
.Motím
J

italianos
IJONDRES, 2 (U.P.)-A rádio-emissora de Marrocos anunciou que 500 soldados italianos se anlotinaralD
e foram levados ii Roma, onde foram internados elo �ampos de concentração. A emissora não meneio-
--�_._ nou a Íi'ente em que se produziu o motim. 81 -���

=== �.-

A Espanha e o discur ..
'

se de Churchill
Madr], 2 (R.) - Praticamente to

do o texto do discurso de Churchi] l
apareceu no jornal oficial espanhol,
() único que se edita na manhã de
segunda-feira, sob os seguintes títu
Ios: "Chur-chil l declara que o norte
da Afr ica é o trampolim para a no-\va ação". - "A sua referência à
Itália inclue o seguinte: "Temos em

mão 100 generais italianos e 300.000
soldados italianos". "A Itália
perdeu seu império".

O jornal insere muitas rerercn
elas à Alemanha, inclusive os tex
tos retirados ao "Main KUl11pf" de
Hitler. As alusões à frente russa

foram consideravelmente cortadas
e não aparecei» os tópicos sobre as

'mensagens trocadas entre Churchl ll
e Stalin, por ocasião da retirada de
11011l111el e da contra-ofensiva rus

.,.a".

o
o novo president�

"

do Uruguai

Florianópolis - Ou rrta-Ielre, 2 de Dezembro de 1942 H. 8687

Montevidéu, 2 (U. P.) - As elei
ções realizadas dia 29 consagraram
o dr. Juan José Amezaga, presiden
le do Uruguai. O dr, Arnezaga
conseguiu, somente nesta capital,
95.237 valos.
Montevidéu, 2 (R,) - O presi

dente da República, general Baldo
mil', declarou à agência "Reuters"
que os srs . Juan José Amezaga e

Alberto Guaní foram eleitos, respec
tivamenle, presidente e vice-presi
dente da República.

---=

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

(HARUTOS SUERDI(i(
Mo co Cr$ 160

�o�'����;;S;�:;'���I�1 Ruck Jones pereceu no incêndio do «Coconul Groven
Genebra anunciou que o chefe da! Boston, 2 (H.) _ Subiu a 463, o

I
,ra confortar os feridos, acalmando

Gestapo de Hitler, o "general"Hein-I número de IllOI'tOS em consequência Ainda pela manhã, corpos despe-/
de cigarro atirada entre as palmei- os mais nervosos e ministrando a

rich Himrnler, chegou a Toulon e I do grande incêndio ocorrido num daçados e outros queimados esta- ras decorativas, Rapidamente as
'

extrema unção aos que agonizavam,
lmediatamente os alemães intciaram clube noturno desta cidade. Exü:-I vam sendo retirados dos destroços chamas envolveram os dois andares I Seis horas após a irrupção do f'o
uma campanha de detenções na tem ainda mais de 100 desapareci-

I
do que fôra um dos mais elegantes de madeira e a estrutura do estu- II go, sómente alguns poucos cadáve

zona anteriormente não ocupada da dos. "cabarets" da cidade, Esse desastre, que. res puderam ser identificados, pois
França. Foram detidas, e ainda o Boston, 2 (R.) - Ouatrocentas o mais terrível desta natureza co- Muitas mulheres, em "toilette" de muitos deles estavam enterrados, e
estão sendo, todas as pessoas acusa- . pessoas ficaram esmagadas sob os nhecido na história da "Nova In- gala, com os cabelos em chamas, I desfigurados, a ponto de se tornar
das <!_e se oporem às autoridades; escombros ou sepultadas em conse- glaterra", foi provocvado pelos gri- procuravam loucamente abrir ca- impossível a identificação,
alel�las ou de per!encerem a organi- : quência do pânico que se seguiu ao tos de "fogo" de uma das emprega- minha pela porta corrediça da e!1-

zaçoes secr�t!ls: Esses presos, assim incêndio irrompido nos salões do

I
das do "cabaret", cujo cabelo pegou trada do clube. Os bombeiros tive- Washington, 2 (R.) - Faleceu

como o� .0flc:aIs que s,e �puseral11 à clube noturno "Coconut Grave", ás fogo e que passou correndo entre os ram que praticamente passar entre Buck Jones, O conhecido astro ci

des�110�!llzaçao do, e�erclt� frap.cês primeiras horas da n!a�hã de �g. O 1750 as�istentes que se encontravam a massa de corpos carbonizados que nematográfico não resistiu aos re-
serao julgados por tr íbunaís I11JUta- necroter io e os hospitais da Cidade nas três salas do clube. se amontoavam à porta do clube. rimentos recebidos por ocasião do
res alemães, podendo ser condena- de Boston acham-se cheios de lllor-/ Atribue-se a origem do sinistro a Vinte padres acorreram ao 10- incêndio que teve lugar dia 29, no
dos a pena de morte. tos e moribundos. um curto-circuito. ou a uma ponta cal, trabalhando exaustivamente pa- "Coconut Grave Nigt Club".

Os alemães pedem
s. o. s, Os avanços

os

russos surpreendent
nazistas

Outro «Quisling», outra «esfrega» e ••

Estocolmo, 2 (Reuters) - O novo burgomestre "quisling"
de Bergen, Helge Groenstad, foi surrado e deixado "quase à mor

te", segundo irradiação da emissora de Upsala transmitida pelo
"Nya Tidningen". O mesmo jornal acrescenta que êsse funcioná-

Rio, 2 ("Estado") - O Chefe de rio já havia recebido inúmeras cartas anônimas, ameaçando-o de
Polícia d,eterlllinOL� ao delegado d,e

I
morte. I "'" "" '\ '1���jEstrangeiros que instaure inqueri-

- 1

to contra Gabriele Laszelo, de na
cionalidade húngara, e Josef Weczo-
rek, alei1lão� a-fim-de .serem expul- navio grego
sos do te�'ntono nacional por se- Lourenço Marques, (África Orien- Londres, 2 (Reuters) - O sr. Jau
re!l1 considerados elementos mde-' tal Portuguesa), 2 (A. P.) - O na- Masaryk, ministro do Exterior che-
sejavers ,

I via grego "Evanthis" foi torpedea- coslovaco, enviou o seguinte tele-

CHARUTOS IIJDI05 do e afundado ao largo da costa de grama ao general De Gaulle:
11 l\Ioçambique, na nova ofensiva sub- "Os checoslovacos em todo mun-

Cr$ 0,30 ccdo um ! marina do eixo, em águas da África do saúdam com profundo amor e

CASA MENDES Oriental. EI�l João Bel,? desem�ar- respeito os heróis de Toulon, que
caram 32 tnpulantes desse navIO. deram as suas vidas para mostrar,

Os�a�emães foram apanbados de surpresa Hillei' é ag�ra Fechado o porto de �:I,��I�e�aFl���:s��e:n!n��:���:
Zurique, 2 (Reuters) - A emissora de Berlim, confessando que as coràculo. Ge-nova nrometeu as suas mais caras con-

ofensivas aliadas no setor norte-africano e a dos russos, na frente orien- qulstas,
tal, �omaram o alto comando nazista absolutamente de surpresa, diz o Genebra, 2 (R.) _ Falando na Londres, 2 (R,) _ O rádio de O importante govêrno de Vichí
seguinte : reunião do Partido União Nacional Berlim anunciou que o porto de Gê- cessou, uma vez por todas, de sobre-

"O alto. comando alemão tomou as suas_ decisõ,es exatam�nte no mo- da França, de que é chefe, o sr. nova foi fechado. Divulgando a no- carregar o sólo livre da França. Ri
menta. preciso, Pel� pruneira vez, as Naço,�s Unidas rea.l�zaram. uma i Marcel Deat declarou que a posí- ticia, a emissora nazista declarou: ! tler pagará integralmente pela glo
·:tentatlva de cOllqu.Is�a d� _fortale,za euro�ela por uma açao COnjLwta I ção do "eixo" na frente oriental "Em vista de determinadas con- dosa frota francesa, que temporn
,e um plano �st!ateglco �ll1lCO. Forças glgantescas foram aticadas está mais forte do que nunca, acres- dições incertas da navegação no Me- riamente deixou de existir, por li
c,?ntra as poslç�es do. �IXO, �om absoluto desprezo pejos riscos cor- centando que a França está satis- diterrâneo, os navios foram pro i- vre vontade, não apenas defenden
�'Id?s. e a_ ofenSIva nuhtar �o� �oordenada ,conl" a ofensiva polítiea de feita com isso, porquanto "Hitler é bidos de aportar em Gênova, por do mas fortalecendo a gloriosa tra-
]l1hnudaç?�s e ameaças ..0 Il1ll}1lg0 .lançou a batalha todas as suas re·· um homem capaz de adivinhar o fu- enquanto". dição dos marinheiros franceses.
servas n1lhtares e l�lora,Is. Alem. (hsso, LJ fogo de artifício inimiga I turo e que sabe melhor do que nun- Hoje, a França e a Checoslová-
pr�cura abalar a sohdane,dade eXlstente entre as potências do .,

Eixo",; ca compreender o que a França de- Cabelos brancos! LOÇÁO quia, ambas ocupadas pelo antigo
a-fnn-de enfraquecer e Illmar os seus povos e os seus governo,". 'Ye fazer". MAR.A.VILHOSA 1 inimigo, esperam calmamente a vi.

