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Pu in o a i ilitar ale ão no L '111ê t
SAI\rrIAGO, 11 ru. P.) -- O ADIDO MILITAR ALEMÃO, CORONEL FB,():�D:RIÇl�
WOLF, PARTIU PARA BUENOS AIRES. SEUS Al\illGOS DIZEM Q'UE O-"�Cl'�
RONEL DEIXOU ESTA CAPITAL DESDE DOrVlINGO; POR VIA FERROVIÁ
RIA, MAS SEM REVELAR SE TINHA SIDO "'tRANSFERIDO PARA BUENOS

AIRES""
------ .o•••e�eeaGGe80•••30.0oe••�e•••�0.a.e�&�8e�3��aGe.��

Os alemães hdam
com difh:u;dade de

tvônsporie
.

Argel, 11 Henters) - Iuf'orma
,ç'ües recebidas elo Quartel General
I aliado no norte africano adiantam
: que os reforços nazisl as enviados
! para a Tunísia "parecem ter d imi
nuido consideravelmenle em con

sequência dos ataques aéreos e elas
atí ví dades da esquadra britànica".
Essas informações, Iransm itidas

por um porta-voz autorizado, acres
centam que os aviões nortc-ameri
canos "P-,W" estão causando gran
des dificuldades à remessa ele tro
pas alemãs. Além disso, foram os

"tanks ", norte-americanos que
desfecharam o golpe que obrigot
os nazistas a abandonar as suas po
sições de Tebourda. E para que
se faça uma idéia do apoio f'orne
ciclo pela aviação às tropas de ter
ra, basta que se diga que os "Bos
ton", ela aviac ão americana estão
atacando as posições do "Eixo"
voando sempre a pouca altur-a, que
muitas vezes não excede de 50 .�

100 pés, passando como verdadei
ro furacão entre o violento fogo
das baterias anti-aéreas inimigas.

"Receberá Roma, em futuro próximo, atenção das Rea.is Fôrças

I I
SABOTAGEM !

Aéreas, de vez que se trata de um centro importante para o transporte SeDRE DE NOVEMBRO 317 Angora, 8 (United) - O 'I'r íbu-
de tropas e materiais da Alemanha para o sul da Itália e é, também o

. _. nal Militar daqui condenou à mor-

quartel-general fascista?" te dois alemães e um italiano, cujos
,.

nomes não foram revelados, sob a

••••••••••�••••••����.��••••••��'I�����������������������������_,acusação
de sabotagem.

Linhos irlandes�s e ingleses I Heroismo norte-americano no desembarque em Ora0
Caroas Londres,l1 (R.euters)

- O esma- tland", que acabam de chegar

ai
zar os navios ancorados no porto

Sedas estampadas e lisas
gamento das correntes qu: fecham I

Londres. e apoderarem-se das baterias das

A ,•
a .entrada do Porto de Oran, por Esses oficiais fizeram a descrição pruras.

r Igos para banho mero de desesperado assalto levado de como os navios penetraram den- Sob a proteção. de uma.cortina d.e
Pelos menores preços da praça

a efeito por dois antigos "cutters" !ro do port�, ante� que o de nome fumaça, os refendos navios a1Jr,ox!-
A M

dos Estados Unidos, por ocasião 'Walney" tivesse Ido para o fundo maram-se do porto sob um pesada
na ODELAR das operações de desembarque na do mar e o "Hartland" fosse víti- fogo. O "Hartland" esbarrou vio-

África .do � o�t�, foi ,�escrit?, ontem ma de uma explosão. O objetivo dos lentamente de en.contro ao quebra
por dOIS oficiais do cutter "Har- referidos navios era o de imobili- mar, a toda velocidade das suas ma-

......"••••O � �............ quinas, mas viu-se apanhado pelo�
•••••••�........................................... clarões de um holofote, tornando-

Travou-se lula no A:tlânlico Sul enlre um -navio [:��:i:i���:����1::��{?���
mercante e dOIS corsários do «91"XO» r��t��h�u�u�O�:t;tI���ntrsa:�a ��jSet��:

'Vashinbtoll, 11 (U. P.) _ o De-
atirados q�ase a, �ueima r�lUpa, fi-

partamento da Mari,nh .

h-' ta, entre os heróis da ação, o se-
zeram mUltas VItImas. MUitOS sol-

a anuncIou i can ao lllstalado no navio. Este. canhões continuaram disparando dados que se achavam a bordo fo-
que um, l!avio mercante de tonela-,' segundo agora se revela, foi atingi� gundo tenente D. O. Willet, que fi-

t
.

gem med f d d
' contra os corsários, um dos quais, ·gura entre os desaparecidos, dizen-

ram mor os, enquanto outros tI-

r' s
. . �a a �n ou u� .

os corsa- i do por quatro granadas, que alcan- por fim, foi afundado. Termi,na a do que êsse oficial, apesar de gra-
nham que desembarcar na praia um

lO. lIumlgos e supen'lC!e, .em lima çaram uma das principais caldeiras nota do Departamento dizendo que
a um, e ali ..feitos prisioneiros ou

b.�t!,-lhal tra;ad� no AtlantIco me- e U' velocidade do barco ficou redu- o "navio afundou, com slla bandeira vemente ferido, se manteve à frente atiravam-se às águas, embarcando
)') lOl!a, an e� e se�, por sua vez, \ zida. Foram tambem atingidas ou- drapejando no mastro". O corsário de seus homens e mais tarde atuou em botes, antes que' o navio tives
tamb:m afullaado. Somente 10 dos' iras partes do navio inclusive a an- afundado foi o de tamrenho menor,

