
Menino.
o- fato se reveste de muita ex

pressão; pois, segundo nos in
formaram, a última vez que ali
se armou um presepe foi há
mais de 30 anos, quando era

j esoureiro da respectiva irman
dade !) saudoso católico Norber
to Braga.
A "lapa" dêste ano será sob

o patrocínio da conceituada
"Casa de Saúde São Sebastião",
cujas irmãs e enfermeiras to
maram a seu cargo a piedosa
construção comemorativa do
evento, que, através do humil
de estábulo de Belém, deu ao

mundo o Messias Filho de Daví.

Crédito para a L.B.A.
Estarão abertas entre 2 c 15 de

Janeiro vindouro, as inscr-ições
para matrícula na Escola Nava.l.

Os interessados poderão obter
in formações a respeito na Capita
nia dos Portos e Delegacias,

Acha-se aberta a matrícula
no Tiro de Guerra 40, desta
capital. Os interessados pode
rão dirigir-se à diretoria do
mesmo, à avenida Mauro Ra
mos, das 17 às 18 horas, dia
riamente.

CHARUTOS SUERDICK
Maço Cr$ 1,60

CASA MENDES

HEMORROIDES
11M' �of,oi4 fflú,ú ....

esre tSPf(/FICO TRAZ,
P,LíV!O !MtJ)/ATO!

prazeres da
bôa meza?

Por que?

Prtvado dos

PILULAS DE

REUTER

sos de Hemorrotdes, é ime

diata, alivia as dôrcs e os

Man Zan, preparada espe
cialmente para toei os os ca-

pruridos, acalma e evita as

compI!cações íníecciosns das

ulcerações e varizes hem e r

roidaís. A venda em todas
as Fannacías em bisnagas
COI11 cânula especial para
facilitar a aplicação.

�j,'Jj A%.
�vl�
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

z

Hoje, às 21 horas, estreiará,
no C. R. Limcerrse, o grupo
de amadores teatrais "Amantes
da Arte", que conta com as

seguintes figuras: sr. Ailor Bar
bosa, sra. Alvina Novais zsar

bosa, srta. Maria da Conceição
e sr. Ne.f .r Cardes i,

Será levada à cena a peça
em I ato - "O Ladrão", além
de um ato de variedades, onde
será apresentada a dupla de
caipiras "Nho" Jango e «Nha»
Tuca.

Pllulas

ALOICAS
�-.-_..._-_-_......J.",.........,.J_....,............_••'1

2. dito, João Z. Silva; ora

dor, Hipólito Pereira .

•

Realizar·se-á em Curitiba.
de 26 a 31 de janeiro pró
ximo, sob a presidência de
honra do preso Getúlio Var
gas, o 2° Congresso Nacional
promovido pela Associação
Química do Brasil.

•

O Presidente da Repúbli.
ca assinou decreto-lei auto
rizando os Estados a cobrar,
até o dia 31 de março de
1943, o imposto de exporta
ção interestadual que está
sendo presentemente arreca

dado de acordo com o d is
posto pelo de-:::reto-iei n° 379.

•

A União R. Operária levou
à cena, dias 10 e II do cor

rente, a linda peça dramática
HCoração de Mãe".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE - Terceira Noite Demoniaca no Clube 12 de 4gosto. Banana da Terra, sensacional desfile de
----------- Revelações Musicais. .

.'

.

UltiIIlOS estilos de finos
MOBILIARIOS
acaba de receber

"A

Os japoneses cercados
go do cabo de St.Geo rge, no canal, vez em que foi visto achava-ses

em Buna
taon��eSem� �Oo�:' ;l�;�ed:. Nova nre-/ �g�o���a�:�ne�e d:a p�:�:ap::!:
"Liberators" norte-americanos e I Todos os aviões aliados regressa

"Fortalezas Voadoras" rapidamen- i ram a suas bases.
te levantaram vôo, dirigindo-se à II Quando uma das unidades ter

zona de combate. O ataque ocorreu restres aliadas chegou à praia de

ao amanhecer do dia 9, O contra- 'I Buna, o inimigo desfechou f'oste

torpedei ro "Leader" foi atingido contra-ataque, mas foi facilmente:

Quartel general aliado no Pacífi- diretamente e foi deixado em cha- repelido com baixas para os ata

co sul ocidental, 11 (De Arthur mas, enquanto muitas bombas cai- cant.es. No mtÍnimo, 40 mortos fo

Hindson, da Reuters) - Uma Iôrca ram 'nas vizinhanças dos outros na- rarn coutados. Além de repelirem o

naval japonesa de 6 contra-torpe- vios, um dos quais foi visto forte- contra-ataque, as forças aliadas
deiros tentou pela quinta vez levar mente adernado. r ealizarnm ligeiros progressos na.

socorro à guarnição cercada em É seguro que nenhum ref'or ço zona do aeródromo de Buna, en
Buna, sendo desta vez localizada foi desembarcado, e que o comboio quanto a artiiharia canhoneiava as

por unidades de observação ao lar-, fugiu em direção' norte. A últim,\ posições inimigas de Gona.

Vendas à vista e a prazo
---- t
__.,..._-_-_-...._-_._-.....-_-_._......-.-...-.-.....- ...._-.-...- .._-.-.._-_M.-_..........- ......-.-_-.-_,....