O-s-al-em-'"üe-�s-,e-'m�fu-ga-,v�ao�d-e��a�nd�oa-s-ro-up��,peloca inho,�
M 2 (R ) O loque possuem em seus estabeleci-

05COU, •
- s a emães

t- d t
' ,

h
. _1 ".1 f'l I As estradas por onde avançam mentos. '(D. E. M.).

estão recuando tão aceleradamen- moo oes e capace es e mascaras ser con eclOo como o ues I a- _,

contra; gases. Em toda a parte há deiro da morte", tais foram os
i

ads tropas russaIs esta� atra.v�nc�;-te a noroeste de Estafingrado que ' as com a as oe prlSlone�inúmeros mortos alemães, osien- sangrentos combate de que o
.

I
_

s co un

I
-

muitos deles vão deixando pelo I s russos contando os seus uniformes pardos. mesmo foi teatro. Neles os ale-' ros a e�aes .quedo.,
( iI-

,caminho até os seus sapatos e per- W t t' t
I - •

h I· h .J! f
. I zero. ao mtenol' o pais em g"rupo

nel·"a". N"mer'-'s"'s cavalAs aba�n- ,ao se encon ra pra Icamen e ne-; maes tm am a sua III a ue orb- I' JI 'i h N ..'" .. v " " I o

I d
.

h· i f' - . J _1 ue mi omens. [o�a-se que os

donado'" '1';""_08 aiema-es enl f"ga
n mm sma e trmc eira ou casa-. 'icaçoes C!llüaüosamente prepa-I .•. . _I A AL

J j"'" ..

t·
.. ,

U d fI d· I
d H' _J d' prISWneiros amüa tem soure os

erram pelas es�el�es. As estra.Jas
ma as mnmgas. m es I a eIro, ra as. oJe, Elpesar 1.SS0, essas

I b h ih� t" u. .� I
C .r.. _ om I'OS os co ertores e 3aasal OS

sa-o Il·�e.·.."lm. "'Dt,,: "o'-erta' eXIstente nessa reg!ao passou a lorhncaçees dcsaDareceram.
h d' I - "., .

- & � • '" - � -'" ... J) o por •

rOl! a os a popu açao sovretu:a.

Estocolmo, 2 (U. P.) - O jornal "Goetetlborgs Posten" in- v.r ') (R) C t d
f d fi

. . '1 d
I .uOSCOll, � ,- om o as as

erma que ezessete o reiais e sete so da os alemães abandonaram comunicações terr'estres cortadas, os
O trem em que eram conduzidos para a Alemanha perto da esta-' alemães enviaram ','S. O. S." � re-

-

d H· . i taguarda, em Estalíngrado, pedindo
çao e alden, e que tentaram desertar atravessando a fronteira abastecimentos e reforços em trans-

sueca. Um dos oficiais foi ferido por um membro das "Schutz
I

p_ortes aéreos., Os pilotos russos es-

"
.

; tao fazendo o Il1l11l1g0 pagar caro es-
Staffel (S. S.), sendo o resto dos desertores perseguidos pelos: sa� tenta!ivas de reforços, Os ale-
soldados alemães. I'

maes estao agora transportando
• • apressadamen te, suas tropas peloAcrescenta o referido Jornal que numerosos soldados alemães ar, a-fim-de auxiliar seus exércitos

foram fuzilados recentemente, acusados de rebelião quando de- : envolvidos entre o Don e o Volga.

via� partir para a frente russa. Outros fuzilados por motivo de! Alfaiate CARIONJ, o melhor
expressarem simpatia para com a qposiçâo norueguesa. Na for- Rua Tiradentes, 16.
taleza de Akeashus, situada nas imediações de Oslo, 71 soldados Elementos
aazistas foram executados num só dia. indesejáveis

Moscou, 2 (U. P.) - Anunciou-se que poderosa coluna russa chegou
às portas de Novososcclnique, localidade situada a 95 quilômetros da
fronteira da Letônia. Os russos estão vencendo a resistência alemã com

seus terr-íveis golpes. Também anunciou-se que outra coluna se acha
a tiros de canhão de Nevel .

As fôrças russas, ao que parece, efetuam um movimento envolven
te no saliente que vai até o noroéste de Esmolensc e Rzhev. O avanço
sobre Novososcolnique, :",0 oeste de Viliqui-Luqui é rápido. Informa-se

que poderosa f'ôrça russa ameaça diretamente a cidade.
-----_

Linhos irlandeses e ingleses
Carois

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Torpedeado um Masaryk saúda os
heróis de Toulon

ASmiranteDe Laborda
Bem", 2 (Rcuters) - O locutor

do rádio alemão declarou ontem ã
noite o seguinte: "O almirante De
Laborde, comandante da frota rle
Toulon, não pereceu com o navio
capitânea. Decidira desaparecer com
a esquadra, porém no último mo�

menta deixou de o fazer, obedecen
do a instruções dadas pelo mare
chal Pétain".
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INDICADOR MEDICO
----------------------------------------------

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS

-NARIZ, GARGANTA
---------------------------

Dr.
Fspeciatista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C If. Peja manhã, das 10 as ! 2
on�u UU! A' tarde, das 3 às fi

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 144"7

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

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

Con"ul" s
Pela manhã: às terças. quintas e sebndos, tias 10 ás 12

....19 horas: li tarde. diariamente. das 15 às UI horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

$C.

Mussolini à frente das trop, s
fascistas na Líbia

Genebra, 1 (Reutcrs) - De acôrdo com certas informações, aqui Irecebidas, o marechal Bástiro, comandante chefe das fôrças italianas

em operações no norte da África, foi demitido dessas funções. Ao que
acrescentam as mesmas informações, Mussolini em pessôa assumiu o co

mando das tropas fascistas na Líbia.

• _ ."."I!)?'A9'"f' ,-�iiklb$j� _'"

Dra. Josephina S<hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

O MARIO WENOHAUSEN -
(diplomado pela.

r. Faculdade Nac.
de Medicina da Universidade do Brasil)

S.-mterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúda

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426
Resídencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 -- Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�etofa:i�a��SP�:1
Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisiote-rapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Díaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA

Serviço interno de cooperação em Malta

o Serviço Interno de Cooperação muito tem au

xiliado a RAF em Malta, na retribuição aos ataques do
inimigo. O exército britânico auxilia a RAF nos aeró
dromos da ilha, no reabastecimento e rearmamento bé·
lico dos aviões, aparelhando-os pata o vôo no mínimo
tempo possível, nos reparos e construção de hangares
sobressalen teso

Na fotografia, vemos soldados carregando uma

carreta para ser despachada para um avião que

espero sua carga de bombas, sob a vigilância de um

sub-oficial da Fôrça Aérea. (Fóto de BRITISH
NEWS SERVICE especial para "O Estado")

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lxl post.1 - 37

•

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-Igente. nOI principlh
muncípioi do Estado.

17P;

Milton Carvalho e senhora,
etir8udo-�e des ts ce pital, a�

presenta fi � UaS despedidas
tIOS 8�OUS amigos e parentes
o que d- ixar s m de fazer pv s
soalmente p r carência de

tempo.
731 3 v".-2

Alfajate CARIONI. O melhnrl
• Rua Tiradentefi, 16.

DOEN(AS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. narasíteses, furúnculos .

_ úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
'

DE CARVALHO

f'Consultas: Das 1 ft às li horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar. "

Oculista do Centro de Saúde e do HOSpital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiArio dOi
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Coasultas: das 16 às 18 horas

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

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS· NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pieto. '1 - Fone U61

RESIOONCIA:
Rua Bocaiuva. 11� - Fone U56

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia 8 Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIa:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17

horaB.t_JRESID:ÊNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

RemigioDr.
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO:

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Dr. BEZERRA LEITE
I CLtNJCA

I �1:ÉDIC.A

I
CONSULTORIa:

Rua Trajano, 33.

Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Perseguição aos judeus na Noruega
Londres, 1 (R.) - A agência telegráfica norueguesa informa que

as perseguições movidas contra os judeus provocaram uma onda de in

dignação em todo o país.
As igrejas, por seus conselhos diretores temporários, as organiza

ções religiosas e a faculdade de teologia enviaram uma carta de pro
testo ao sr. Quisling.

Na manhã de domingo, dos dias 15 e 22 de novembro, em todas as

igrejas da Noruega, foram rezadas missas pelos judeus executados.
A carta de protesto, ao sr. Quisling, deixou claro que a lei sôbre o

confisco das fortunas dos judeus causou imenso pesar ao povo norue

guês, pesar ainda agravado quando da publicação do decreto segundo o

qual todos os judeus maiores de 15 anos deveriam ser presos.

Nã.o tenhas dúvida em de.. ·

nuncíar um "quinta-coluna",,.
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

Vendem-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seguros rerr��� Marítim.Ot:l. I: padrões maravílhésos, finíssimo acabamento :
Dados r e lativcs ao ano de 1940 .

., das melhores fábricas do país, são •
Caplldl Reahzado Rs 9.000:G00$OOO

I
• ,.

Reservas, mais de 54.700:000$000 • encontradas nos balcões da _
Responsabilidades assumidas, 0.929.7 i9.000$OOO •

B A'
•

Receita 2EU35S'717S970
.

�
�.ti�o em 31 d.: dezembro bS.964:965%.032 I I) !
Sinistros pagos 7.323:826$800 . ""'" �
Bens de raiz. (prédios e terrenos). 22 354:000$000 � 8 •

I : Diáriamente recebemos novidades :
! ; Rua Felipe Schmidt. 54-Fone 1514 :
w .•
••o••�••••••••••e.ee•••••••••••••••••

ii Allan�a Baía»

Diretores:
Dr. Pa rnphi!o d'Utra Freh e de Car vatho, Epi ph a mo jose

de Souza e Dr. Francisco de Si,I

Agências e s..b-agêncta s em to do o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da Arnr r ica, Euroria e Àlrica. I MATRIZ FILIAL

I BLUMEHAU C S 43
.

flORIANOPOUS

� J1 Rua. 15 de Nov. n, 533 Rua João Pinto, 9 A
i LIVRAR1A E PAPELARIA.
,Arhgos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos para presentes,

Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GEFiENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

Agente em Florirmópo íis

L O B O &. (ia.

I
i-?UA FEL!P!:' '-'CHMlr'l N 3ti

.

c"" costa! /9- hl,"hon,·;o81-�nd. r«.•ALLlANÇA' I

I Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Iteiuí, i

IBlumenau e Lcroes, I
_,UJiQ:! ...�!hIi.ZS.OEZ ::wsc.......�l! wa e��l Sanguenol

CONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF ORaS ,CALeJO

ETC.

TONlCO no CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperados,
Eoqotados, Anêmico., Mie.
que criam Magrol, Crianç••
raquílicu, receberio • toni-
ficação garol do orgoni mo

com o

5a OUDe n 01
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

O I -Perdeu se um
CU OS na igreja. de S.

Fr.mctsco. Quem o encontrou
é favor enrregar à rua Te
nente Silveira, 37, que será
gratificado. 3 vs-4

PIANO Procura-se um,

para alugar, e que
estej a em bom estado de
conservação.
Ofertas por cartas á Cai-

xa Postal n' 113. Svs.-3
La Paz, 30 (R.) - O Senado

aprovou por maioria de votos
o acôrdo econômico assinado
com os Estados Unidos. O gabi
nete irá manifestar-se ainda so

bre o mesmo assunto.

Compra-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Audaciosa fática dos
aviadores russos

Como se processa o abalroa:uento aér.eo
Pelo u Robert 9, Hotz, da Força Aérea Norte-Americana,

exclusividade da "Inter Americana",
para O ESTAEOi

Canazes
.li

de arrazar um quarteirão

Nova Iorque, Novembro - Uma
das táticas dos pilotos russos con-

1 ru os nazistas consiste no abalroa
mento aéreo.

até uns 7.500 pés de alliLude. A mi,
nha mnníção esgotou-se. Que f["
zer ? Eu poderia seguir ainda o

bombardeiro mas sem qualquer ru

sul 'ndo prático. Com um motor só,
(�!(' o.inda poderia iI' longe e talvez
escapar f. destruição. Só havia urna

coisa a fazcr - abalroar o fascista.
"Decidi cortar-lhe a. cauda com a

hélice, e para isso exigi do meu InO

tor o máximo de rol ação. Somente
uns 30 pés separuvam então os dois
aviões. Eu podia ver claramente a

placa de blindagem da parle infc-
var-se sel:l nada sofr�rem., rior do bombardeiro enquanto lHJ

O abal,l oament� fOI aperfeiçoado aproximava dele por I rús e um pou
pelos aviadores russos depois que co i.baixo.
eles obser�Taram, que fre_quentemen-I Nesse momento, o inimigo abriu
te ?S �nultll�otO.1 es �Iemae� ?e_ bom- fogo com uma metralhador-a pe-sa
ba� deio esc<,pav�m a destruição (�e- da. Senti uma dor lancinante na

pois de lerem SIelO dU:'�I!lenle a!ll1- r.iin ha mão 'lil'E�ita. Fora atingido
girlos pelos caça, s,ovletIC?s. F:'�-. por Ulll projétil. Atirgi t , iniruigo
<ruel:,temellle;, o piloto do caça fazi.a I não apenas com a hél-r.; mas com
Ui11 �strago matand,o parte ?� trí-] o meu avião iodo. Vc r ificou-se um
pulação do bon.lbardelO e ll1utIhz�n-ltrelllendo cheque. O meu caça fi
�i,o UI;: ou mais �os seus I�IOtOI es. ! cou logo na posição d': '00 inver
I �:Ia\:a, esses ,at�ques es,,0�aval11Itido, Desamarr-ei o cinto de scgu
gel almentc � ,l111lltada mumçao d.o j lança, arr-astei-me até :1 aberturn
caç� e pernllt.lalT: que o hombardel-I de sai da e saltei no espaço. Enquan ..

1'0 1asclst,a atingisse as, suas JII!!las:: Lo percorr-ia cerca de �_,100 pés o �

O, abalt Oall1el:to �1estr�a,;�e a dar, meu COl'pO cru como uma pedra.
o ��ro . ,de ll11Ser.lcOrdIa nes�es pois não

í

inha aberto Co meu pai a
aviocs ju �em _fendos, ll1a:�. exige quédas. Só depois que ouvi a U\11

ll�l1a combinação de habillsslll1,a lado o rugir cio meu avlão � que '9\1-

pilotagem :. a�rc::,eJtament� �Ia" dl-, xci a argola. que abre o para-quédas.mínuida 11l"l1e�bIhdacle do irunngo, Desci em uma lagô a, desvencilhei
para ,([ue o ,pl1010 atacante e, sua me do para-quéda, e nadei até à

l_ll��IUln,a, sofram o ,menos pO:%lvel.lll1:lrgem mais próxima". Aproveitadores c_ta

IlIJ_ I: Íl.e:l.lIent��l��nle, o a?al� oad�r I o piloto Vinogiadov provocousofr-e sel�d� a,al.l�s ao sei execut�- um :>,l)alroaJllento "à antiga". Empc- guerra (O d d d 210$ 500$ I d
. �

)cI� essa tática suicida, e ? rcspectiv o nh ado em lula com 11111 avião nazis- Rio, 1 (D. N.) _ Importante
r ena o e I a a,em as comlssoes

pIl010 �a.lta de para-quéda. I la isolado sobre um objetivo vul- dT A' b d r d I Grande Empresa de C(\n'<\1 uçõ e-, com e sem sorteios,
9s pilotos soviéticos empregam ncrá vel r�lsso ficou subüamento rngencia aca a e ser rea rza a

