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situação· dos nazi tas na lllÍ;�Si.
MOSCOU,. 18 (U.P.) Pl'isioneiros nazistas feitos na frente de Estalingrado, decla�r�r���., qiíe� sgá�s
tropas SOfl181ll grande penúria em consequencia da temperatura extremamente balxa�e 'dot,;;yootos
gelados que açoitam as estepes a sudoéste da cidade. Afirmaram tambem que a maior parte dos

soldados ainda não recebeu seus uniformes de inverno .
......Gee e••••o•••••••••••••••••••se�----------------------------90•••••••••0 f

Intêndio em Boston E' nula a fianca, sem .

outorga da mulher

8rave

Boston, 18 (U. P.) - Verif'icou
se nesta cidade um incêndio dc
°b'1'alH]es proporções, em corise

fluência do qual sofreram feri
mentos ou queimaduras 34 guurrla
costas e 8 bombeiros, calculando
se em mais de um milhão de dela
res o montante dos danos mate
r-iais. É este o terceiro incêndio d e

vulto assinalado em Boston no es

paç'o ele um mês.

XXVIII I H. 8701

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

Alfaiate CARIONI, o melhor!
Rua Tiradentes 16. llorianópolis-Sexia.feira, 18 de Dezembro de 1942

Do correspondente especial da
Reuters na Fronteira Francesa,
18 - Segundo decl.am viajan
tes procedentes da França, nu

merosos oficiais franceses iludi
ram a Gestapo e tentam agora
unir-se aos aliados. Êsses milita
res atravessaram a fronteira aju- mente no exército de ocupação,

UNIDOS I dados pelos campo�eses e con-I ��s o ardil não está tendo bom
trabandistas. Os patnotas do sul êxito,

assistirer;r:á:n=����a�!o11,e lc:n:i1;rh�:a:�u�a ::�:o�o ��rs� Corladas as comun-·I--c--a--ço--e-s-c--o--m--V-·lc-h�'1tituto, à rua Artista Bittencourf, às sessões cinematográ-
ficas, nas quais serão apresentados os filmes "Atletas Pa- Londres, 18 (A. P.) - A Rádio de Vichí anunciou que, por ordem
raquedistas", "Campeões de Bilhar" e o importantíssimo do governador Pierre Boisson, foram cortadas as comunicações entre
"Diagnóstico de 1 uberculose". a África. Ocidental Francesa e a França

.............................................................................� ....

Hiller faz novo expurgo
no exército rumene

Moscou, 18 (U. P.) - O te- tler para que fossem enviadas
Dente-coronel Nikolai Kandra, da mais vinte e seis divisões à frente
quinta divisão da infantaria ru- orient�1.
mena, que caiu prisioneiro, jun
tamente com o chefe do estado
maior, general Jacobich, declarou
que foram destituidos altos fun
cionários do exército rumeno por
que se opuseram ao pedido de Ui-

Segundo as declaraçêes do re

ferido militar, o pedido foi formu
lado ao general Antonescu duran-

te recente, visita que êste fez II

Berlim.

Comunicados russos
Moscou, 18 (U. P.) - Os russos

prosseguiram em sua ofensiva na
zona de Estalingrado, durante as
últimas vinte e quatro horas, não
obstante a desesperada resistência
oposta pelo inimigo, que utilizou
em massa "tanks" e outros refor
cos, em uma inútil tentativa de con
tc!' o avanço dos defensores e rÇ:
conquistar a iniciativa das opera
ções.
Na margem esquerda do rio Don,

os russos melhoraram suas posi
ções, ocuparam novas linhas de
defesa e as retiveram, apesar dos
repetidos contra-ataques que, cus
taram aos alemães 14 "tanks ", 600
prisioneiros e 400 mortos.
Metade do efetivo de um bata

lhão nazista, aproximadamente, foi
dizimada em uma tentativa de iso
lar certa folha que está em poder
dos russos.

Ao que indicam os despachos
militares, as unidades de "tanks"

que entraram em ação no setor de
Rzhev vieram, ao que parece, de
outras frentes e com a maio!' ur
gência. Essas máquinas investiram

.
contra as posições russas, mas com

meçaram a ser ouvidos os estam- tos. Os que pretenderam realizar resultados restritos. A _artilharia:
pidos das explosões, provindos de a abordagem foram varridos por l'.ussa estendeu sua mortífera co�'-

I
tina de fogo e cobrou elevado t1'1-

todas as unidades, inclusive o uma verd�deira. chuva de grana- buto �os carros ��il1d�dos. n.azistas�
" "" " das de mao atiradas pelos fran-] que nao conseguir am alte I ai o cur-

Strasbourg e o Dunquerque. E' bê
. so da batalha.

D
. .

h
. ,� ceses. stes tam em registraram1---------------ez mal marin erros a!lemaes pre- b

.

I � Não tenhas dúvida em de-
pararam-se para abordar os navios, lo alxast,. u1hma vezAqube .

os

afemaes nuncíar um "quinta-coluna",
.

I
os me t a aram: s aixas rance-

por mais que pareça teu aml
mas ficaram estupefatos ao pre- sas devem ter sido de 40 a 50 ho- go; não merece tua estima um

senciar a rapidez dos afundamen- meus".
.

traidor da Pátria. (L. D. N.).

ATACANDO DE SURPRESA

o espólio de Antônio de Araújo
Sintra propôs no fôro de São Pau
lo acão sumaria contra Luiz Saler
no, afim de cobrar dêste alugueis
devidos por Fruncisco Elias, de
quem o réu se tornara fiador. Na
contenda entrou Rosina Giordario,
alegando ser nula a fiança pois fô
ra dada por seu marido sem sua

outorga.
O juiz em primeira instância jul

gou a ação procedente e o auto�
apelou para o tribunal do Estado,
onde .a Segunda Câmara deu provi
metno, para declarar insubsistente
a f'ianca. Daí recurso extraordiná
do para o Supremo Tr-ibunal onde
conheceram do recurso negando
entretanto provimento, para ccn

firmar a decisão recorrida. Sobre
vieram embargos, que na sessão de
1 G em Tribunal Pleno, foram rejei
Lados.

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

BACHARELANDOS E CONTADORINDOS
Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE

o REGISTRO do vosso DIPLOMA, no Rio, que tará
no menor tempo e preço.

Apêlo
_.i\..

aos mineíros dos
,

penses
Londres, 18 (Reutcrs) - A Federação Internacional dos Mineiros,

publicou um manifesto aos mineiros de todo o mundo no sentido de
1Jue "os mineiros dos países livres desempenhem seu papel na, produ
ção de .carvâo, af'ím de que seus irmãos não sintam falta de munições
para a luta contra os totalitários".

Iivres

Soldo dos p c rcq u e d is tos , em "alg'..lm Iu jo r
' da

África do Norte, p r spo.ro rn- se para o.tacar de surpresa
as linhas de comunicação do inimigo Estes combaten
tes cuidadosamente selecionados têm desempenhado um

papel importante nas atuais operações centro o "Eixo"
na Tunísia. (Clichê da Inter Americana para

"O Estado"!

Vários oficiais franceses
burlaram a "Gestapo··

da França, especialmente os de
Marselha, estão causando aos

alemães grandes preocupações.
Os nazistas ofereceram agora três
meses de gratificação aos france
ses que se aqistarem voluntaria-

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

'A evacuacão das
cidades italianas

Da Fronteira Italiana, 18 (Do
correspondente especial da Heu
ters) - A evacuação das cidades
italianas vai prosseguindo. Em No
vara, Ferrara e Biella - centros

I de evacuação para Gênova - e em

outras áreas estão sendo estabele
cidos postos de socorro aos eva

cuados. As crianças evacuadas pa
-ra o campo recebem alimentos gra
tuitos. Agora em Milão encontram
se 28 escritórios, assistidos por fun
cionários que insLruem a popula
cão sobre a melhor maneira de
abandonar a cidade .Escritórios
idênticos foram abertos em muitas
outras cidades.