�
ALFAIATARIA «O UNICO»

<

Florisbelo Silva
Ternos sob medida-Casem iras nacionais e estrangeiras.

Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

Servico garanfido-Prontidão

HOje e amanhã será 8 sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

PREÇOS MODICaS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edificío do
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NADA CONVENCE MELHOR

OCASIÃO PERDIDA
Não teremos neste ano, para

as festas de Natal, Novo Ano e

Reis, suprimentos de casta
nhas, avelãs, passas, figos se

cos, nozes, amendoas.
Um navio português, o "Nias

sa ", aqui esperado - diz o nos

so colega "Diário de Notícias",
do Rio de Janeiro - transpor
ta pequeno, insuficientissirao
carregamento de castanhas.
As dificuldades da navegação,

resultantes da guerra, são a

causa de ficarem os brasileiros
privados agora, como nunca,
dêsse tradicional animador das
festas de fim de ano, que é o

regalo, até então indefectivel,
daqueles produtos particular
mente privilegiados.
Entretanto, já que se fala em

espírito nacionalista, do qual
evidentemente não se excluem
nossas possibilidades alimenta
res, um produto nosso, ao me

nos, poderia ser largamente
apresentado ao público, tanto
em São Paulo, como no Rio de
Janeiro tendo em vista substi
tuir a carência de castanhas,
nozes, avelãs, amendoas.
Esse produto é a castanha,

chamada do Pará, sem embargo
de ser tambem do Amazonas e

do Acre.
Como "noe do Brasil", nas

respectivas J,í,nguas, conhecem
na os norte-americanos, ingle
ses e franceses, e conhecem-na
muito mais que os próprios bra
sileiros.
É um alimento de forte po

der nutr-itivo, e com êle se pre
param deliciosos produtos de
confeitaria, de fama mundial.
Nada fica a dever à amen

da europeia. Conseguintemente,
poderia estar agora abarrotan
do os mercados do sul, a preço
relativamente barato, e com in
teiro êxito, não só por já se te
rem feito a.lgumas experiências
felizes, como porque existem
consideraveis "stocks" dispo
niveis na Amazonia.
Parece que a falta de navios

atropelou a tentativa; entre
tanto, houve de sobra para tra
zer com antecedência muita
castanha destinada ao consumo
pelo Natal.
Agora, a ocasião, infelizmen

te, está perdida.

.(
•

Nenhum argumento é de m aio r per
suscão do que PREÇOS BARATOS,

como estes abaixo:

CUNGOLEUNS
1,83 x 2,75 c-s 110,00
2,30 x 2,75 " 135,00
2,75 x 2,75 ., 155,00
3,20 x 2,75 "

175,00
3,66 x 2,75 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Hecebemos BuI.SAS finíssimas, fabricação
norte- amencana

FILET á mão
metro Cr$ 31,00

:BATERIAS DE ALUMrNIO (GRANDES)
c-s 380,00

UNHO BElGA, (para lençóis)
largura 2,20 metro Cr$ i 15.00

STORES SUPERIORES
.. a c-s 13,50

TAPETES "CRUZEIRO"
Tapetes de quarto a Cr$ 23,00

1,20 x 1,80 c-s 145,00
1,40 x 2,00 " 167,00
1,60 x 2,30 s s. 225,00
2,00 x 3,00 ' , 395,00

\

Recebemos ALTAS NOVIDADES em SEDAS ESTAMPADAS

O maior stock da praça EM LINHOS
lRLANDESE"" para ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR

A Estatística Militar, destinada a

�acilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

-das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
-Subtrair-Ihe apôio é trabalhar con

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

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

gurança nacional. (D. E. M.).

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

DESCONFIE •••

se não se sente na plenitude das suas forcas J
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doenca.A EMULSÃO
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo vigor
ao corpo J Em qualquer época, não há substi
tutos para a

EMULSIOdtSCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

o julgamento dos espiões fascistas
RIO, 12 (A.N.) - ° Tribunal de Segurança Nacional

IniCIOU o julgamento dos espiões italianos, à frente dos quais
se encontra o Conde Robilan.

° julgamento está sendo assistido pelo Ministro da Sui
ça, que representa, no Brasil, os interêsses da Itália.

So�iedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

8anco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - SMe própria

'Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Oertttleado
n, 1 em 20 de Setembro de 1908.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiffOS usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FIJORiANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Munlclplos do Estado
Representante da Caixa Economic.a Federal para a venda

das Apóliees do E ... tado dfl Pernítmhuco, com sorteio
semestral, em Ml\jo e Novembro.

Paga todos es C!)UPOilS das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem earteire especial para admiuistração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
C/C à díspostcão Irettrada livre) 2:lfo
C/C Limitada S)!Ó
CíC "'Viso Pr évto fi l.f,
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
�88 8F! Rpn'll"tlp.í'íPII Fpff�"QtQ F.F!buiuaJF! ... MlJni�j()8h;.

---------------......._-�-----�._
..

1

j Para as grandes festas do

i NATAL E ANO NOVO!

II Com real economia no preço, façam
desde já suas compras na

I Casa Oscar Lima
SORTIMENTO RENOVADO

Fazendas, Arrnarinnos, Perfumarias, Pi
jamas, Gravatas, ArtIgos para Viagem,

- Enfeites e Ornamentos Variados, etc.