'I [1€'Ce�8i li pess
ô

as at i va s P Intehuetn es, e st. bele cidas ou

tires tipos eleN aDbalr.oallle_nt(o, segun- sem um cartu'cho nas suas arruas pelos inspetores da Municipalida-I não hom e us ou mulheres mucas . u ffl pf Z'J� que d e s+jam(,0 (J llJa.l0r . enlsov ln orma em 'I it ic: '1 I'
' . '0" , ••

' '... � •

cc li' let' (la e ba'xad'l da
dll Ollla IC,:S, 1Il.Ia ?a a 11111111",.t. el1-1 de do servIço de racIOnamento de I trn balh'lr, Dft� SUBS lo(�,.lIid8de�, angariando J)re�t-lmhta8 er �n c JO,rl111" 111 L.e • lrelanto, tlllha pel'íura�lo o seu tan-I " .: • -, c'

'p -u '.
lJHSS em �'ashll1gton. TaJ�lbeJl1 c

que de gasolina e () avião se incen-I gasolina. Foram surpreendidos em faZ�Dd() cobrr,nç s de tI ulvs !lH ra CoDSvruço, R de c'Isa�.
llsa.doometododedestnnrosco- ,.' .. N:- I'·! "" a"/·fI ,. iapro.lS�tf·co-e' e"ms,rtel') Trb'h() 1':.'{·!·I, '\_grud,"-vel.

d d 'f' ',d .
. -

t
(" <lo a, j ao (eSe.lanl o "eSC'_l S,)- aO'rante e presos vanos empre- <C,' ._,. I I • ". • 1 < LI.:>

Jll�n os e Sl�pe!.lcle o aVtla°t al�- sinho", Vinogradov abalroou o apa- "
• mui o lucrati\'O � de O'fto3e I'ceirnção O "el'viç() pode ser

('.,\[0 por l1IelO oe um con ac o 1- . 'II
...

. I l' gados de oombas e motOrIStas
� E-

' , - .•

•

geiro da hélice do atacante. Esse I? :10_ llllllllgO,. plovocanco a (es-
•

' fei O apenas em 2 ou � hOf'lis p!lr di':), não' rt'Qut'I' expen-
't I I d

" ,. ,'. tll1lçaO dos dOIS.
que adulteravam e vendiam ta- ,i d'd j d ' ,

,

lll� oc,o cemau a, a l1�a:lO! pell�I,�, OutJ'O aviador soviético que :lbal. _. en(;'8.e (18 C8D : fl,PS po tom COI''':'''I va,r (6 empl �gos Ou
mas e o que pl?p,?rc.lOna maIO!

roou e saiu com vichl para narrar loes de racIOnamento. Os acusa- Of-g 'CIOS que tfnhflm. Ordenado fIXO que srlá estipulado
chance de sobreVIVenCIa para O. I' AI ' .

"
- d $

. '

,.,-1 d
I I' d 1,1 1açal_lla, c o lenente eX�h1l11·)- dos vao ser processados. e 210 e 500$, c,)oror'me fi especlli luaáe que C'1 '\ can-

a )Oa loa. or'D .

,f' '_ Ylcl� Klselcv, q_ue apenas sofre:l U�ll did'lto venJJa a revI"llij alem das cornis�õE's - E creverma,lOr :lllsm nsa, que o J:!e i l,gcII'o arranha0 no rosto Jej)()Js Os elementos colhidos pela Esta. ....

' ,
, '_

.

.

todo de .�orte com a hehce,. eXI",e, que saltou do para-quédas. O seu tística Militar são absolutan.eüt'
d _ndo detalhes sobre posslbIlldüdes, pora CalXPi Po�taJ, 3522

que o aVIa0 atacante se aprOXUlle do avi lO ))erdeu-se ' .
_ SAO PAULO

inimido peh retaduarda e procure \
., .

{'
secretos, e servem somente a fln,

,"oar "'à llles;na velocid:J.cle que i>le! ,Descrevend9 a façapha,. I lselev militares. Negar-se a fornecê-los ou -------L-O-·-.'-...\-0----------
......------------

Logo que o piloto atacante sentil: l:lsse: "�u Bao me �a.1 lll';lIt,O h,em. I mentir no ministrá-los. constitue CIISI)a 1 .... MARÂVI. "Finalmente
t d I I T ,tEstou celto de que c posslvd anal .. crime rjO'orosamente pUnIdo pelas LHOSA!

que oeou e eve com a sua. �e Ice
1'0;'1' o inimi"o sem se perdcr o ar!a- I' d p", (D EM) ------------- livrei-me de uma Tosse

11l�1 �Ios comandos de superflcle. do: relho abalro�dor. Eu estava U111 .:.�_..a..lJ.;... :.-..�.......;.,;............._...... P tl�l1.t�'jgO" deyc afastar-se para e;'lta,r! pouco nervoso e suponho ([ue foi que atirei-me a êle de baixo p".ra ermu a-se rebelde e violentoU
C�lI e�1 edado n�le: Se o atac3n!e: por isso que estra"uei o trahHlho". cima, para lhe cortar a cauda (,0,11

U'aJ:a?, agll� C?11l � maXlllla presteza nao

I "A minha munição tinha acabado. a minha hélice. Era possivel c<ll- rnáquina de costura
(SCapard a CJueela.

, , O inimi" atinCiira o meu tanque de cular o movimentá ele modo a fG- «Singer», com motor, por
Os ohservad01:es da Força AeI:ea i óleo e �o radi;dor e o meu 1I10tor cú-Io COIl! ?8 pontas elas pús d;, ll1i-1 um brilhante. Negócio ur

d�)s Estados Ul1ldos no estrange!r.o

I'
estavam prestes a dar o último sus- nha héli.c,e, lllas ,no mo.men. to SIl')I'e- gente. Tratar a' r'l a Vl'daICJtt,1l1 numerosos exemplos cla tatl- .

lo

.. ' 1 b I' t' . , piro. mo em .lHlo de olco atlllglll o para- I R 5(,� lllss,a (e a a 1 o�l�len o ael e?, I e� Eu não queria ctc forma alguma brisa, impedindo-me de ver 11l;II!O amos, 6 .

PI o?y�llldo narratn as de pilotos que o fascista escapasse. ele sorle h'm" , 737 6 vs 2
Sovlctleos que abalroaram bomba r- .

_

deiros naústas e aterraram com

bito.
PATRULHANDO O SETOR DE

MOSCOU
O tenente V. Talalikhin, a quem

foi conferida a Ol:dem do "Heroi
da União Soviética"! nana da se·

guinte forma uma das suas f;),ça
Ilhas: "Nano ite de 6 de agosto de
1941, quando os bombardeiros fas
cistas fizeram uma de suas tel1l ati
vas de irrompimento até Moscou,
recebi orelem ele decolar com o mel!

caça e patrulhar as vias ele acesso
:-1 cidade. Avistei dentro de pouco
11111 Heinkel de I1IX a uma altitude
de uns 15.000 pés. Mergulhando,
consegui colocar-me à cauda elo
j!)imigo e ataquei.
Uma das minhas primeiras raia

das inutilizou o motor direito do
apaI'elho fascista, o qual se incli
nou consideravelmente e tomou ó
rumo de sua ba.se, perdenelo altura
rápidamente.
Continuei o ataque, disparando

contra êle mais seis rajadas ele me

trabalhadora, seguindo-o na descida

O sacrifício de U111 pilolo ferido
gravemente, dentro da "riacelle" ele
um avião que não pôde mais evi
I ar a queda, é uma relíquia da la
Guerra Mundial, mas os pilotos rus

sos aperfeiçoaram o abalroamen to
aéreo a tal ponto, convertendo-a
numa tática definitiva, que tanto o

piloto como o aparelho podem sal-

A fotografia acima apresenta um bo rrrb c.rde iro rro r ta-o rn ar ic o no justamente
no momento que scltava. sohr e um objetivo ,inimigo, po de ros iss i rn o bomba de
uma tonelada, capaz de destruir por completo um quarteirão inteiro. (Cliché da.

Inter Americana para a ESTADO).