",p'

Nasceu. com dois corações !
Madr� 18 (U. P.) - A Agência Transocean, em despacho de

Breslau, anuncia o nascimento de uma menina com dois corações.
O segunde órgão está na parte inferior da região peitoral, pulsan
do no mesmo rítmo do coração normal. Transferida para um hospi
tal, a menina foi operada separando-se os dois corações. A recém

nascida encontra-se em perfeito'" estado de saúde depois da delica
dissima intervenção cirúrgica.

G INSTITUTO BRASIL-ESTADOS

�� ua ra e �u �n a uo �u in �iramen �
Depoimento de um

Londres, IS (U. P.) - O re- Até o arsenal estava vazio quan
presentante do "New Chronicle" do para êle se dirigiram os ale
na fronteira! suiça entrevistou o mães. Roupas, alimentos e mate

madn__heir,� !O�llede.ir?, do dest�óier I
riais ti�ham sido. conduzi�os para

francês VaI.HF�elm, que disse:

I
os navios nos dias anteriores. A

HAo contrário �h) que se afiro. mensagem de afundamento foi re
mou ultimamente, a t�t�loidade da

I
cebida' às.4 horas da. madru.gada.freta francesa de Toulcn afun- Poucos mundos depois as tripula

dou, do maior ao menor navio. çôes dirigiram-se para terra e co-

marinheiro francês

I i I[il til] 1:[II�ln liliI
É MAIS QPE UM

NOME, "li: UM
SIMBOLOI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:.G•••••••••••••••••••••�•••••••O�_ ••

· - �
: Quer que sua máquina velha :
: fique neva? :
• Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova •• moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à .'

I «I MECANÓGRAFA» I,,�
• •

: que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. •

•
Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CALCULAR, etc., •

com a maior precisão mecânica e a preços módicos. .,.
• R. João Pinto, 19. Fone }.ft99. •
• •

•

•
............••...•.•.�.••............
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Acossado, Hitler ameaça. destruir a civilização européia D;:en���.r�n�,����
Utluártas.

(Por. Salvador de Madariaga, cronista da B� B. Ce -Copyright
da Inter-lilnericana, especial pal18 O ESTADO)

Tratamento especializadr»
rias aie cções do aparelho
genital feminino (Útero. Ová
rlus.. 'I'rom pas, etc.). Tra
tatn ento morterno , por pro
cessos elétricos da G0NOR
RÉA AGUDA E CRÔNICA
E TODAS AS SUAS COM-,
PLlCAÇÕE�, .

-sob contro-
le endoscópico ( U R E-
T R O S C O P I A ) e de labo
r'; tori«.
Ftsiotera pia - Dia termia e

ínfra Vermelho.
CONRULTAS' Dus 10·t2 tt·

das ;:l 5.
.

CONSULTOR!O: Rua Tira-
dentes, 14 Fone: 11163.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.
760

de Rosomberg, anuncia que vai irn
pôr o serviço mil itar ohrigutór-i o a

toda a Europa Ocupada, sob pena
de. __ de que?
"A nação alemã teve que fazer

sacri ficios d ur issimos, Sac r ific i os
idênticos lerão que ser Ici los nos

estados ex-in
í

migos. Em muitas re

giões da Europa as derrotas esma

gadoras não tiveram as consequên
cias que aqui na Alemanha ternos
que suportar em muitas rias gran
des cidades e sobretudo em muitos
grandes centros i ndustri ais do oes

te do Reich ". O quadro está pois
completo.
Em boa lógica e honestidade in

telectual, se depreencle de suas nu

Iavraseque Hitler sabe que jú não
pode ganhar a guerra se não alista
no seu serviço lodos os europeus,
justamente contra os exérci los da
queles de quem êsses europeus es

peram a sua Iibcrtação. Hitler per
deu p cabeça ao ponto de não ver
outro meio de recrutar as fôrcas
de que precisa, que o de ameaçar
os seus respectivos paises. Ou se

põe a disposição de Hitler toda a

carne de canhão de que
ê le neces

sita para fazer frente as campa
nhas do ano próximo, ou então os

alemães tratarão as cidades hoje
indefesas desses países como tra
taram, Roterdam, Varsóvia, Bel
grado, etc., isto é, assassinando os
seus habitantes.

Nesse momento, sái à luz o pen
samento que tortura Hitler há cer

ca de um ano: "Não se pode ga
nhar esta gucrrra a não ser que a

nação alemã e os seus aliados, lan
cem na balança todo o seu sangue
sem reserva alguma". É claro. As
sim jú não bastam os efetivos ale
mães. São precisos os de todos os

países que Rosemberg chama de
"aliados". E para que não haja dú
vida possivel, explica êsse peso do

depanle teu tônico que não dá mar

gem a Ulll m i limeí ro de dúvida: "o
único dever de todas as nacões em

todos os territórios ocupados, es

tejam elas situados no oeste, no

norte, no sul ou no leste, é de sub
meter-se de bom agrado a essa ne

cessidade. Quanto mais voluntaria
mente o façam, menos durará a lu
ta. Mas, se partes importantes des
sas nações tentassem opor-se, a Ale
manha não o esqueceria".
De modo que Hitler, pela boca

CHARUTOS SUERDICK
Maço c-s 1 60

CASA MENDES

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-PostalllO-Fone: 1277

..- ...- :;;:;;:;;:;;.;;:;:. -.- .

Machado & Cia. ALfAIATARIA «O UNICO»)

Florisbelo Silva
Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras.

Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

Servico garantido-Prontidão

O alfaiate elegante da cidade

Agências e

Representações
C.lx. pOlt.r - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FlORIANOPOLIS �
�

. - - - -_ - - -•....- -.- �

Sub-.g.nt'l nOI prlnclp.h
munciplol do Elt.do.

17P.

:•.............•.........•.•....•••••
•

•

: BEDAS !
•

•

: padrões maravilhósos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
: encontradas nos balcões da :
; Casa ANT ROSA!
·

�

D
•

: Iárlamente recebemos novidades :
i Rua Felipe Schmidt. 54-Fone 1514 :
e�•••••�.o.G•••o•••&.e••••e•••••••••:

João Pinto, 21Rua

A Estatística Militar, destinada a

facilitar 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-lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

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

gurança nacional. (D. E. M.).
-

«Relojoaria
Rua Trajano

Royal»
3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

TREl\'IEL --

•

Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras, vítralas, máquinas de escrever, calcular, coser•

aparelhos fotográficos, telefones. etc.

SERViÇO PERFEITO E CiAR_A_NT_ID...O .....ll
758 vs- 5

30 v . 1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícol·a
de

.
Santa Catarina

Rua Treleno n,o 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cprtificad.)

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códi�os usado-s: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORlANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

Paga todos os coupons 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) 20/0
C/C Limitada 5%
C/C A 't'Íso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
QS8 as Rensrticões Federais, Estaduais e Municipais.

Molé -tiaa dos rios e coração
o TONlCARDIUM tôoico dos rins e do coração limpa a

bexiga, 09 rins, 8S nef!'lte�, areias, cóücaa renats: aumenta 8S
urtnas. Tira as Inchações dos pés e rosto, btdropsías, 'alta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrto-esclerose,

Remédio

3

das xenhor-as
E' o tônico útero-ovárío SEDANTOL que restitue a saude

perdida pela anemia, palidez, magreza, tasno, ttõres brancas.
regulador das visitas, das doença-e do útero, ovários, evita
8S hemorragias, antes e depois do parto; contra todas 8S enfer-
midades das senhoras de qualquer Idade. _

Lesões do coração R asUH\
Use li CACTUSGENOL espeeíüoo

contra hldropsíaa, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artértas, bronquite asmsüca,

Iesões, cansaço, ueínas eseassas !l dôr"s 00 coração, pontadas
nOI! rins e íuehações.