Cons. Mafra, 11 Fone. 1.070

Para chefe da Franca_ depois da guerra
Washington, 11 ru. P.) - Em

I
Em alguns círculos se expressa

conversação com os representantes que Hull manifestou aos agentes do
dos franceses combatentes, o se- general de Gualle que as Nações
cretário de Estado, sr. Cordell Hull, Unidas entraram em entendimentos
deu-lhes segurança de que os Es- com o general Giraud para que ês
tados Unidos não se compromete- te assumisse o comando francês no

rum a apoiar ninguem para chefe da norte da África. Verificou-se' de
França, depois da guerra. pois, no entanto, que o dito chefe
Segundo se expressa, os Estados lião contava com relações e influ

Unidos sustentam o ponto de vista ências necessárias, de modo que os
de que o povo francês é que, de acontecimentos da África custas
forma exclusiva, deverá eleger seus sem relativamente pouco sangue.
dirigentes, uma vez restabelecida a Então, sugeriu-se que o almirante
independência da França. DarIan assumisse as funções. Não
Afirma-se que o sr. COI'deU Hull se soube se na realidade o sr. Cor

expressou claramente que os Esta- deli Hull fez essas revelações, nem

dos Unidos não apoiam Darlan. tambem se foram realizados os di
Tambem se presume que desapro- tos entendimentos primeiro com o

vou a idéia de se apoiar qualquer general Giraud e depois com o a l�
outro candidato, inclusive o gene- mirante Darlan, com a aprovação
ral Charles de Gaulle. Segundo in- daquele. Recorda-se que o pr-esi
f'ormações que se têm, o secretário dente Roosevelt assinalou previa
do Departamento de Estado discu- mente que o acordo com Darlan era

tiu a. atitude dos Estados Unidos transitório e seria substituido de
com os representantes dos Irance- pois.
ses combatentes, M. Adrien Tixier
e contra-almirante George Therry
D. Argenlieu. As conversações gi
raram inteiramente em torno do
que observará êssc país a respeito
da França, depois da guerra.

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.).

�,c�� .aw

<iabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C_ de Borba (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anítapolls

Clínica e Prótese da boca.- Especialista em pontes
e dentaduras duplas., Dentaduras anatomlcas de Paladon,
sem abóboda palatina (superior): novo sistema.� Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos modernísados, sob absoluta garantia.
Rua Deodoro, 16.

Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissíma

CASA ,MA08DO.I.
1 Padrões que encantam! CDres firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens-! !
8, Rua Traiano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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gcralmenle acompanhalll a

grav;dez. Mas é Iucil preve
nir e evita.' esses t.i-a nstornoa

quando se corihecen sua cau-e

sa: o excesso de acidez nO'

estômago, Para combater a

acidez, tome Leite de l\o"(ag
ncs;a de Philiips, que alcali
niza o estômago e tonifica

todo o apaeelbo digestivo�

Em 20 de setembro ele 1912, do
mingo, passei o dia c parte da noi
te sentado junto ao meu aparelho
de rádio, à espera de lodas as no

ticias a respeito do bombardeamen
to de Munich, Não podia ouvir o

hastantc para me satisfazer. Mas os

deslalhes sucederam-se a interva

los, em quantidade suficiente para
pôr a trabalhar a minha imagina
ção. Aviões gigantescos do 4. moto
res por cima de Munich. Lançaram
na cidade as bombas ma is pesa
das; o efeito delas deve ler sido
muito pior que tudo quanlo Mnnich
tinha suportado até então. Tinham
() dôbro do peso das bombas ante

riores, pcsavarq 8.000 libras, cada
uma. Tinham sido lançadas em

C1111a de certos alvos cstra tégicos, a
,. Baver ischc Motor ,\,crkc"; a Es

tação Ccnu-al, oficinas importantes.
Claro está que ôsses alvos são im

portaul es sob o ponto de vista 1111-
l itar. Porém, causou-me intensa ale

gria a notícia que ouvi, Iinalmcntc,
que tinha sido a l.ingida a "Casa
Castanha". A "Casa Castanha", a

casa do terror, a casa da infâmia.
e da loucura, o foco donde se espa
lhou pelo mundo esta peste que ne

le grassa, o centro ideológico da
Alemanha de Hitler. Ainda, não foi
confirmado oficialmente que a "Ca
sa Castanha" foi atingida, mas mes
mo que desta vez tenha escapado
o castigo que há muito lhe é devi

do, os bombardeiros ingleses não
errarão todas as vezes.

Posso v('-la agora, êste sim bolo
de lodos os horrores que Hitler tem
(Iesencaclcado sôbre a Alemanha e

() l1lundo inteiro. Hitler traçou, êle
meSIllO, os planos desta casa, e ti
nha também, planeado as suas de
corações interiores e exteriores.