INSPETORES E AGENTES

u. '."0$0 atestado sõbre os efeitos
do Xarope Toss

Não há melhor comprovação da elt
cRcia de um medicamento, do que 11.&

próprias opiniões dos que já o usaram_

E assim como a declaração acima, do
sr, C. C, M" do Rio, são inúmeros os

atestados sóbre II ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das IOSBes,
gripes, reslriados, bl'ouquites e coquelu
che, pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta 6ôbre !UI

vias respiratorlas,
O Xarope Toss não contt'm nllrcóti(oa.

nem tem contra-Indicação. Póde ser usa

do com segurança por adultos e crianç_
Com seus elementos perfeitamente do

tados e escrupulosamente manipulados,
o Xarope Toss a(úa sôbre a !lora micro

biana. por sua açiio ántisséptica, Elimina.
&8 toxinas. com seus efeitos nos intesti
nos e nos rins, Regula a circulação san

guínea, pela branda ação tónica sôbre
o coração, Age sôbre o mec�nisruo da.
tosse, como calmante e sedallvo e for
talece a8 mucosas da traquéia e do.
brÔnquios, Seu sabor é agradável.
Combata luas tosses, gripes e resfria

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje:
um vidro e defenda sua saúde, logo IUIII

primeiros sIntomas destas afecções d_
vias respi1'8torias com a ação legura
deste medicamento ellou. Vidro; 5$áOL

Cartazes do dia

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

Contrastes
humanos

1\ marcha sangrenta
Com Bill Elliott e Evelyn Young

4 Dansarinas
de aluguel

Com Charles (Buddy) Rogers
Iinx Falkenburg

Cómplemento Nacional (D.F.S.)
Atualidades RKO Pathé News

Continuação do seriado
Demonios do Circulo Vermelho

Com Verônica Lake e Ioel
Mac Crea

Com Herman Brix e Charles
Quighley

As anedotas e piadas aparen
temente ingênm_l.s são grandes
armas de (lesag'regação man-e

jadas pela "quinta.coluna'�.,
(L. D. N.).

Complemento Nacional (D.F.S.)
Tudo vai bem (Desenho)
Preços: Cr. $3,00 e 1,50

Livre de Censura
Preço!': Cr. $2,50·1,50 -1,00

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

Imp. até 10 anos

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

CAGA MA0800.,IA
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quarta feira, 2 de Dezembro de 1942 5

(Por LAR'fON, da PRESS-INFOR- tal separa-se da costa ocidental de Ioda, na costa ocidental, e as ou- anos a Criméia têm sido procurada
lVIATION, especial para"O Estado") 'I Cáucaso por um estreito canal de 6 tras duas convergindo para Sinfe- corno estação de férias e de cura.

Muito antes de tornar-se conhe-. 1\1118. de largura, chamado estreito ropo l - a capital - e finalizando A cadeia de abrúptas montanhas,
cida da história; a península da i de Kerch. Comunica-se com o con- em Sebastopol, a bela cidade que que corre através de toda a exten
Cr ím éia parece ter sido uma ilha.: tinente por uma rodovia que cor- era a principal báse da esquadra sâo da costa sul, póde ser cornpa
Hoje, está ligada ao continente pe-: re através do istmo e por uma es- russa do Mar Negro. rada à nossa adorável Serra do Mar,
lo istmo de Perekop o qual tem II trada de ferro que transpõe uma A estrada de ferro têm (101S com sua extensa vista de um bri
"27 kms. de comprimento e 8 krns. ponte, a 80 kms. a oeste, e atraves- ramais: um para o sul, em di cecão lhante mar azul, que sómente póde
de largura em s�u� maiores pon�os'll sa as ilhas c, o� terrenos pantano- a Sebastopol, o outro para .sudes- ser atingido por íngremes, estradas.
Com sua superffcie plana e baixa, sos do Mar Pútr ido _ um trecho de te, até a algumas milhas de Ao longo desta costas, ha um ro

o istmo dá ao viajante a impressão

I água
cercado de terra e separado Kerch. I sário de pequenas cidades, contí

de que a primeira tempestade deve do mar de Azov por um Iongo e cs- A área total da península é de nuamente cheias de trabalhadores
ter-lhe trazido os mares todos os treito banco de areia que vai ,'1.1 cerca de 60.()00 kms. quadrados, russos em férias e de enfermos em

lados, em uma investida conjunta. I continente à região oriental da I com cerca de 1.200 kms. de costa. convalescênça, O clima é compará-
A Criméa póde ser considerada co- Criméia. I A população é de mais de dois mi- vel ao da Riviera Francesa, não

mo um quadrado de angulos alon-II Há poucas estradas de rodagem; Ihões de habitantes, que se empre- obstante o inverno terrivelmente
gados; o canto mais ao norte forma três delas partem do norte, uma li- gam na agricu!t,ura e na criação de frio das montanhas, que atingem à
o istmo de Perekop e o ponto orien- ga nd o com a base naval da Eupa- gado bovino e cavalar. Nos últimos altitude de,1:600 metros.

_

Os germamcos, que estao fazendo
um enorme esfôrço para obter o

óleo do Cáucaso, capturando a Cri
méia, conseguirão passar de Kerch,
através cios estreitos, para Taman,
na Caucásia; mas, na costa caucá
sica, há outra báse naval .em Novo-

Vende-se rossisk, para onde a esquadra rus

sa póde deslocar-se. Ademais si
I a Turquia continuar a manter-se

0'1:1 moenda de cs na, de 3 neutra e fechar os Dardanelos
cilindros. ticnm punhada de aos navios de guerra, a esqua

um carrinho de 4 rodas, com d ra sómente poderá ser atacada

tolda. Tratar á rua Vitor ?liei- pelo ar, e será capaz de destruir
o qualquer exército germânico que

rei es, 11. tente atravessar os estreitos de
735 5 vs-3 Kerck.

• • •
Nada supéra em

'� eficácia o

OLEO

ELECTRICO

no tratamento
de dôres reumá
ticas, caimbras,
nevralgias e dê
res ou torcedu
ras de músculos

e tendões.

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Fol pago à prestarnista Maria Severlna ela Ccnee ição,

HESIDENTE EM FLOR!ANOPOLIS,
pnssuidora da caderneta IL 6532, o prêmio

que lbe coube em mercadorias, no valor dê rs.

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

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

4 DE DEZEMBRO

EDITAL
Instituto de Educação de

Florianópolis
Curso de Musica e
Canto Orfeônico

De ordem superior, e tsn
do em vista o decreto-lei n.
673, de 12 de setembro de
1942 e o decreto D. 2257,
de �9 de setembro de 1942.
fica aberta, pelo prazo de
30 dias, a contar desta, a

matricula para o Curso de
Música e Cauto Orfeônico
que funcionará anexo a

êste Instituto.
O horário para o fun

cionamento do curso será
das 9 às to 30 horas.

Ag candidatas deverão
apresentar prova de Curso
de teoria e solfejo.

Na falta dêste serão
submeüdas a testes de co

nhecimentos musicais
O curso será orientado

pe la protessora Beatriz vi
cêncta Bandeira Ryl]:

Quaisquer outras infor
mações poderão 8S candi
datas. no tocante à matri
cula e frequência do Curso,
obter Da Secretaria deste
Instituto.

Florianópolis, 14 de no

vembro de 1942.
J. Roberto Moreira, Diretor

5 V8. alt. - 5

Alfaiate CARIOMI, o melhor!
Rua Tiradentes, 16.

Dôraedente{

..................... _.
'.a .

CUnica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RA_OS
li1.peelaUsta em mol�stlu de

IJenhoras - Partos. .

ALTA CmURGIA ABDOMINAL: M-

apêndice, tumores, etc. - CmURGIA
PI.ASTICA DO PERtNEO - H�rnl.as.
hldrocele, varicocele. Tratamento sem

dOfo" e operação de Hemol'l'oides e vari·
zes - Fracturas: aparelbos de gêsso,
Oplira nO!! Hspital.s de FlorlanópoUs.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009

Horarlo: Das 14 às 16 horas, dlarla-.
mente.

Mais um formidável sorteio reulize r
á

a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de nezembro (4.deira),

com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não va clle, Adquira já a sua eaderneta na sé de da

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

____________a. ...

(on§ulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00

Alfaiate CARIONI, o melhor!
Rua Tiradentes 16.

..a. _ __..�

Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Calô)
Ex-dentista do Petronato de Anitapulíe

Clínica e Prótese da boca.- Esp e cla lista em pontes
-e dentaduras duolas.. Dentaduras anatomicas de Pe ladon,
"sem aboboda palatina (superior): novo sistema.- Estruções
-de d e nte s e polpa dentar ia (nervos) com anestesia.