Aos fracos e cou valescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor doo músculos e dos nervos, Fortalece o sangue nas pes
soaa anêmlcas. EvIta a tuberculose, otcatríza os putmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e Dali costas, peruas Irncas,
língua suja. Para a neuraatenía, o desâulmo e a dispepsia, 8
convalescença é raplda.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas molésttas do sangue. alfills,

eczemas, tumores, darthros, espínhas, Iístulaa, purgações. rerl
das; cancros, escrôtulas, reumatismo.

Üulco depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as urogartas de Silo Paulo e Rio.

AS SENlfORAS DEVJ1"Jl\J USA_R,
Em suo tcllette íntima sõ nente o MEIGYPAN, de

grande poder hlgienlco contra molé s i<B e n-,'glo88s
suapetrss, 11'1'itllCÕ?i; corrtmeutos, r;;olé8

tial! .ulNo-vaginals, mer. He3 e todd 50. te <10 doenças
locais te g!'�l:!de pre�erV3nfti. Dl'(is.:r�l"ill PB chulo, Rio.

Cabelos Y_,OÇlO I
brancos T Alfaiate CARIONI, o melhor!

Rua Tiradentes, 16.

S a ng Danai
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, F05FO�05,CALCI0

ETC.

TONICO no CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

OI Pálido.. Depauper.do.,
E.gotadol, Anêmicol, Mãl.
qUI criam Magrol, Criança.
rlquíticlI, receberão • teni-
ficlção giraI do orglni,mo

com c

S8 ngue n OJ
Llc. D N.S.P. n: 199, da 1921

�rARAVILHOSA f

1 " I
I
f

""'.

Alfaiate CARIONI. o melhor!
Rua Tiradentas, 16.

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, "530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

EMPRESi\ (fê R E X

i·�-- 1103 bilhões de dóla·
,

ADVOG � DO rei para as despesas
Dr. Aldo Ávila da luz de guerra

I
Horário: 9 às 1'1 e 17 às 18 Washington, 17 (U. P.) - Q

maior orçamento da história dos
Edificio Amelia Neto, Estados Unidos, que destinará, pro-

I sala 2.

II
vavelmente, 96.000.000.000 de dóla-

1-" Florianópolis. res aos gastos militares, será apre-
sentado ao novo Congresso a 4 de

-----...: janeiro próximo. O orçamento total
alcançará a 103.000.000.000 de dóla-
res, soma que, com exceção de

CIGARRILHOS
_
TALVI S 7.000.000.000 será destinada a gastos

, de guerra.0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00 Salienta-se que o orçamento atual
CASA MENDES' 'destinou 56.000.000.000 de dólares

para o prosseguimento da guerra.
Nas circunstâncias atuais, quando a

produção bélica se aporxima de seu

ponto culminante, espera-se que du
rante o próximo ano os gastos béli
cos ascenderão a 8.000.000.000 de
lares mensais.

Cr$

No próximo dia 22 serão
vendidos em leilão, no pre
dío nO 56, às rua Conselheiro
Mafra, às 17 horas, os se
guintes móveis e miudezas:
Móveis para sala de jantar,
com mármore e vidro "bi
zauté", cristaleiras, "buíett",
"etagére". mesa elástica, ca
deiras (estilo moderno).
"bureaux", guarda - louças,
guarda - roupas, (para sol
teiro e casal), com espelho,
e sem espelho, mesa elásti
ca americana, armário la
queado, lavatórios, pentea
deira, mesa de cabeceira;
camas para casal e solteiro,
cadeiras, mesinhas, louças,
vidros, e outras miudezas.
765 4 vs-l

NOVO COMETA
Zurique, 16 (R.) - A agência

alemã anuncia que o astrónomo de
Koeningsberg, Fedkc, descobriu um

novo cometa, de oitava grandeza, ,

situado abaixo do planeta Júpiter.

'
.

. '

Trcmspnrta ds Carga;
DOMiClLlO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorreluiPíuto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nó vos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garíbaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

.

Aceitamos cargas para retespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Flortanópolls:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de cervalho.ê

Telefone 1.677

Declaração
Ana Curcio, residente à rua

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

derneta da Caixa Econômica.
736 15vs12

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

I
Clínica médico.clrirgica de) IDR. SAULO RAMOS
�speclali8ta em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDO�lINAL:

e.·1
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroides e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Peretra e Oliveira, 10 -

IFone, 1(109
Horário: Das 14 às 16 horas, díaría-

mente. l

�'l::��� ,;r��..J;.-=-��\���)..�

..
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o ESTADO Sel(�a·feira, 18 de Dezembro de 1942

LIRA lENIS CLUBE Dia 31 - Grande baile
,p

... «ReveiUon»).-Surpresas - Traje à rigôr

que

n CLUBE DOZE DE AGOSTO, cOluemorando ii entrada do ANO NOVO, )1eallzará, dia 31, () seu tradicional
baile de São Silvestre. DIa 25, NATAL-BAILE-INF.ANTIL, COUl inicio às 16 horas.

Hitler e- lolfl -- Doi
e entendem

(Por Eugéne Lennhoff..Copyright da Inter-American.a,
especial para e eSTADO)

EstOCOJ!'lV - Dezernnr o - (Por I apelo de sexo". Outras mais sof'ís- dassc chamar Wolff'. Naquele pr-i- von Lceb e von Hunrlstedt. Foi en-
-Via Aérea) - Quando Rudolf Hess

I
ticadas chamavam-lhe "o sátiro". m ei ro encontro os dois homens fi-I tão que Keilel e von Brauchilsch

.era ainda Fuehrer substituto e es- Todas eram da opinião que Wolff zeram grande impressão um ao ! sub iram ao poder. Von Fr itsch,
lava em liberdade, disse uma vez não era um conquistador na ver- outro. Hitler encontrou nele quali- I por ter tentado resistir aos chefes
ao ministro do lnterior do Reich, cladeira acepção ela palavra. Em dados que julgava bastante úteis! das SS, que queriam manter a lodo
Frick : "Todas as vezes que Himm-l qualquer sociedade civilizada e sã para o movimento ele que era che-! transe a supremacia ria sua corpo-
ler enlra na minha sala, sinto um

I
Wolff leria, pelo menos, sido su-I fe. . ! ração, estava condenado a cair rl'FOPIAIS C INGLESEScalafrio na espinha", e depois jeito ao tratamenlo de um psiquia-j Por fim Wol lf', Himmler e Hey-! mais tarde na Polônia, varado pelas

'1 mais variado e beloacrescentou, "e lodas as vezes que Ira. Porem, na Alemanha de Hiller, i drich fizeram, juntos, os "regula-: balas dos nssassin ios das SS. ti

woirr o ac.ol11panha, a�alpo o pes-] muitas Jl11dr:.ere� tinh�.lll por ele

Illll�nlO�"
que foram ,aplicados pela 1 ., _

:{. stoclí da praça
coço depois de ele sair para ver grande adm iraçào, e Iizcram tudo prnuorra vez nas camaras <Ie to r- 11.:,\1 MILHAO DE HOMENS NA SS O P A R A I S O
se ainda está direilo". É este o quanto estava ao seu alcance para

í

urn na Casa Colúmbia de Berlim! Em 1938 Wolff ganhou o embl.e-I Rua Fç"lipe Schmidt, 21'homem �Io qual o anuá!'io alemão que. ele apr�senlasse a fig.un�· .de. e _depois. nos call1po:s .de concentra-Ima d� ouro do partido, e agora to-
, --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;::;;;;:;;;;;;,;;;;;;;:;;;=;de referência dIZ: "Três homens, glonoso her

ó

i na Hevnlução Nacio- çao. Muitas vez cs 101 aos campos Illl()U a sua conla uma grat.HIe par- i !'II mP''''"""'''ll_ T' ..

que, desde os primciros dias ele lu- nal Sociaiisla. Algumas das 1110- de concentração fazer intcrrogató- te dos deveres ele Heydncll. De-

IIta, provaram poder fazer tudo ças jovens que eram convidadas a rios em pessoa, acompanhado por! pois dos motins na Rússia de cer- i DOENÇAS DA PELE
'quanto deles se esperava, foram os passarem fins de semana no Ber- mulheres elas suas relações, que! tas tropas do exército, Wolff rec e- ! E SDflLBSorganizadores ela polícia no esp

í ri- gof de Hitler descreveram "a forle t'1'HJ!l csp ecl ad oi-as das cenas que II hcu autor izaçâo de Hi í l cr de all-'
.