Quando laçou a primeira pedra do
edifício já sabia que estavam em jô
go fôrças poderosas e que em bre
ye seria senhor da Alemanha.
Esla. casa mostra nerfeitamente a

qualidade dos gostôs de Hitler, o

seu caráter e os seus sonhos. A fa
chada exprime a ambição do filis
leu da classe média que julga ([ue
está destinado a cometer feitos he
róicos. Contém uma tenlativa de
grandeza, uma severidade sombria.
e diginidade. Porém, o efeito gei'a.!
ê o de uma peanha que falhou, de
heroismo quixotesco, de engano e

ilusão. É uma espécie de armazem

da cultura ele Hitler e absoluta
mente no estilo dos pomposos ar

mazens alemães que se enconlram
em Chemi1itz e Plauen. em Duis
burg e Stettin, e numa' centena de
oulras cidades alemães. A êste ar

mazem foi dado, pela própria mão
de Hitler, o ornamenlo 110 estilo do
hem conhecido dislinl ivo da sobe
rania alemã,..desenh>Hlo também por
Hitler, qlle é a ágclÍa com as asas

.Ibertas. E' uma lilisíl1ra. de pintura
de bilhele postal ilus!l'ado c o culto
por ludo quanto é "colossal". Foi
êsse o efeito que se queria que fi
zesse li "Casa Caslanha", alguma
cousa de colossal - o sonho do fi
listeu alemão. Nada exprime a at
mosfera intelectual do tempo me

lhor do qUe esta palavra que data
da época do Imperador Guilherme,
êsses anos de megalomania e ambi-
ção ilimilafla.

.

A "eficiência alemã" era colos
sal, e o mesmo sucedi a com as ex

porlações alemãs. O exército ale
mão era colossal, e o mesmo suce
dia com as cotações da Bolsa e os
monumentos do Jardim Zoológico
de Berlim. Os discursos de menor

inspiração do Imperador Guilherme
e

.

as mais estupidas afi rmações de
HItler - eram "colossais". E até a
salada de a,renque no Kempinski
era colossal se fosse servida numa
travessa �� prata. Tinha começado
a era herOlca do filisteu provincial.
Teve o seu zenite em Hitler.

-A "Casa Castanha." jaz onde a
Briennerstrasse desemboca na Koe
nigsplalz, antigamente tão sossega
da e bela, agora completamente es

tragada pelos edifícios monumen
tais de Hitler. Hitler tinha-os pla,n
lado no coração de Munich, um
insulto ao ambiente. A "Casa Caso
tanha" fica .muito perlo da Glypto
thck e da Pmakothek, edifícios que

* Enjôos, vômitos e azia

são perÍ'<H'bações llU6'

(�or WaUer T:uhuppik, para O ESTADO,
do «European Correspondents)

exprimem as ambições de dias me- rolava pelo chão com um ataque viu mais. Bomba,'; novas inglesas e

] horcs, nascidos da admi l':nÇ'ão do epilético. americanas repetem agora ') grito
mundo pela Grécia antiga, a arte e I Nessa ocasião ainda não tinha do passado, se bem que com outra
a cultura. A Propvlcae estava atrás, í idéia do que me ia acontecer. O que significação; êsses estrondos devem
dando sôbre um panorama de palá- i cu sabia perfeitamente é que um produz ir um éco terrível nas (,01\S

cios 'construidos por pintores e ll1Ú-1 di2. o mundo se vingaria daquela ciências dos CUlpados.
sicos para seu próprio uso (Len-] casa. Sabia que aquela baliza cspa
hach, Wagner e muitos outros). ;\1as Ilharia um dia a sua luz funérea por Iisso são sombras da beleza mor la I todo o mundo. Desde aquele dia
e passada. A barbarie varreu-os

I passar-am-se dez anos - �)enas um

para sempre da mcmóriu ele uma lmiuu to pelo calendár-io de Deus.
cidade que tem a;.;ora o titulo vcr= ] Posso imaginar o efeito lá de
gonlroso de "capital do movimen-Iuma bomba de 8.000 libras de peso.
to".

10 punho de um gigante tinha accr-

Estive nesta "Casa Castanha" na tado na "Casa Castanha", tinha-a
noite de 9 para 10 de J11ÇlI'Ç-O de abalado até aos fundamentos, linha
1933, com urna das pessoas que aca- deitado abaixo as suas paredes, ti
ba vam de ser presas. Muuich tinha- nha destroçado a sala em que JIi
se tornado nacional-socialistu e os t!er costumava estudar os seus nla
seus 110\'OS senhores tinham já f'ei- nos. Tudo feito em pó; os arquivos
!? cair a su�. somb!:? ,P0!, toda a I e out.ra papelada de I�itler, as. SLW� Espinhas. eczemas, manchas
uurcpa. O pat io da Casa Casta-! mentiras - nada ruais que po. E
nha " estava cheia de presos. Viam-I em volta, a destruição e a morte,

da pele. naresírcses. tnrúncuíos.
se lá caras cobertas de sangue, rou-I ao longo da Br icnnerstrusse, da. úlceras.

pas rasgadas e os guardas de Hi- Areis Strasse ... E posso 'Ver o ])0-
Tralamento dás afecções do

ller -- as SA e as SS ainda muito vo que uma vez, no seu vil eutusius- couro cabeludo.
amigas umas elas outras - cmpur- mo, fazia ouvidos ele merca.l.n- fi Dr. TC1LENTIl\lO
ro.ndo e maltratando os presos, a todos os avisos, parar de boca aher-