Trabalhos mcdernlsados, sob nbsoluta garantia.
Rua Deodoro , 16.

---------

;;;;;;;;;:;;;;====:;=====.

Hospital de Hcmônío
HAMONIA

, .

. ,
v

t

Alta cirurgia --' Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e fie Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia cllntc s (raios X). l.aboratorlo completo de

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

calmo e confortavel

1--------
1· ..
,. .

I: •

!: Curso de admissão à série ginasial i'. .I. •!. Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro,
i.

•

I. sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso •

:: Médio do Ginásio Catarinense). I
: MENSALIDADE: (r.1 50,00 :
I. Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, :.das 9 às 12 horas.

I i PraCêt Getúlio vargas,· 8 i
: N. B.- A primeira mensalidade sará cobrada no ato da matricula. :
=. .

NADA CONVENCE MELHOR

Caspa' LOÇÃO :MARAVI.
LHOSA. !

o. $355,00
Dialtino Cabral, diarista da,

Alfândega, pede a quem a

chou a quantia de Cr. $355,00'
no trajeto das ruas Cons.
Mafra à Praça graJ. Osório,
o obséquio de entrega.ía na

Alfâ,ndega. que será gratílí
cado.
728 :{ VS.� 2

P•
Precisa-se de

Iano um, para alu
gar. - Infor

mações e propostas ao inte
ressado, no Consulado Ame
rlcsuo, sito à rua Felipe
schmldt.

,

DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
Ex-Cirurgião do Sauatôrio Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E QLIVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações puderão ser pedidas p r carta à
gerência do mesmo estabelecimento

Médicos:

-

Nenhum argumento é de maior per
suação do que PREÇOS BARATOS,

como estes abaixo:
CuNGOLEUNS

1,83 x 2,75 'Cr$ 110,00
2,30 x 2.75 " 135,00
2,75 x 2,75 I' 155,00
3,20 x 2,75 " 175,00
3,66 x 2,75 " 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Recebemos BuLSAS finíssimas, fabricação
norte-americana

FILET á mão
metro Cr$ 31,00

BATERIAS DE ALUMtNIO (GRANDES)
Cr$- 380,00

LINHO BELGA, (para lençóis)
largura 2,20 metro Cr$ 115,00

STORES SUPERIORES
a Cr$ 13,50

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

1,20 x 1,80 Cr$ 145,00
1.40 x 2,00 " 167,00
1,60 x 2,30 225,00
2,00 x 3,00 ' , 395,00

Recebemos ALTAS NOVIDADES em SEDAS ESTAMPADAS

O maior stock da praça· EM LINHOS
lRLANDESÊS para ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR
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• Sociedade Cooperativa de Hesponsobilldndee I

Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (ati1rlna
Rua Trajano n.O 16 - Séde própria I

Registrado DO Ministério da Ar,ricultufa pelo CertlficadJ
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códi!1�s usados: MASCOTTE la. e za. edição

. FLOHiANOPOLIS
E�lPRhSTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTOHES
Ernprestirnos _ .. Descontos _.- Cobranças f

I

e ordens de pagamento I
Tem coreespondente em todos os Muntclpi os do Estado 1

Representl!nte da Caixa Economíca Federal para fi v enda ]
das Apóllees do Estado de Pernsmbuco. corn sortelc i

sem estrnl, em M'lÍo e Novembro. IPagiil todos os caunens das apólices Federais e dos Estados
ide São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para admiulstracão de prédios. IRecebe dinheiro em depósito pelas I
melhores taxas: I

CíC ii díspostçao (retirada livre) 2;,b j

ele Limitada 5 J.fJ
CIC A.,;so Pr évlo 6}b
C/C Pí6EO Fixo 73/0

Aceita procurar ão pare receber vencimentos em to-"qas as Renarttcões Feder-ais, Estaduais e Munlclpaís.
,----- , .. �. I

PI et· () r " I
ei elam �a epoca �ara seas I

matérias enl exames parciais I
Ria, 2 (A.N.) - Atendendo ao a pêlo feito pelos estu

dantes pernambucanos, da quarta série ginasial, e dos estudan
tes de todo o país no sentido de conseguirem. ainda êste ano,

segunda época para duas matérias em exames parciais, os es- \
'tudant es do Colégio Pedro II acabam de solidar iaat -se com a I
iniciativa de seus colegas de Pernambuco, devendo pleiteiar [un-]
to do Ministro da Educação a referida medida. I
---_

!
���'"9fm ate:

fDJt 5
e PE�!CEVEJDS

Pai·õ as grandes festas do

NATAL E tiNO NOVO!
(

Com real economio no preço, façam
desde já suor; compras na:

Oasa Oscar Lima .•
SORTIMENTO RENOVADO I

F�z'9nd IS, Arm annnos, Perfumar-as, Pi ,
J srn as , Gravatas, »: tgos para Viagem, i

I
Enfeites � Ornamentos Variados, etc. I

�":���'. 1��_ Fone. 1.070 !
;"II ':li "'.�iía, di

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

Camisas, Gravatas, Pilames,
.\ieias das melhores, pelos menores

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

INDICADOR BAHCARIO BRASILEIRO
Cerca de t.noo paginas, com balanços
dos Estabe lecímeütos Bancartos 'In Brasil.
Lista geografica - e llabetica. índí cando
os banens que funcionam em cada lugar.
End. 'I'e legralicos. Lísta Diretores dos
Estab. Baucarloa no Brasil
Llsta Exnortrdores e dos produtos.
Informações uteis da Carteira de Exp
e Imp.
Preço: Cr$ 200,00. Á venda n as Livrarias
Inf. tel, 43· 0623 e C_ P. 2475 - Rio.

=

Declaração
Ana Curcio, residente à rua

Felipe Schmidt, declara, para
fins legais, q ue perdeu sua ca-Iderneta da Caixa Econômiea.

I736 15vs-l

),..&A� .�II?C(A,
• •

[S Pt'C.lA.UOAOt

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
. elA. WETZEL INDU8TRIAl�-JOINVILLE (Marca regíst.)

economiza-se t.empo e dinheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EST JlJQ Qu�rt"'-teir�. 2 ae Dezembro de 194...!
'.1 1���.s1i 81 2Tr�1."'� Ih!!! iOWlJljremw... me

7
"

'�tf lSEl'm......,

o�����. N�ax��",��}!.U�,�j�t"'��Sim��g�!!,��!�oSo! \ ��!�:�,�����t-:;:(:�1:�
,
túlio Vargas aprovou o parecer do relativos aos preços da luz e ener-I
sr. Marcondes Filho, consoante pro-

I
gia elétrica, após Q beneplacito dos

o seu escritório para a rua .
posta da Comissão dos Negócios :Bs- técnicos, poderão ser submetidos à «Deodóro s na 23.

I:. O ,·nuFt,·1 de bo]·e serà o ur tl·1 de amanha- IItaduais, relativamente ao processo aprovação superior. Os demais de- (das 9 às 12 e das 2 às 5)do município de Palmeira, Rio verão ser encaminhados à revisão Residência: "La Porta Hotél"Grande do Sul, encaminhado ao in- da Prefeitura de Palmeira". O pre- 2 I Assim será se V. S. mandar seu terno à Iterventor. e subm.etendo dez projé- sidente, de acôrdo com êsse pare. apartamento 11 .

/tos de lei sobre Impostos e rendas cer opinou pela aprovação dos Caixa-PostalllO-Fone: 1277: "TINTURARIA GUARANI" -Imunicipais. O parecer concluiu fa-, f}re'cos da luz e energia elétrica. :voravelmentc à manutenção das

-:;;;;;"=======================;;.."!!: Lavagens químicas.Perfeitão-Rapidez __taxas de 15% e 12%, respectiva- I�
,

mente, para a cidade e distritos : A MAIS ANTIGA DA CIDADE Icom ou sem iluminação, no tocan-

T
·

M d I.:· -I1e ao imposto de licença, onde, en- amanCarl1 O' erna E-::onomize seu dinheiro, preferindo a
contre incidências; propõe pedir-se

. TINTURARIA GUARANI-RUA JOÃO PINTO, 11-FONE 1428informações sobre o imposto de di- : _ve rsôes ; determina a remodelacão A IMSTAlADORA DE FLORIANO'POLIS .do projéto de taxa rodoviária,
.

de n , anexou ao .. '

conformidade com o iá resolvido seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há
pelo presidente Vargas 'em 4 de

fe-I d dvereiro de 1941; aponta as inciden- e mais mo emo.
cias no projéto sobre a taxa de ex- E' hoje o calçado da móda, é recomendado parap-ediente; no tocante à taxa de f'is- ri

,-

d
.

d"
.

calizaçâo lembra:;) assunto regula- I época ce verse, uso e premis e mesmo para uso rano.