10 dos SS. Foram estes Daluege, personalidade" como seu Fuvorito, r Li nham lugar. mental' os efetivos da SS a mais de
Heydrích e Wol íI. em termos exlremamente elogio- Wo líf ajudou Himmlcr na luta lum milhão de homens. Esp;nh3S. eczemas:. manchas

sos. entre as tropas SS e o exército, 'I .
fia pcie. neresitcses. i?mim:u!os.

O general dos SS Karl Wolf í, * cujo rcsultado foi a cven tual rle- Wolf'f defende sempre os ll1t�- àíceres.
"clief'e do pessoal do gab inente de HEYDRICU, HD.L\ILER E WOLFF, missão do comandante em chefe cio ! r-esses de Himmler. Quando HI- Tratamantc das afecções - do

IHiIl111l1er", e representante da Ges- UNIRAM-SE PAHA :.\IATAH exército. o o'eneral von Fritsch e II tler designou Budolf Hess como. seu couro cabeludo.
lapo no Quartel General do Fueh- Hitler disse a Himmler que man- dc mais' olli� generais, entre dles sucessor, "Volff ficou i!1clig_?ad? e

D T0LENTINOTer, não obstante os desmentidos _...... .._n_ -" ! perguntou por que razao nao lln�a r. - --'
.

..

I
of'ic iais, não era ainda membro elo

fI�---� li I des ign ado Hí rnmler. Desde

entao!
DE C rfj� HVALHO

par+ido nos tempos da luta para I .

II defendeu sempre com ardor o seu
. � .h

se apoderar do poder. Este pode- I
U""" .l. "'I d f'" I sinistro chefe e não cessa de fazer Consultas: üas 14 as 11 "oras.

TOSO homem cios SS que tem 42 II!. 111m.OS eSIl OS e InOS crer que só Hil111111�r pod�ria um

I Rua Vítor MeireHes 22-1' andar.
anos de idade, só aderiu ao partido ! dia manter o Ter c e i ro Heich na

€111 1931. f� membro n. 69513-1, o 11:lii B-.·.·. i�L I. 10". S I sua inteireza nas mãos do partido.:'" ..wc", -- - --

que mostra que só muito tarde se .-

tornou partidário de Hitler. Logo

J
-que o antigo agente ele anúncios li

b d biomou este passo, avançou rapida- 'i acn rr e rece ermonte. Nos SS passou por cima de _.,. � C l. ti .... f. .

muitos homens da velha guarda, e ILJ
a uma velocidade que fazia admi
rar toda a gente. Em fevereiro de
1932 era jú primeiro tenente dos
SS. Três meses depois o seu posto
era correspondente ao de major.
Por ocasião elo massacre de 30 ele
junho de 1934, era jú coronel. De
pois uma grande "purga" em que
foram assassinados mais de 1.000
homens, os serviços que prestou na

ocasião do ato fizeram com que
fosse promovido a general.

*

SENTENÇAS DE l\WRTE "PAR-
TICULARES"

É, pois, natural que Hitler mos

trasse a sua gratidão pela liberrla
de de Wolff. Foi Wolff que fez a

coleta ria maior parte das informa
cões para os arquivos de Himrnler,
que se provou depois serem sen- ttencas de morte particulares �
muito particulares - contra os que I
mais larde foram assassinados. Foi liele tambem que, em casa de Roehm
el11 \Viessee, fez fogo nas costas Ide diversos membros dos SA. O I:
que faz admirar mais é as suas rú-

I'!,'pidas promoções antes da data re-

ferida. Em nenhuma secção do par
tido nazi era tão intensa a inveja li
e tão grande o esforço feito para

li:,'não c]rixar um adventícío trepar
.

até ao alto da escada hierárquica
como nas troDas SS. Todos os' que
tinham esperãdo até ao outono de

I1931 para aderirem ao partido
eram, em regra geral, considerados

Icomo indignos de representarem
qualquer papel na "Ordem de ho
mens de raça puramente nórdica"

1'1de Hitler. É verdade que Wolff ti
nha sido membro de um dos "Cor
pos Livres". Mas entre 1920 e 1931 Inão tinha mostrado interesse na

política, excepto levar benefícios Iaos jomais nazis por meio das suas i
atividades como agente de anún- I
cios.

omen

'. ii
WOLFF É GRUSSEIRO E ES-

CANDALOSO _

Havia um fautor que tinha aju- •••••••••••••••••••••••••
·dado a formar o protelado interes- • IM
se de \Vo!ff na "Renovacão Nacio- .,
nal" - as mulheres. O "seu nome. F • E

' •
está ligado a numerosos escânda-. armS#lla speranra M
los. O seu apartamento de Munique lIP.l

�
T �

foi, durante muitos anos, o teatro W A SUA FARMACIA ..
das suas aventuras. Wolff não é o. R -.... M f 4 5 PUN" 1 6 "que s� poc!,e chamai' homem

.. bem. ua l,;ons. CJ ra e li • ft2
;!!li<

p�rec,J(lo. E a.lto, mas a sua fl51Ono-

f E � - '< d -,
. ",- �

111la l' grossrlra. " rh.f�gY B vmJCI 10 CDAs llluitas esposas de nazis que ..
....

aestiveram em conlacto com V/olff 'fi'
- '�

falavam cIele como "Karl com ()1.e••UHI����Hf)����C��.O !i(;;:, •••••

"4 odelar
, ,

Dia. 20 -' Das 18 às 24 hs.

saráu-dansante oferecido
aos té:::nicos de 1942, do LICEU
INDUSTRIAL.
Dia 25 - Vesperal infantil

ofereci.da aos filhos d:J:i sra.

sócios. À noite, saráu- dan-
santa.
Dia 31 - B:úle de S. Sil

vestre -- Grllnde "reveillon".
Traje à rig.:>r ("smoking" ou

branco).
As mesas poderão ser reser

vadas na Relojoaria 'Moritz'.

A pessõa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju
venesce, toman
do com regula-

ridade as

PI LU LAS
DE

BRISTOL

Tamancaria Moderna

x

Não procures C4lnhecer o que I .

Os ór.!1iãos da Estatística. �ilitar'
• •• tem apOlO legal, quando mtllnam

se pensa nas esferas OfICUUS;

I
o produtor e o vendedor a mostrar

são seg'redos dificeis de guar- o que possuem em seus estabeleci-
dar. (J.1. D. N.). mentos. (D. E. M.).

A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há

I
de mais moderno.

E' hoje ° calçado da mõda, é rewmendado para
• época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

I Não compre seu calçado sem primeiro visitar a

.

TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à

Ilnstaladora.�S"",ri....:r_.v_a_r_ei...,o...,e_p_o_r_a_t_ac_d_d_o._A_ce_it_a...m_-s_e__p_ed_i-__1

Vendas à vista e a prazo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINE REX
- FONE ISS, -
A's 7 1/2 horas

Noite tropical

ACA�
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba: de receber grande sortimento de

BltIN-QUEDC)S
E

PRESENTES DE NATAL

......o-

IMPERI �L
- FONE IS81 -

A's 7 1/2 horas

Dentro da noite

--o--

CINE ODEON
- Fmn: 1502 -

A's 7 1/2 horas

A grande conquista
Com Richard Dix, Joan
Fontaine e Gail Patrick

Com George Raft e Ann
Sheridan

Fazemos descontos espeetals _para as

assodacões re(i'�ativas e beneficentes

Com Nancy Kelly, Allan Jones
e Robert Cummings

Complemento Nacional (D.F.B.)
A casa de sonhos de Plute

(Desenho Colorido)
A voz do mundo Atualidades

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

Complemento Nacional (D F.B.)
Atualidades ilHO Pathá News Complemento Nacional (D.F.B.)

A tualidades Atualidades

)reçilR: Cr. $2,50 - 1,50 - 1,00
Livre de Censura

Preços: Cr.$ 1,50- $1,10
lmp. até 10 anos

CASIMIRAS INGLESAS

Padrenauem exclusiva
O PARAISO

I�

A aproximação do perlo
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa ssude,
um tormento e um pesedelo.
A Simples lembrsnçe dos so

Irlmentes que se avizinham

perturba-lhes a trenquilida
de e as põe em sobressalto.•

tlo fim de um ano, quan·
to somarêc esses dias de do

res, roubados aos etazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os padeci·

mentes periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tõ
nko, anti-doloroso - é o reme

dia que lhe restituire á tran

quilldede. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

A SArnE D1L\ MULHER
.

Hospital de Harnônia
HAMÔNIA

Alta cirurgia - Ortorpedla - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. D renças da Nutrição
Radiologia clínica (ratos X). t.aboratorto completo de

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

.

calmo e confortavel

Médicos: DR. CESl\.R AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Janeír o. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre;
DR_ ARTUR PEREIRA E GL1VElRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratórío Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

---�-

Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anitapolis

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

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

CHARUTOS IHDIOS
Cr$ 0,30 ccdo um

CASA MENDES Dr, Edgard Pinto de Souza
No Instituto dos Comerciários 1

Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na
Rio, 18 (h. N.) - O Presi Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente

dente da República assinou de- efetivo da Cadeira de Tecnlca Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas
eretos dispensando Joubert Vas- concelos. Bx > assistente do Prof. B;lRlIdito MlJnlenegro. Com prática de
concelos e Luiz Camilo de mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Praf. Alípio Correia Neto. Com

Oliveir a Neto de membros da estágio de especialização nn Hospital Clui"ité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) 8 nas clínicas dos Profs. HonietzDY. de Hamburgo, e Schmieden.

Comissão Reorganizadora do Ins- de Franldort. Cirurgia da Tiróide. eslômil!Jo. intestina delgada e grosso.
. ti tu to dos Comerciários e no- figado e vias biliares. seios, útero. cvaries. rins. Pfostata e bexiga.
meando para substituí-los Paulo hérnias. hídroc�le .. varicocele e varizes. Cirur�ia dos �ssos.e articulações.

\
• A É encentreãe díaríemsate das 9 hs. da manha ao mam dia, na Casa de

Leopoldo Pereira Camara e Fer- Sa.,\ide São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 as 18 da tarde. a Rua Fernando
nando de Andrade Ramos. MIchado 6. tel. 1.l95. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

a sua beleza com um lindo e modernoI Realce
I
I
J
1

1

vestido comprado na popularissima

6.08%)0.1.
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO Sexta-feira, 18 dle Dezembro de 1942

Crédito Mútuo Predla I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à prestamíeta Maria Sever ína da Concetção,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS.
possuidora da caderneta n. 65�)2, o prêmio

. que lhe couhe em mercadorias, no valor d� rs.

(r. $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

18 DE DEZEMBRO
Mais um formidável surte io realizar

á

fi Crédito Mú
tuo Predial, no did 4 de Dezembro (4jJeiru),

com prêmios no valor dt'

Cr, $6.250,00
Não vacile, Adquira já 8 8U,i, caderueta IHi sé,je da

Crédito Mútuo Predial à r ua Visconde
de Ouro Preto n" 13,

ma .a- ...

médica grsth ! '

r
í Aluga se um, espaçoso, bem
, arejado. Tratar à rua Cur itiba- lho. 17 - O conceituado Diário\ nos, 14. 15vs·ú "A Manhã" publicou ontem a se-

� guinte loca]: O Instituto "Felix Pa-
� (�aspa I LOÇÃO MARAVI· checo" iniciou, ontem, seu novo

t I
LHOSA 1 método de serviço para atender nu-

i meroso público que o vem pro- Ao tentar esquivar-se às determí-
� QUartoAlUga.se um, bem curando nestes últimos tempos. O nações dos órgãos de Estatística Mi-

(edificio do II espaçoso, com ou I dr. César Garcez, diretor geral de Iitar, uma pessoa revela o que é-:,

!I' sem pensão, com 2 janelas de Investigações, esteve presente à inimigo do Brasil. E para os inimi-

T 18 gos do Brasil, a lei é inflexível.

11
frente, à rua iradentes, , I abertura das portas do Instituto, de- (D. E. M.).

I (sobrado). Tratar no mesmo. I terminando as últimas medidas a ---

��������������������������.���_ lOvs.-4 serem �madas pclos funcionários
:- Artigos para senhoras!
� �:. �e�tawmapo��. SEDAS ESTAMPADAS!........ � ;ci � �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � .. � ... � � � � � � � � � .... .... Apesa.r de ter sido ontem o pri-I""..... .� Qs mais lindos padrões�:�
R]. I ESIr \_

.t. meiro dia da nova organização dos O P A R A I S OI
�' " , .• serviços cio Instituto. ali compare-.� .

O
j t � Rua Felipe Schmidt, 21: � e O' I (}� (e Á � ir} I t( \I 1 L �:.. ceram numerosos interessados, a

:+t'*. . �
.

�� .' / \\ , l . , L. �. maioria dos quais desejava tirar do-

+:.. L +!. cument?s pa,ra a aquisição ele cartei-I' Comera-se�.� ._+. ras de iden tidade. Em pouco tempo, Jt6, .

•:. Os mais luxuosos e de cbsoluto precisão �:. conforme a nossa r-eportagem obscr-I Compro-se uma maquma.

'+.+.
1

: vou durante o tempo que"ali esteve, I de costu ra "Singer" usada.
, ,." "SCOT H , f

.

t � d T t�+:. Relógios de aço RECORD,. AUREA e .n . t foram atendidas nadá menos de 150: em per e i o es t a o. ra ar

��. �:. partes correndo tudo na melhor

()1'-1'
na casa n. 42, do Largo Ge-

,t, Artiços 'para presentes. ..... fiem". eurolOs6río

=�: PRA'I'J\RIAf'- CRIS'I1US- FORCELANAS ·i·I------------·-------- i-i-u-g-a--S-e-u-m--Q-U-n-R-T-O,t, e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. +:_+ Cabelos nrancos T LOÇÁO lli
-

para solteiro ou

�:� Eecçeo de ótico completa,-Garante·se a exata �t"l
lUA H,l\ VILHOSA ! casal sem fllbos.-Trlltar à rua

�i� observância da receita.
- ::: Falta de. v�lvulas de I id�8.dente8, 5�.

30 vS.-6

rt� Acabamos de receber as últimas novídcdes, diretamente dos (·1 racho '-os elementos colhidos pela Esta,
('f+� E t d Ilníd dI' lores h teloi .;.. _Estocolmo, 17 (D. P.! - .1l1for111a- tística Militar são absolutameU_'
��. S a os nI os, e pu seiros. co ares e c a e QlneS

� coes chegadas de Berlim dizem (LUC secretos e servem sómente a fim
��� de (UfO, de 10 e 12 quilates. ,," há em toda a Alemanha grande fal- militare�. Negar-se a fornecê-los 011.