D �
iorto e a direito. Fechavam-se as ta e pálido ele terror ao ver .) J'C-. E C.1\ fiVA LHO �.. illuga-se 0.' tirna .

casa dejanelas ii pressa, e toda a rua esla- sultrvlo do hitlerismo. Consultas: Das 14 às 11 horas. , ii u.
va aterrorizada. Pela cidade passou Vejo-os a todos, os loucos, os es- l'

< iOl)rfldlli, com
um arrepio de horror; tinha ouvido peculadores, os desnorteados c os

Rus Vitor MeireUes 22-1" anelar.
f baub e iro. agua frifl e quente,

o clamor triunfante dos vcncedo- cobe.-dcs, e também aqueles desgra- I sita à rUfl Presidente Cou-
rcs embriagados. Na "Casa Casta- cados que, nessa ocasião, tivcru:n -- 'M_'W�_� __ .� ínho na 100. T'atllf com To-
1;11a" todas a_s .ia�e]as estavam bri: I

a coraf\em. de sublevar-se coutrn a I CICiARRllHOS TA.lVIS lentin«, na Ag -ucia Cn' evr o-Inantemente iluminarlas, havendo la nova ti ran ia, �

dentro a, maior atividade. Botas a1-. Numa descrição do rai de 'I :\1[11- Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36.00 ret
tas e pesadas faziam um barulho en-, nich disse-se que as explosões eram

I
CAfA MENDES 755

surdecedor, subindo e descendo as :
í ão tremendas que toda a cidade :

escadas, davam-se :o�es de coman-' ficou ilulllin:vla_ por meio _nlÍllllln. �@p."CêG)•••U�� til .��. ® @� � Aw..-_ <Ii:L.
do Clll_ tons eslentorIos c tocavam: Devem-se ter VIsto os claroes dHS JI1!l.

�. ."...,- ""'"

as campainhas de f1larlllc. ,explosões no campo de concenlra- • •
Estava, e.nl�o �L�, entre presos que, I ção em Dachau, alguns ql�ilôn�etros. F fi E I)

na sua ma101'13, .]a foram para o

oll-I para
o norte. Devem ter Iluminado armac I � cp rtI'O mundo. Todos tinham sinais dos 0" quartéis de dezenas de milhares .. .

• U.· . �'" e ança o-
máus tratos recebidos. Um homem de presos cm eu.ios ouvidos aqueles" A SUA -:--.ARMACI,A

"" •
que tinha só a camisa vestida foi eslrondos develll ter produzi,l') o :-- _

arrastado de Ulll automóvel e, com efeito de melodiosa música. Devem" Rua Conso Moira 4 e 5 cONE 1.642 •
a ca.ra coberta de sangue. foi em- 1an�bélll ter s!do vistos ,em �ta.de- fi •
purrado para elentro da "Casa Cas- 1I1ell11, a cadela ql1e esta chel;J, de

• Entra_, �F..." .... d/,)mic".liü .'.tanha". Era o Ministro cto lnlerior i mártires da "Casa Castanha". De � ".... o f -,

ela Baviera, calólico. Tinham-lhe' dentro. elesta casa, agora em ruinas, •
•

..caído em cima quando estava a, dol'- saiu uma vez o grito de "Acordil,
mil'. Um velho, negociante .iudeu, Alemanha!" Desde 1933 não se ot:- ••••••••••• CHB:;::•••• ,,,, •• \1)•••

'I'ROPICAIS INGLESES
ij mais variado e belo

stocl, da praça
O PARAISO

15 VR s lt. - 4
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(
" Lira T. Clube - Hoje às 21 horas, animada «soirée» oferecida aos

«Licenciados»' do Ginásio Catarinense e do Colégio «Coração de JesÕSn
LDICADOR MEDIC.QCartazes do dia
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Violento tremor de terra

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
f. -NARIZ GARGJ.\NTA
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CINE REX CINF OfJEON IMPERI AL
- FONP. 158'1 - - FONE 160.2 _o.

- FONE 1581 -

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

A garota do circo O pepueno gangster Coragem fi muque
(Technico1or) com Dorothy Com Jackie Cooper Com Anita Louise e Dick
Lamour e Henry Fonda Con tinuaçào do seriado PowelJ

üemcnlos do Circulo Vermelho
Complemento Nacional (O.F,R)
Dois ursinhos folgazões Des.
A voz do mundo Atualidades

Com Herman Brix

7/8° episódios
Complemento Nacional (D.F.B.;
1-':l:'y"I'I: Cr. �2.,OO - 1,50 - 1,0(

Imp, até 10 anos

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

Es oectausta, assistente do Professor Sanscn
do Rio de Janeiro.

C I ,PeJa manuã, das 10 às 12
on�u ta,: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 144

-D,. MADEIRA NEVES- mêdico especiahsta e

DOENÇAS DOS OLHOS
CurRO de A!)(>dd��ofJmentl) e LOD!.!8 Prática. no Rto rie Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças, QUi.'ltas e sabndos. das 10 ás
horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Píutu D. 7, sobrudo - Fono 1 �6
Residência: Rua Presidente Coutinho. :'n

Complemento Nacional (D.F.B.)
Cine jornal brasileiro

Preços: Cr.$ 1,50- $1,10
Livre de Censura

destituir Lavai e«Cons_piração para
dar entrada aosDra. Josephíne $(hWeidson

MEDICA
Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das llt às 11 horas
Rua - F. Schmidl. 39 (saa.)