Ido pelo decreto-lei 4.257 de 1939; I Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a
péde �larecimentos sobre o pro- TAMA!.ICARIA MODERNA T

•

11
-

tjéto relativo ao serviço de eletr ici- n à rua raJano n. - anexo a
dade; quanto aos cemitérios o

Pa-llilstaladOra.recer conclue: "dizendo-se conces- Vendas a vareJ'o e por atacado. Aceitam-se pedi- I
sõ es em vez de arrendamento e su-

primindo-se a taxação das cruzes, dos do interior.
o projéto poderá ser aprovado.
�ue o parec�r aprovado: Os =���������������:::��::::::::::::::==:::::::.
r+•.............................................................................................................e � �4.+,_� +,_++. e +,_.., ....... � � ,. ,. ,. ,. � � ,. � � � ,. ,. ,.-,.-� ,.-� ,.-,.-� �-+'. _,. ...,.���.,.�,.�,.-,.-�-,.-,.-,. � I%.�:I �t+B:I R },. d ESTT" �t+
� e OglOS e ouro .�ft ��

�I�� Os mais luxuosos e de absoluta precisão �:
� �%.�....+. Relógios de aço RECORD, AUREA e ASCOT. ,� .

.
�.+ Artigos para presentes. l�� ·ir% PRATARIAS-CRISTAIS-PORCELANAS *.+�.. I�
�.. e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. ,�t+�:. Secção de ótica completa.-Garante se a exata I�.+
f� �.
�t. observância da receita. �'t.
�!: Acabamos de receber as últimos novídcdes, díretnmente dos �;�I� Estados Unidos, de pulseiras. colares e chateIa ines �...

í*'••, �.:.... de curo, de 10 e 12 quilates. �

R. Conselheiro Mafra 4 e 5
�:. RUA TRAJANO, 4 - FLORIANÓPOLIS �tl Mercado,
�.. (t· FONE 1.642
�)(..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..�:�:�:..:�:..:..:�:++:..:�:�:�:.��:�:...:�:�:�:�:�:�:�:�:;!: � �__.a�__9m .u�,,�� .. _

Os bombardeiros britânicos destruirarn grande fábrica
de aviões alemã

; ,

i I
, .

iiu
II
i I

II!
I

I
I
I:
I:
"li

I!
I .

I
i

Um objetivo pr incip» l no bcrnba-de io da RAF, que durou quatro noites, contra ROS'! ;tock foi a fábrica Hein ke l. Sórn en t e os imr-actos r c ce bidos pela ferrovia e outros pontos para·I,lisarão a produçà� durante mu�to �el;lPO. A A'emélnha adm!tiu que os
.

resultados tinham sido i igraves e a cessaçao da p rodu çáo e dernonstred a o e l a seguinte fotografia tomada por um dos ,

aparelhos de reconhecimento brit ám co s , em que se ve êrn: II1) A grande o l icina de montagem atingida por um rosário de bombas (convem observar
o dano causado ao telhado)

2) Fusel ages , partes de aeroplanos e aparelhos salvos da usina.
3) Oficinas de montagem daniticadas pela explosão,
4) Casa de rnáqunas danificadas pelo fogo.
5; Grandes oficinas avariadas pela explosão.
6) Oficinas de pintura danificadas pelas explosões. •

7) Outros edifícios danifrcados pelo fogo e pelos explosivos de grande potência. (Foto de'
British News Service para "O ESTADO")

"A MODELAR"

Vendas à vista e a· prazo

�.._._-_._ _-.,.. -_..-.--- _- .....,.., _._ -_ -,.,. __-.-_ -_--

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
Rua João Pinto, 21

t:
.......................- _--

Farmácia «Esperança)) Ido

IFarmacêutico NILO LAUS

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

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

PREÇOS MÓDICOS
(edifício do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o EST A. DO Quarta-feira, 2 ae Dezembro rle 194,.!

Epidemia de cólera entr i o S
CHUNQUIN, 2 (R.) ,_ ltIAIS DE lIIL SOLDADOS J APOXESES P:ER/I'ENCENTES' AOR EFETIVOS no 110 EXÉRCI'fO PERECERA)! VI'I'IJUADOS PEL�\_
CÓLERA NA ÁREA NORTE DA PROVÍNCIA DE H U�Ã, DURANTE O IUÊS ,DE OUTUBRO ,ÚLTOIO, DI ZEIU INFORlUAC'õES RECEBIDAS NESTA CIDADE.

IVida Social" �ur�rc� S90p�çã�,e�r � s� re�soS
--- Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

IN'l'ESTINOS e A.NO-RETAES.

D R. BIS C A R D I
Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jan"., de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

Meirelles nO 28, das .9 às 11 e das 2' às 5 horas.
MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

o vice·cônsul de Portugal
agradece ao «Estado» Comprai na Cf SA MISCEO nosso diretor recebeu, LÁNEA é saber economizar'

ontem, do vice-cônsul de
Portugal nesta capital, a

respeito da nota de "O Es
tado" sobre a data aniver

ClGARRILHOS TALVIS sarla da Restauração da
0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00 Independência daquele país
CASA MENDES amigo, o seguinte telegra

ma:

"Guardo no meu coração,
agradecido, as entusiásticas
palavras com que o meu

prezado amigo saúda a glo
riosa data de nossa Inde
pend�ncia, que de novo fez Ecosreviver a alma heróica da
Pátria. •
Afetuosos cumprimentos. Hoje, às 19.30 horas, haverá
Antônio Tavares D'Amaral sessão doutrinária no Centro

______ vice-consul de Portugal". Espírita «Amor e Humildade do
Normalistas do Instituto Apóstolo».

«Coração de JesúsB OCOClOOeXI--DOIXlOOI>n--.,.,.,.,.,.,.,.--cooooooo--__-o".....---
Colaram gráu ontem, à noite, ADVOGADO I "t

no edifício do teatro"Alvaro Dr. Aldo Ávila da Luz ; Feris Boabaid e Car- f
de Carvalho", as normalistas do Horário: 9 às 12 e 17 às 18 � lota Rosa Boabaid par-

Instituto "Coração de Jesús", Edificio Amelia Neto, � ticipam a seus paren-

estabelecimento que honra o sala 2.

I
tes e pessoas amigas

magisterio do Estado. Flo%-ianópolis. I o noivado de sua filha

Paraninfando a turma, aliás,.1 LOURDES com o sr.

numerosa, o sr. dr. Elpídio Bar-
-.... wmmlUiPl$� - � SAUL AMORIM

bosa, diret�r do Dep�rtament.o Alarme de surpresa João Correia de Amo-de Educação, pronunciou senti-
_ §

da oração, muito aplaudida pe-
Sao ,Paulo, 2 (A.N.) - F�-I � rim e Maria Bayer de

la assistência que acorreu à se- land.o a reportagem da Agência III"
Amorim participam o

Ienidade.
I
Nacional, o capitão Henrique noivado de seu filho �
Cardoso, chefe dos Serviços de SAUL com a srta. �

Alunaase Ótima casa, r Defesa Passiva Anti-aér ea des- � LOURDES BOABAID

I� c:lI� 5 quar- ta capital, adiantou que, den- ! """""""'�"""CODCOOCOO:lO,,,x,oooooa
tos '. sala para vtsttas, sala tro de pouco tempo, toda a cí-
dê Janta!', exce�ente banhei- dade será submetida a um

alar-/
� S A U L e L O U R DE S �

ro , copa e coztuhs. Pos�ue, me de surpresa, sendo mcbili- � apresentam-se noivos �
out�os8.1m, amplo terreno e zadas, nessa ocasião, todas as I � Fpolis., 29/11/942 R
praia ue banho. Vendem-ao, I

entidades que têm prestado ser-, § �tambem, móveí-, em bom e s- viços nos exercícios anteriores. nooo=coD<lCOOOOOOOClClOCOO�"""""""'""""""",

tado, 'I'ratar à rua BocaiuVR,!Aviões da F.A.B. SObrevoarãOl738
3vs-l

117. I a cidade, tomando parte ativa Alfaiate CARIONl, o melhor738 5 vs-l1 nas referidas manobras, Rua Tiradent6s, W.

AnIversárioB:
Ocorreu, ontem, a data nata

lícia da prendada senhorita Ol

ga Cardoso. filha do sr. Oscar
Cardoso, do alto comércio des
ta praça.