: %' :. ta de válvulas de rádio. Deve-se re- mentir no m inistrá-Ios constitue

�:� Jo'alherl·a ESMERA'LD'A � corda r que os aviões "Ventura" e cr.ime rig�rosamente punido pelas
��

''''1 '" -" ..1 I leis do País. (D. E. M_)_
f%l �t"" 'n osquíto destruíram em

gl'8,nuel
----.-.--------

�t� RU TR� ANO 4 FLOR NO'POLIS
+•• parte os est.abelecimentos "PhiIli- Camisas, Gravatas, PijameS'�

�t"
' A· J ,- I A +... ps", de Eindhoven, na Holanda, <i Meias das melhores, pelos menores:

�.� +.�. maior fábrica européia de tais ele-I preços só na CASA MISCELA."'lEA�

���:�:�:�:..:..:..:..:..:..:..:..:..)+:..:..:..:..:..:++:..:++:..:..:..:..:. (++:..:..:...:..:++:..:..:..:..:..� ..!. Illentos. i - Rua Trajano. 12.

Contribuição: apenas Cr $2,00

I

i I

II
.. I -. _

QUARTO POderá atender a mil
pessoas por dia

/

�_I
tll ótirn v ca-l! da
ti nga-se rn o r-r di «, com

baotJt>II·(l. hgU'-\ I'ril1 e quente,
�jitl à rua I're sldente Cou
i"hn n" 10'). Trat i r com To
:eutino, na Ag eucia Cnev ro
iet
755

------------_.�---_ .._--------.-_._-----_.... ----..--- ..

=

I
.. _rfFI""iW

Farmácia ((Es
do

Farmacêutico

15 vs RIL-7

NILO LAUS
Hoje e aounhd será a sua pref.zridd

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatiall.
PerfumBrias.--Artigos de bom-chã.

Garante se a exala observância no recaítuann médica

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
erA. 'VE'rZf.�L INI)U8TRIAL-JOINVILLT� (M.�rca regiSI.)

recomenda-se pi3 ra hospitais, colegios, ek. pe la sua qu�lidade desinfetante

) v.eÃ� .�'I?C(ti,
• f

[ 1\Ptt.lALHM. [) t
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INDICADO MEDICOlDr. AR nUJC) OLHOS, OUVID� t1.RAf> _ .... _

,

n_ -NARIZ,GARGANTA I !8r�,�-----

-

E s oe clausta, assistente do Professor Sanson '111••••••• II *"-

do Rio de Janeiro,
r: fi· Pf:'lli manhã, das 10 àR 12
\_OfHuita!= \' tl'\�rle rlJlf.l 3 I1S 6

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

Dr. MADEIRA NEVES - mêdico especieliste

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de AnerIcíçoamento e Lonza Prátíca no H!o ele .lanetro

("'nsultas Pela manhã: às terças. quintas e sabnüos, das 10 ás 12
.... ... horas: à tarde. diariamente. das 15 às 16 horas

Consuliórto: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo n«: 1467
Re"id�)nria: Rua Presidente Coutinho. 2:i.

Josephina . �S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das I,. às 1'l horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

·Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN.- ��g���a��O �:��
de Medicina da Universidade do Brssíl)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Gliveira
médico do Deoartamento de Saúde

cllNICA MÉDICA
Moléstias internas ::f e adultos � cr is nças.

Consultório: RlHi Felipe Scbmídt n. 38 - Ter. 1426
Resídencts: Rua Visconde rle Ouro Preto n. 70 Te!. 1523

ATENDE CHAMADOS À· NOITE. - FLO!�IANOPOLIS.

Dr. AÜCiUSTO DE PAU lA lJ��eIOla�i����S��:1
Flommopohs

Residência e Consultórto: Rua Visconde de Ouro Prero 5 I
(próximo ao Teatro).

Cirurgí s geral e Doenças de Senhor'H;.
Fisioterapia: Dlatern.Ia, iofra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diarlamentes à!' 11.30 e das 15 às 18 horas

Fooe 1.644

SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

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

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schnndt, b, Fone 1256
Resldencla: Ccnse lheiro MafrEl. 77-FLORJAN"OPOLlS.

IUTITUTO DE DlAGNUSTICO

CLINICO

Dr. Dialma Madlmann
Formado pela Unlversldade do

Genebra (Sulca)
Com prática nos hospitais europeas
Clínica médica em geral, pediatria,
doençae do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

(arso de RadIologia Clinlca com o
dr. Manoel de Aoreu Oampanerlo
SAo Paulo). Especializado em HI
�ieDe e Saúde Püolícs. pela Uníver
lidade do Rio de JBDeJ.ro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiogratía clinica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

fll ORTANOPOL!�

'I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
lorax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
1'f bnfRQ.

HEsmtNcIA:
Almirante Alvim, 36
Telefoue o. 751.I

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Moles tias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Nelo--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCiA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Píato. 'l - Fone 1.461

I RESIDÊNCIA:

<

Rua Bocaiuva. 11ft - Fone I.lt56
Attende a chamados
14

_914 &51

Com a cooperação de varras

entidades e colégios, prosseguem
os preparativos para o "Natal
da Vitória", festa que será rea

lizada no próximo dia 25, na

Quinta da Boa Vista, no Rio,
em benefício do "bonus de
guerra n, sob es àuspícios da
Liga de Defesa Nacional. O
local da festividade se apresen
tará profusamente iluminado.
Ricas e artisticas decorações
emprestarão maior brilhantismo
à festa popular, além das di
versões que alí serão instaladas.
Várias comissões de senhoras

e senhoritas da sociedade ca

rioca pertencentes à Liga, es- I
tão percorrendo os principais!
estabelecimentos comerciais do

I

Rio, angariando donativos idestinados ao leilão que será

Iefetuado por ocasião da grande
festa ·cuj a renda rever terá em

faver das "obrigações de

guer-III

ra .

Todas as fases da patriótica

Ifestividade serão irradiadas pe-
I

la Rá?io Guanabara, g.raças ao (ons, Mafra 11
oterecimento do seu diretor, sr. i 6

Aiberto Manes. l
_������wmr-==�. �� � __

o Sindicato dos Lojistas
do Comércio do Rio de Jo
neiro encaminhou ao rn In is
tro do Trabalho o projeto de
decreto lei sobre o Fundo
de Comércio, elaborado há
tempos.
Como instituição autono

ma, o Fundo de Comércio,
ou propriedade comercial,
compreende o estabeleci-
mento comercial ou indus- RUA FELIPE SCHMiDT N 39
triol, com todos os elemen·
tos corpóreos ou incorpóreos ( fi oU utal IQ- TtltDhontI083-1!.nd. Tel.•ALL/ANCA-
que o constituem ou que se

agregam, inclusive merca- Sub-Agente em Laguna,· Tubarão, Itajai, Idarias. instalações, móveis Blumenau e Laqea.
e utensílios, direito de (r-,
rendamento do respectivo ,I

' ...-------------------------

local, freguesia, nome cc= :

mercial, insígniC', rn c rc as Ide fabrica cu. de comércio,!patentes de invenção. mo- I

delos de utilidade, dívidas!
ativos e passivos. I

• . I
Realiza-se, de 28 a 31 de Ja·

neiro próximo, o 2° Congresso
Brasileiro de Química, que con

gregará, em Curitba , (JS ele
mentos mais representativos des
se ramo de ciência no Brasil.
O certame. que tem sua secre

taria instalada na r éde do Ins
tituto Técnico de Agronomia
Veterinária e Química da E;ta-!
do do Paraná, onde poderão ser

recebidas as respectivas inscri
ções, será patrocinado pela As

socisção Química do Brasil e

compreende, além das suas s es

sões plenárias e' especiais, visi
tas a estabelecimentos indus
triais e pitorescos.
Os trabalhos destinados .ao

Congresso dever ão ser entregues
à Comissão Executiva, presidi
da pelo senhor Nilton Buehrer ,

naquele intituto, pela caixa pos
tal 672, de Curitiba.