•

ameneanes.
Zurique, 11 (Reuters) - Chegou

]
Darlan à África Ocidental e Seten-

a tal ponto a suspeita alemã de :orresp."onctente que é difícil pene- trional antes do ataque anglo-ame
urna conspiração francesa em torno .ra r-se as origens subterrâneas des- r icane ".
ele Toulon, que os nazistas já acre- -as conspirações, mas que o govêr- Afirma que o almirante não con

ditam terem os conspiradores pi", !lO francês, in vest igando êsse "com- seguiu esconder sua traição com '.)

rejado a retirada de Lavai e a eu- p lot
" de alta traição, está proceden- telegrama que passou ao marechal

rada das tropas anglo-americana,'.. :10 com o máximo cuidado, suspei- Pétain solicitando fosse cassada a

no país. f'lndu de que v en ha a descobrir nu- cidadania francesa aos generais
Essas informacões foram envia- merosos esp iõ es dentro de suas Bettouard e Koeltz. O jornalista

das para esta cidade pelo corres- p ré p r ias fileiras, inclusive grande pergunta:
pondente do jo rnal "F'rankfur-ter- número de governadores coloniais, "Não foi o avião do governador
Zeítung" em Paris. Esse jo rnal ista }i,enerais, almirantes, secretários de Chatel que levou Giraud para a AI
acrescenta que as máquinações pró- Estado, diplomatas, ex-ministros, .géria ? Não enviou o general No
aliados não se limitaram ao a l rn i- diretores de jornais e jornalistas. guês, quando foi desmascarada a

rante Darlan e ao general Giraud O representante do "Frankfurter- traição de Darlan, mensagem con

porque outros tendões das garras I Zeitung
"
em Paris sugere que o go- fidencial a Pétaím, pedindo instru

conspiradoras se estenderam por v êrno francês combata "as maqui- ções? Mas não foi êle, logo em se

obre toda. a França, conve rs ind o nações anglófilas por meio de urna guida, para a Algéria, a-fim-de con

)ara Vichí. Declara em seguida o ;",vf'�tiº,�cão em torno da viagem de ferenciar com Darlan?"

Dr .. MARIO WENDHAUSEN -- }�g���a��o �:
de Medicina da Universidade do Brllsm

EX-ÚJlemo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Glí\!eira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de aduttos t' er ia nças.

Consultórlo: Rua Felipe sobmídt n. 38 - TeJ. 1426
Restdencí»: Rua Visconde de Ouro Preto o. 10 Te!. 152

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.
_._-_.

---,._-,._._---_._-----------

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etola����:&��:l
• A '. Flol1anapohs

ReSldeOCI8 e Consultór!o: Rua Visconde de Ouro Preto 5
. (próximo ao Teatro).

Cirurgí« geral e Doenças de Senhor s s.
Fisioterapia: Dtaterruía, lnlra-vermelho e Ultra-Viuleta.
CONsULTAS: Dlertamentes às 11.30 e das 15 às IS hora

Fone 1.644

Dr.
RUA JOÃO PINTO, 9 A .... FLORiANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento deSAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-il!terno do Serviç� do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário do
!ervlÇ!tS �o dr. Gabr.!eJ de A_odrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo
(IInlca e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256
Resídencra: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Cllnica e Cirurgia do
toraz. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, ·S3.

Diariamente das 15 às
1'1 hnras..

HESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 75l.I
Dr,. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-c-Edítl
cio Amélia Nelo�-Fone i ;;9�
9 ás 12 e 14 ,�5 17 noras,

RESIDENCiA'
Av. He rcllio Luz, l�fj

-_ F�1u;;e: 1392 -

Att�nde a chamados
14

Londres, 11 (Reuters) - Dez pessoas morreram, por ocasião de:
m terremoto na Anatolia Central, segundo o Rádio de Angora anun-'

M it f' d t id d 800 t
.

h Sub-.gentes no. princip.l,o�. .

UI as ca�as icaram es nu as e cerca e ornaram-se ln

a-, '

táveis, A Sociedade Crescente Vermelho - Cruz Vermelha Turca -

I' muncipiol do E.tado.
stá prestando todo o auxílio possível às vítimas. _1_7_P_. -

........•.. � � .
o. •

o: Quer qU'8 sua
' · velha:

..
� maquina _

: fique nova.? :
• Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova •
3) moéda CRUZEIRO, Ieve-a imediatamente à •

I «A ECA Ó8RAFA» I
• •
3 que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. •
.: Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CALCULAR, etc., a.
'(Bt com a maior precisão mecânica e a preços módicos. ..,

� R. João Pinto, 19. Fone I.lj99. •
I •
••••••••....�.e.�••••.••••@••••••••••

BRINQUEDOS.
E

PRESENTES DE NATAL
Fazemos. descontos especiais para as

associacões recrf�ativas e beneficentes
IUTITUTO DE DJA6NOSTICC

CLINICO

O O I M IIr. ja ma oe ma."n
Formado pela Universidade de

, Genebra (Sulça)
Com prática n08 hospltal8 europeu
Clfnlca médica em geral, pediatria
doença. do 1I1stema nervoso, apar

Ibo genlto-urlnarlo do bomem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

I
Corso de Radlologta Clfnlca com
dr. Manoel de Aoreu Campanarí
Sflo Paulo). Espeoializado em HI
�ieDe e Saúde Pública, pela Unlver
.Idade do Rio de Janefi'o.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de lisloterauia

Laboratório de microsconta e

análise clínica
Rua Fernando Machdo, I

Telefone 1.195

fi ! Of:{TANOPOl""�

n-
a ��

I
Dr. ARMiNIO TAVARES

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA
CONSULTÓRIO:

Rua João Pinto. 1 - Fone 1.ftôl

I RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuvil. l1lJ - Fone 1.456

,

e-

/

..