Fez anos ontem a gentil se

nhorita Josina Trindade, filha
do sr , prot , Luiz S. B. Trin
dade, inspetor escolar.

Vida EsportiVô\"CRACK" FóRA
Rio, 2 - Em face de parecer do

Deflue hoje o aniversário na Departamento Médico da F. M. F. o

técnico Flávio Costa resolveu dis- \talicio do interessan�e gar.otinho pensar o "crack" Geninho, convo-
Carlos Ronald Schrnidt , filho do cada para os treinos da seleção ca

sr. Lourival Schmidt, fundo-
I
rioca.

nário do Cabo Submarino.

I
--

Os. CARECAS AINDA ESTÃO EM
Fazem anos )loJe. .

- l'lODA ...

O sr, dr Francisco Gallotti'! Rio, 2 - O Fluminense oficí?u a
• , I F. 1\I. F. comunicando que se

í

nte-
o sr. João O. Wendhausen ressa pela renovação elo contrato

de Oliveira; do jogador Careca.
O sr. Ernesto Rothsahl;
a srita. Aldina Gama;
a srita. Astrid Tolentino

Carvalho;
o sr. Otacílio Costa;
O sr. Manoel Dias, funcioná

rio da Prefeitura Municipal;
a graciosa senhorita Enny

Spoganiz Menezes;
o jovem Nelson Grisard.

Casa Porto

OS SUCESSOS DO BONSUCESSO
Rio, 2 - O Bonsucesso resolveu,

de J segundo ofício enviado a F. 1\1. F.,
renovar o contrato dos jogadores
Madalena, Pichim e Garrido.

o FLUMINENSE DERROTADO
Rio, 2 - O Fluminense, que ora

reali.za uma excursão. pelo interior Ipaulista, perdeu na cidade de Tau
baté, do campeão local, por 2 pon
tos a 1.

Agradecimentos:
Do sr. Carlos Kather, fun

cionário da uConfeitaria Moritz»
recebemos atencioso cartão de
agradecimentos pela nota de seu

natalício.

GODOI X PRIMO
São. Paulo, (E.) - Areunião pu

gilistica anunciada para dia 28 p.
p., no Estadio, e cuja luta básica se
ria travada entre o campeão chile
no Artur Godoi � Q argentino Edu
ardo Primo, foi transferida para o

próximo dia 5 de dezembro. Essa
transferência foi ocasionada pelo
estado de saúde do campeão chile
no que a conselho médico se vê
obrigado a repousar durante alguns
dias•.

Falecimentos:
Em sua residência, à rua Curi

tibanos, faleceu o sr. Agosti
nho Neves. O extinto deixa viu
va e- vários filhos,
'tI".-...- ••_-_-_-••_-_-.-.-_-_._••-.-...- .._-_••••- ..

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

Cr$

RADIO DE LONDRES
Ontem, das 21,30 às

22,00 horas, hora do Rio
de Janeiro, a B. B. C.
irradiou um programa
especial intitulado "Mrs.
Miniver" ("Rosa de Es
perança"), para coinci
dir com a apresentação
do filme do mesmo no

me que será exibido em

São. Paulo, hoje, em

"avant premiere",em be
nefício dos Fundos Uni
versitários de Pesquisas
para a Defesa Nacional.
O programa constou

de mensagens do Diretor
Brasileiro Cava lcan ti, do
Diretor de Filmes Major
Wyler e do conhecido
astro Robert Donat, e

de tr�s cenas do filme:
D primeira, quando a

notícia de guerra chegou
em meio do culto que
se realizava na capela
de uma aldeia inglesa;
a segunda, quando a sra.

Miniver descobre um o

viador alemão caído en

tre os arbustos do seu

jardim; a terceira (final),
outra vez no culto da
capelinha aldeã.

É lUIS QPE UM
NOME, E UM
SIMBOLOI
-

PODEROSO A.UXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA.
�e:B!I

__ A

, E 110m parti ff!C,!
NUNCA é cêdo demais pum

usar Kolynos. As ciiancas,
especialmente, precisam da pro
tecção superior que só Kolynos
lhes pode dar.
Porque Kolynos não só con

serva o brilho dos seus dentes
e a saúde de suas delicadas
gengivas, mas tambem pro
tege-as contra muitas infec
ções perigosas que tém origem
na bocca.
E facil habituar as crianças

ao uso de Kolynos, porque ellas
adoram seu agradavel e refres
cante sabôr,
."

e Notícias

Ás portas de Tünls
Gibraltar, 2 eH.) -- As tropas aliadas estão a 19 kms. da capital

da Tunísia.

A fumaça escurece o céu
Genebra, 2 (H.) A refinaria de petróleo de Teulcn. incendiada.

pelos franceses. continua ii vomitar rõlos de fume escuro, uue encobre
grande parte do céu. Tambem das cercasses dos cruzadores "Algá
ria", "Dupleix" e "Colhert" a luwaça continua a sair.

OUTRO SUBlUARINO FR,ANCÊS
Londres, 2 (R.) - Outro submarino francês, o "Marsouin ", escapo,

de Toulon, chegou a um porto do litoral norte-africano.

DE VICHÍ PARA PARÍS
Genebra, 2 (R.) - Chegam notícias de que as repartições do go

vêrno de Vichí se estão trasladando para a cidade de Paris, que as

sim, volta a ser a capital da França. (de Laval).

E1U BREVE, FAR-SE-Á DECLARAÇÃO
Londres, 2 (R.) - O ministro do exterior, SI'. Anthony Eden, na

Câmara dos Comuns, informou que em breve o governo fará lima de

claração político-militar à cerca dos acontecimentos da África do Norte,
e sobre a situação do almirante Darlan. Isso, porém, em sessão secreta;

NUlU ACA�IPA1UENTO DE PRISIONEIROS
Londres, 2 (R.) -- Informou-se oficialmente que o gral. alemão

Von Thorna, capturado êste mês no Egito, se acha num acampamento>
de prisioneiros, na Inglaterra, recebendo igual tratamento que os de
mais presos da sua categoria.

FOI CORTAIU A FERROVIA
Moscou, 2 (R.) - Nossas forças cortaram a ferrovia que liga Rzevb,

a Vyasma,

A 40 KJU:S. DE KOTELNIKOVO
Moscou, 2 (R.) - Nossa ofensiva empurrou os alemães a 150 kms•.

na direção de Kotelnikovo. A avançada russa está assim a 40 kms. ape-
nas daquela cidade.

o GENERAL NOOUES EIU ARGEl.
Argel, 2 (R.) - Chegou a esta cidade o gral. Nogués, cf'im de COll-

f'erenciar com o almirante Darlan sôbre a organização de um exército>
de 300.000 franceses livres na África do Norte .

A DIVISÃO NAVAL DE DACÁR
Argel, 2 (R.) - É quase certo que os aliados passarão, dentro em

breve, a utilizar-se do grande couraçado "Richelieu" e outras naves:

francesas que se achavam em Dacár.

A DESJUOBILIZAÇÃO DA. FRANÇA
Berna, 2 (H..) -'Por ordem das autoridades alemãs de ocupação;

prossegue rapidamente a desmobilização e desarmamento das forças,
militares francesas.

•
r

�'[o'rnI E}}I TOULON
Berna, 2 (R.) - Ao iniciar-se ontem os trabalhos lia arsenal

Toulon, depois do afundamento da esquadra, ocorreu grave motim dos.

operários, com manifestações anti-nazistas. Os alemães, então, manda-
ram fechar o arsenal, até segunda ordem.

OS INGLESES Elll DJIBUTI
Cairo, 2 (R.) - Forças inglesas penetraram na colônia (cidade e'

porto) de Djibuti, sôbre o golfo de Aden, tendo sido recebidas com

júbilo pelos militares, colonos e autoridades francesas.
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em gera l. i'roces�ws em todos Os 'Ministe rlos.
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