•

em

-i'5iPPf

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

Diretores:
Dr. Pamphi!o c'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

�
i�;. _ �� - ":" � �: ":.:--;. - �A�' I ":,�-,; .�-

- _. •
<'

Companhia c Aliança da Baía»

S&das estampadas e lisos
Perfumarias. cn-rnormnos e

modas. Linhos
í

nq leses. I
O PARAISO I

Rua Felipe Sc:hrnidt, 21 I
AUai.atu rfARIOMI. O �elhori,'Rua uradentes. h

.- i
, I

Ecos e Notíciasll
=-- - .. I·

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres 9 Marítimoe

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de .. 54.700:000$O()0
Responsabilidades assumidas; .. 3.929,719:000$000
Receita .. 28.858,'717$970
Ativo em :31 de dezembro - 85.964:965$032
Sinistros pagos .. 7.323:826$800
Bens de r aiz, (prédios e terrenos).. 22354:000$000

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ii.

Para as grandes festas do

NATAL E ANO NOVO!
Com real economia no preço, façam

desde já suas compras na

Casa Oscar Lima
SORTIMENTO RENOVADO

Fazendas, Arrnarinnos, Perfumarias, Pi
[amas, Gravatas, J.\FtigOS para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados, etc.

Fone. 1.070

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lega-

late Clube-Lira Tênis -
Próximo domingo-Grande manhã náutica. Barcos a Vela. Banhos de mar .. s

Corridas. Saboroso churrasco oferecido aos sócios quites. IMPORTANTE: E*
favor (ada um levar talheres. copos, pratos, pão, farinha ou salada

Inquietação em Berlim e I Vid�-SO��IJRoma, a respeito da 1urquia �nlv.rs.r1091
Angera, 18 (U. P.) - Informa-se rada de inverno, pelo que nao tem

T.� I· d t na ta-
nos círculos diplomáticos que a Ale- significado político. Diz-se que a

,.

I anscor i e 10Je a
.

a a,
manha e a Itália se sentem preocu- I anciedade do "Eixo" torna-se maior, Iicia da exrna. sra. o. Cora da
parlas com a próxima chegada dos p o r q ue () embaixador britânico na Luz Medeiros, esposa nossa

��baix,�d�r<es da Tu�quia em 1;O:l- Turquia, Hugh IVI. KnatchebulI, eu- ilustrado cont e rr âm o sr , des,
o res

.. lho:s.cou e Berlllu: .que vrrao contra-se atualmente em Londres, e Medeiros Filho.con�erencJar com os di rigentes do, o dos Estados Unidos, Steinhardt, I
governo. Ao. ��smo tempo, fala-se I acaba de regressar de Washington." Fazem anos hoJelsobre a possibilidade, de que a AI�- Entre a Turquia e a Rússia estãomanl ch m tambem seu embai A srita. Judite-Maria, filha •la a e -c.

-

sendo realizadas conversacões di-
xad o r Fral1.z, v o n �apen e que tro- plomáticas amistosas, com 'a media- do nos: o distinto confrade jorn.
que sU,a ?Ip[oma.cla de I.uva pela ção do sr. Steinhardt. Segundo se José de Diniz:rude técnica nazista, apoiada pela
ameaça da fôrça militar. antecipou, trata-se de uma declara- o sr. Vespasi ano José de Sou e

Acrescenta-se que von Papen tal- ção de amizade russo-turca e da sa , funcionário federai' e apre
vez seja trausf'er id o para Madri. A garantia dos aliados sobre a sobe- ciado musicista;
êsse propósito, declarou-se em Lon- rania da Turquia nos Dardanelos.

o sr. cap. Alexandre Coelho
dres que o embaixador da Espanha Embora há alguns dias se tenha
naquela capital, Duque de Alba, informado como possível a notícia de Sá, funcionário federal, apo-··
partirá para Madri no decorrer des- da próxima conclusão dessas con- sentado;
ta semana. Declara-se que essa via- versações, agora se acredita prova-: o sr, Francisco Evangelista •.
gem o embaixador espanhol real i- vel que se mantenha em segred o

'

do comércio local.
za m o rma lm e n te, durante a tempo- durante muitos meses.

O sr. Fridolino Xavier da

I Rosa, comerciário.

I Nasclmentou

Roosevelt avô mais uma vez
San Diego, 18 (U. P.)-Des

de ante-ontem, á noite, o pre
sidente Roosevelt tem mais uma

netinha. A esposa do tenente
John Roosevelt deu á luz a A FAMOSA "FALANGE"
uma criança do sexo feminino, Montevidéu, 18 (United) As

. .

d
-

foi atividades da Falange EspanholacU.Jo nome �m 1:1 na.o 01 esco-
na América, do Sul estão sendo oh- Fõro

lhido. A mae e a filha se en- jeto de cuidadósos estudos do Co
contram em excelente estado de I mité para a defesa do Continente.
saúde, conforme declararam os Aquele organismo já enviou mensa-

médicos assistentes. geris a d.ivers�s govêrrios al�lerica- ...
nos, pedindo mformaçoes sobre a

* situação da Falange Espanhola nos

A AI h d países respectivos. Sabe-se que oeman a or enou govêrno brasileiro respondeu à
Londres, 18 (R.) - Noticiou- consulta, informando que no Brasil Moscou, 18 (Reuters) - A rá-

se que Mussolini, sob pressão não há "clima para qualquer pro- dio desta capital forneceu os se-

d H· I d
. . paganda ideológica que atente con- guintes informes sôbre as operae it er, est ituiu os generais tra a soberania do Estado hrasi lei- ções:

. Vitorio Ambrosio , chefe do Es- ro". "As tropas russas melhoraram
tado Maior Italiano e Ettore I Um membro do comité declarou, suas posições a noroeste de Esta-
Barsico governador militar da por sua vez, que, por óra, se não lingrado. Uma linha de fortifica-

Líbia
'

deve dar grande importância ao ções alemãs foi capturada. Cinco
.• vírus da Falange na América. "No carros ele assalto foram destruidos

entanto prosseguiu devemos c setecentos soldados nazistas mor

estar vigilantes para evitar possí- tos. A sudoeste da cidade foram
vel desenvolvimento elo germe do repelidos três contra-ataques ger-
fascismo espanhol". mânicos. Cêrca de 1.000 soldados

* i nirnigos foram dizimados. Noutro
REPRESENTANTE DO PRESo setor, as unidades russas avança-

RÓOSEVELT ram e capturaram vários centros
Nova Delhi, 18 (United) - Pro- cle resistência. Pesadíssimas foram

duziu grande impressão a, nomeação as perdas inimigas em homens.
do sr. William Philips para repre- Na frenle central, as tropas rus

sentanto pessoal do presidente sas prosseguiram em suas opera
Roosevell. Afirma-se que a nornea- cões ofensivas. Na região de Veliki
ção indica a importância que Roosc- tuki empenharam-se em sangren
velt dispensa à índia, Entretanto, los combates com guarnições ger
dizem os círculos locais que. pelo mânicas cercadas.
fato de Philips estar acreditado A oéste de Rzhev foram repeli
perante um govêrno estrangeiro. na dos dois contra-ataques inimigos.
Índia, os in dús não se mostrarão I Vári as centenas de soldados nazis
muito entusiasmados. j tas foram destroçados. Em outro

Resta,belecido O serviço postal entre a Argentina,
Japão e Chile

Buenos Aires, 18 (R.) - A Rádio de Tóquio anunciou
que foi restabelecido o serviço postal entre o Japão, o Chile e

a Argentina. Entretanto, diz aquela emissora, deverão ser uti
lizados, agora, sómen te cartões postais.