DOR de ESTOMIGO?

�.
AZIA - MA DIGESTÃO
DISPEPSIA- ULCERAS

Papeis

BANKETS
Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schrnidt. 21

Machado & (ii.
Agências e

Representações
C.lxl po.tal - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_?;ur�que,. (Reut.ers) - o rádio ale-I pai,nha tocou novamente: o inirn igo
mao írradiou despacho de um re·' i rrompeu pelo nosso flanco direito, Gr.l'ld. Tônico
pó rter de guerra alemão na frente,' Estavamos isolados, como ainda o TEMENDO UM PROVÁVEL ATAQUE NO OCIDENTE EUROPEU
do Volga, no seguinte teô r : estam os. Os oficiais comandantes NOVA IORQUE, 12 (RElJTERS) - O BUREAU DE INFOHl\'rAçõE�
"Durante quatro dias a artilharia mal podem acreditar nisso. Só há

_ ... DAS NAÇõES UNIDAS DIVULGOU NOTíCIA ADIANTANDO QUE A
in imiga tem estado a bombardear as uma solução: disparar até ao último!Violento furacélo em ALEMANHA DEU INíCIO A GRANDES PREPARATIVOS PARA DEFEN-
nossas posições com um fogo mor- cartucho. Assim, inicia-se uma

Sel-\ Portugal DER A COSTA OCIDENTAL DA EUROPA CONTRA UM POSSIVEL
tífero. Todo o distrito acha-se co- vagem matança .- de homens con-

. "

berto de cratéras profundas, e re- tra homens. :l\'IUltOS dos nossos ca- LIsboa, 1", (A. P.) _ Desde o ATAQUE.
volvidos' po ruma chuva ininterrup- maradas estão mortos. Outros jazem meio-dia que um violento fura- -----

ta de granadas. Os nossos soldados fer�dos. no sólo.
�

As metralha�oras

I
ção varre o litoral português. CONDENADOS VARIOS ES- I do se tenha registado ainda qual-

acham-se �xaustos depois. desta ru- estao fora de açao. Apenas �l�men- Informações recebidas do Porto PIõBS I'T'ALIA;\TOC: I quer encontro de grande euvergadu-
de provaçao de quatro dias e qua- ta�os esperanças. �uando vrrao os . '. .

. -�
-

.. '"'. ra,

tro noites sob um canhoneio con- rerorços? Quando? '.
dizem que o vento atírigíu velo- RlO, 12 (1:,.) -- O JUlZ Miranda

tínuo
..
A's quatro horas ?a manhã

Sociedade de
cidade de �4.5 quilômetros por Rodrigues presidiu o ]u]gamen-!d� hoje S?OU �ma campamha atra- Catarinense ·hora, danificando as colheitas I to do processo =m que eram

ves das tru�cheIras, dando o alarme:
I Avicultura .e arrancando várias árvores. As réus Edmund Di Robillant Am-

os russos Irromperam pelo nosso - .. ....

'

flanco esquerdo. Poucos �inutog I Amanhã, ob�decendo aos. es- embarcaçoes salva-vidas ríze- let� Albierí, _Ennco Ma�·ch.e�ini,
depois, avançavam contra nos cer- tatu tos, a Sociedade Catarinen- ram-se ao mar para socorrer GUIdo Corti, Enzo Di Vicino,
ca de c�m a du�entos soldados em I se de Avicultura realizará sessão barcos em perigo que não po- Salomão Janus e João Batista

arremetI?&s contínuas. O�ar achava- de Assembléia Geral Ordinária. diam penetrar no porto. Foi sus- Pianezzola, denunciados por cri-
se sacudido pelas explosoes de gra- , . . I t

.

f ·t· .

nadas de mão e pelo matraquear das A esse respeito, pubhcamos penso o ra. ego mari Imo na me de espionagem, a favor das O GRAL. GIRAUD EM RABAT
metralhadoras. Logo a seguir, a cam- edital. I barra do TeJO. ,,Nações do Eixo. Os réus se uti-' Argel, 12 (Reuters) - Urgente _

'.lizavam de aparêlhos de trans- A rádio do Marrocos anunciou que-

II missão para fornecer informa- o .general Giraud chegou, ontem, via:
cões sobre o movimento de na-

aerca, a Rabat, onde foi recepcio
nado pelo comandante-em-chefe das·

.víos aliados entrados nos portos tropas francesas, gral. Noguês,
brasileiros assim como dos nos- 1sos proprios navios, A acusação PERDAS ALIADAS
foi sustentada pelo procurador I Zurique, 1� (Reuters) - Urgente
Eduardó Jara e a defesa pelos

_. O� comulllc!ldo do alto comando

I O'
- •

,

alemao anuncia que, no período-
I
advogados Lauto Fontoura e compreendido entre 10 e 10 do cor-

I Oliveira Braga. Findos os deba- rente, a "Luftwaffe" abateu 191
! tes O juiz condenou o conde de aviões aliados, pérdend o 45 dos

Vicino a 20 anos de prisão e Ed- !e'Us.

mond di Robíllant, Amleto Al-
bieri, Guido Corti e Salomão Ja- Nas ruas de Kotelnicowo
nus a pena de 14 anos. O réu Moscou. 12 (U.P.)-URGEN-·-
Enrico Marchesino foi condena-

.

TE. -A ernis sor a local noticiou>
do a 8 anos, sendo absolvido por que as tropas russas estão lu
deficiência de provas, Giovano tando, já, nas ruas de Kotelni
Batista. Os defensores apela- cowo, a 175 kms. a sudueste
ram da sentença para o Tribu- de Estalingradc.
nal Pleno. A poderosa otensiva desenca-

O RACIONAMENTO NO deada em outras frentes pros-
NATAL segue impetuosamente.

Londres, 12 (Reuters) _ As
sugestões e apelos feitos ao mi
nistro da Alimentação para per
mitir que seja feita uma exceção
no racionamento de modo que
possa ser condignamente come- pormenores.
morado o Natal, deixaram-no

impassivel _ escreve o comen

tarista economico da Reuters.

E' um RCA Victor este rádio de insuperavel finalidade e de
moveI de requintado gosto. Ouvindo-o V. S. terá a sensação

de ouvir um orgão, que a estética das suas próprias linhas desenhou,

O processo .do desdobramento de faixas, para <'I ,int(\n! éf',Ç;'tn dns
ondas curtas, dá ao modelo Q-23 da HCA Victor a n.aior Iaciiidade
e segurança na captação de qualquer estação de ondas curt as. E a sua

impecável .reccpção, onde os sons poderosos e suaves adquirem uma

Impressionanle confissão
de um re.pórler nazista

maravilhosa ressonância, está rigorosamenle garantida
pela qualidade de todo o material empregado e pelo
novo desenho do' circuito e combinação de válvulas.

Examinando o novo modelo Q-23. V. S. terá a

certeza de haver encontrado o seu rádio. E.xpnimente-o
sem demora na exposição do Revendedor mais próximo.

FRACOS •.
AN�MICOS

TOMEM

�nbo Crelsotad.
"SILVEIRA"

A GRANDE OFENSIVA RUSSA
Moscou, 12 (Reuters) - Urgente

-
- Apesar da violenta resistência

dos nazistas a stropas russas p ros-
.

seguem em sua ofensiva na frente
de Estalingrado central - informa
a emissora soviética.

Modelo Q-23

Novamente sobre Turim
Londres, 12 (U. P.) - A.

RAF atacou, novamente, a ci
dade italiana de Turim. Faltam

De Vichí para Paris
Londres, 12 - (R.) - A ra

dio de Berlim noticiou que o

malogrado govêrno de Vichí se

rá transferido para a cidade de
Par.ís, O marechal Petáin fica-·
rá instalado em Versalhes.

ATIVIDADES DE PATRULHA
Cairo, 12 (Reuters) - Urgente -

O comunicado oficial anuncia inten
sa atividade de patrulhas de avia
ção na frente da Cirenaica, embora

t e•••••••••••�,

UM LIVRO
DE VALOR,

• �iJuutwtÚ -ut GRATIS! �..
-

Peço-nos, hoje, o exemplar =
do "Meu livro de Receitas". =
Contem inúmeras receitas ===
faceis e .deliciosas, feitas ..

-

com a incompcrcvel
-<,

MAIZEHA DURYEA
À MAIZENA BRASIL S. A.

34 CAIXA POSTAL, r :s. PAULO • o

Peço enviar·me, grotis, o "Meu livro de Receito."
Nome o ·m _ .. _ •• ••••_. _

------.,

f-=itos um para I
o cv�ro I,

DISCOS VICTOR

VICíROLAS RCA Sem exame 'de saúde, não péde
haver admissão

Rio, 12 (D. N.) - Examinando uma reclamação do Instituto dos Ma

rítimos contra o Lóide Brasileiro, por ter admitido um empregado sem

prévio exame médico ,0 diretor do Departamento de Previdência Social.

do CNT impôs uma multa de mil cruzeiros ao Lóide,

----ONDE ADQUIRIR OS PRODUTOS RCAVICTOR NESTA CIDADE:----

FIRMINO VIEIRA Rua Trajano, 12 R E P R E S E N IA N T E S
Ouça diariamente, exceto aos domingos, às 18,55 horas na

Rádio Nacional, "O Correspondente Estrangeiro RCA Victor",
com o serviço telegráfico da Associated Press.

(Mac Cann)

Representante em São Paulo de uma importante indústria com

ótimas referências aceita representações de cortume e outros.

artigos. Cartas para Caixa Postal, 1.476 - São Paulo.
- W9;;Wf*5+-
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