O serviço postal entre êsses três paises estava suspenso
desde o ataque aPear! Harbour ,

Assalto em Buenos Aires
Buenos Aires, 18 (R.) - Ontem, dois indivíduos, ar

mados e mascarados, assaltaram os escritórios da Empresa Cons
trutora, à rua Sarmento, 424, 8° andar. Os assaltantes obri
garam aos funciona rios da empresa a lhes entregar a impor
tância de 24.690 pesos.

Serão lançados ao mar mais dois couraçados de 35.000 tons.
Washington, 18 (U.P.) - Deverão ser lançados ao mar,

dentro em pouco, os couraçados "Alabama" e «Indiana», ambos
de 35.000 toneladas.

Toda a produção de borracha do Brasil
WASHINGTON, 18 (U. P.) - Foi anunciado que

os Estados Unidos comprarão toda a produção da bor
racha brasileira, até 1947.

Dentro ce 24 horas
CAIRO, 18 (R.) - Há indícios de que, dentro de

24 horas, serão iniciadas as operações aliadas de ataque
ao território tunesino.

Gigantesca batalha de tanques
MOSCOU, 18 (R.) - Esta-se desenrolando gigan

tesca batalha de to:nques a sudoeste de Estalingrado.
O duelo é de enormes proporções, nada se podendo dizer,
ainda, do seu resultado.

DEVEM AJUDAR O REICH A ELIMINAR HITLER
Nova Iorque, 18 (United) - O ex-cônsul alemão em Nova Iorque,

dr. Paul Schwartz, pronunciou um discurso, durante o festival "Ganhe
a guerra", e declarou que o conflito que se desenrola atualmente no

mundo inteiro é, na realidade, uma guerra civil. Declarou, também, que
os britânicos e norte-americanos têm o dever de ajudar a Alemanha a

se desfazer de Hitler. Acrescentou que o país que representava há 1 O
anos "converteu-se na câmara do terror e de torturas duma prisão
gigantesca, em um asilo de loucos que horroriza o mundo e a nós mes-

mos".
O dr. Paulo Schwartz declarou, finalmente, que a atual conflagra

ção é uma guerra civil em que os irmãos combatem contra os irmãos
e que a guerra civil está lavrando, também, no interior da Alemanha,
apesar dos esforços que fazem os nazistas para ocultá-la".

ainda res de que Mussolini está toman
do as medidas necessárias para pro
videnciar a evacuação de todos os

objetivos militares de importância
capital. Tais medidas, segundo se

espera, evitariam os ataques alia
dos contra Roma, sem que a Itália
perdesse seu prestigio. Enquanto
isso prosseguem em Roma os traba
lhos de defesa anti-aérea" efetuando
'se distribuição de sacos de areia
para todas as cas:,s.

correndoRommel está
Cairo, 18 (R.) - Prossegui a

fuga das destroçadas legiões de
Von Rommel.

•

TENTARÃO RECONQUISTAR TO
BRUQUE?

Londres, 18 (United) - O cor

'respondenle da, Exchange Telegraph
em Istambul dá conta de que se

gundo notícias ele Atenas, os' ale
'mães concentraram poderosas fôr
ças de paraquedistas em Creta, com
o propósito ele tentar um ataque à
zona ele Tobruque.
ROMA SERÁ DECLARADA "CIDA

DE ABERTA"?
Fronteira Italiana, 18 (Reulers)

- Informações recebidas recente
mente dizem que o Papa apoia
Hill plano no sentido de declarar
Roma cidade aberta. COITem 1'll1l10-

__....... �.._.._.__�ol".. - _ ••••• -

Comprai na Cf' SA MISCE
MORADIA MO cÉNfliô

- U

LÂNEA· é saber economizar:
ALUGA-SE uma ótima casa

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

versas salas p/médícos ou

escritório, à rua Tiradentes
n: 14 (sob.) Tratar à rua Fe
lipe Scbmidt, 19 (CASA DAU fRA). 15 vs 9

DR. AGRIPA DE FARIA !
Rua Vitor r�eireles n' 26 I

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

li,t ,

i
fIomens e Senhoras' -- Mo- I::::�==�����__�.n__�·

léstias nervosas - Moiéstias! Só às autoridades interessam
Mentais rá, de-fato, o que sabes a res-

Consultas diárias das 5
I peito da "quinta-coluna". (L.,

e !_Hi_f_ils_eaID._,d_i_iI.,_lt_e ...:.. D. No). __

. .,1

(

Pelo advento de sua filhinha
Jeanete-Luaia , está em testas o
lar do sr. Jair L. de Paula e

de sua exma. sra. d. Or âbia A.
Paula.

Gentilezas:
Do sr. Antônio Tavares d>-··

Amaral, vice-cônsul de Portu

gal neste Estado. recebemos:
atencioso cartão de agradeci-·
mentos pela nota de seu nata
lício.

o sr. Osmar Stuart, diligen
te funcionário da «Texaco», a-

gradeceu nos, amavelmente, a,

nota de seu natalício.
._ _ _..._ _._,._- _._-_--

Casa Porto

LIGEIRO COMO o RAIO

Sortimento novo de Iuvess
de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos.
·J.'rabalhos de crivo.

alfaiate CARIONI, o melhor
Rua Tiradentes, 16.

LIRA TEMIS CLUBE
Dia 20, domingo, será 50-·

crificada, no IATE CLUBE�>
a novilha gentilmente ofe
recida pelo sr. Flores de
Oliveira aos associados do>
LIRA. O churrasco será di
rigido pelo Capitão Aldo·
Fernandes, a quem se deve0
a realização do mesm'O

Aluga-se ou vende-se
Otima residencia, com gran

de pomar, ao lado da Estação
Agronômica. Tratar à Rua Tra

jano 7.

Nilo Cairo Freyesleben
Colará gráu amanhã, na. f

Faculdade de Medicina<; da.
Universidade do Rio da Ja
neiro, o nosso prezado con

terrâneo doutorando Nilo
Cairo Freyes)eben, filho- de
sr. Carlos Freyesleben.

Caspa 1
LHOSA I

LoçÃ6 MARAVI""

Carro de combate das Forças norte-americanas que operam na

Africa do Norte, dirige-se a toda a velocidade ao encontro do
inimigo, nas proximidades de Túnis (Cliché da Inter-Amer ica
na-especial para "O ESTADO").

Gasolina argentina por
borracha brasileira

Vaei.-1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Buenos Aires, 18 (U. P.) - O matutino "La Nacion" informa que,
em esféras vinculadas à casa do govêrno, diz-se que foram iniciadas
gestões entre o Brasil e a Argentina para uma operação de troca de

gasolina argentina por borracha brasileira .para cuja realização se efe
tuaram conversações que estão muito bem orientadas. Alguns informan
tes acrescentam que é muito provável que os pormenores do convênio
e da operação de troca sejam debatidos no Rio de Janeiro, por inter
médio da embaixada argentina nessa capital.

EVITE A. DIFTERIA

� ..

Oscar José MüllerJ. Eugênio Müller Filho e

ADVOGADOS
RUA DO ROSARIO, 116. - RIO DE JANEIRO.

em geral. Processos em todos os Mínísteríos.
Iivação de jazidas, aguas minerais e quédas

dágua, . Naturallzaçõea,

Pesadissimas as perdas do «eixu»
setor dessa zona os inimigos foram
desalojados de uma localidade ha
bitada".

J
I
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