diretamente com o canhão, conse- se explodido. O "Walney" que em
41 tr!pulanies do navio sQorevÍve-. tena do rádio, O le�e e a ponte de e o de maior tonelagem, diz a nota guindo mortíferos efeitos até que em primeiro lugar atirou sua proa
.ram a batalha! a ([unI. durou 20 mi-j comando. Eram granadas incendiá- d D t t f' um projétil do inimigo fez voar o contra as correntes, foi atingido e
1l.utuR, pa:<�and(), detJols, 31 dias em rias. O convés principal fOI' tambenl o.epar amen o, ICOU gravemente afundado.
Jt '

tdi'
avanado quando se "proxI'mava d(·) d "t d

. -

P -

,a ()-.m�Y, (leu 1'0 e um escaler sal- incendiado, e o navio ficou inunda-
- €jJOSLO e mumçoes. assou entao

�a-",TJ(l.'" Tambl'm sol'r' d I 'd
outro, que estava envolto em cha- a cooperar ativamente nos trabalhos ..•..........-B·.....·n�.-..-.-....." .........l"...........•••...

.

-".

,
_. " �v.lveram I

o c. eVI o a numerosos impactos re· ma� Ih b' 1 JlII
.

t CA'IllIOl\Yi I"'·'ClllCO flHnn,)ros da glH,I'n1ção do cebldos na linha dágua, ma,� seus
t>, para reco ef os so reVIven- (e salvamento dos companheiros, .n iua e n - 1'< , o me uor.

-." teso o Departamento da Marinha CÍ- mas dele não huu::, f1"I� notícias. Rua Tiradentes, 16.

••O�.8�e••o•••e.e••••eooe••e.oe$OO$••ee.oeo••@.e•••• ------------

Ao h&lhara f:utratégeal
da �lUlropa

Wnsh i ugton, 11 (Reutcrs l ._- A
Jutunl estratégia na Euroua c a

disposiçâo do exército polonês no

Ori cnte Médio foram dos assuntos
d iscul idos pelo primeiro un nis.ro
e comandaute-chefe polonês, gene
Tal Sikor-ski , na conferência que
manteve, nesta capital, com os

chefes dos estados maiores do
Exército e Mariuha d os Est.ulos
L'nidos e com o marechal-de-campo
Sir John DiIl. O general Sikorsk i I .-================="""'========-=====-T'" ======

�: ;�eS��;��j���l ���s����. vez cs COlll j--xxvlII -I Florianõpolls-SeJria�felra, 'i1 de Dezembro de 1942 í
-

H. 8695
.�---�� ,;:.----,._ -----.-.�-�-------�

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARIN.>\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

",
,."'_

Darlan ordena a prisão de vários

simpatizantes do «eixo» da'�'c��J�j;�:����a�: .. (_��;···.·�••• ·<�F·:::-::: ..•
Fo!e" era uma o r - ��,

.

:t.�:��:�:*:.�uia:�d:m �::A;�!:::::�::::��:a!!�:�c:: ���Ü�?�;;1m (;; l�UI� �i\� i�
Ilda fel�á.pelas au�ondades local� a procu�a de tod.os os e�emen-Ia.

contr-ibuir com :»)?Y'��., '�.' �:?��{Y?{tos�contranos aos Aliados. Os alemães que nao cumpm�m a ordem, alguns
s. c{'ntavo�'i: «\u(tl DA � fi. '\\/V

serao procurados e presos. Ao mesmo tempo, as autoridades fran- p�r rrr:�:' p�: c;__ ••••:/I�.J.'� �AD .... ;:-:

d • d d T •. d
. • d

da aviao s i e rn ao

�
.... i' rt1\g",.\.

���Sati::n�::a�oa;,ffi�:,�s
a umsia etiveram um certo numero e

i ��:�{�;r:��l� ���� ��·�l\·.�\<\\\\\\J; ma

-

fi' 2��

.wíNffif��Ji���í[i!l��= I ���)t����:��:�� t ;Ir;
-.

?

os seus cissocladoe para assistirem as sessões cinernato- x" �� : d � ....

'f' l' h- " 1 1""
o a,SUrTI.n o, '.',...

. ...

gra iceis a rea lzarem-se, aman a, as 4, o (esta, especial- assim, papel ati.
.

... :.:.;. :./{�?\):
mente para senhoras e serihor it cs) e 19 horas, em suo vo e eficiente na
séde social, à rua Artista Bittencourt. consecus:ão do U IDO'S2 vs 1 mesmo Ideal que'

,

_

-iaíSde5íúi1hÜeS�m�iras ���ff� a�1�e��r���pbJne4mIfuia(j
lecímento de um futuro de paz justiça e prosperidade mundiais,
- a Comunidade do «Fole» resolveu que metade das quantias
arrecadadas seria para a F A B. (Forças Aêr e as Brasileiras)

Assim, pois, pertencer à «Corn unid ade do Fole» é contrl
buir para o maior desenvolvimento da "RAF", que derrotou a

"Luftwaffe" nos céus de Londres e no Egito, e para a "FAB",
que já possue louros muitos e invejaveis,

São representantes da «Comunidade da Campanha do
Fole», em Santa Catarina, os seguintes senhores; em Florianó
polis, H.J. Murray, rua João Pinto 26, fone 1.014; em Lajes,
dr. Henrique Abreu Fialho; no Tubarão, Gualber to Bittencourt,
em Cresciuma, Ado Caldas Faraco; em Araranguá , Domicio
Pereira; em Orleans , Francisco Dutra Junior.

Orgulhe-se de usar à lapela o distintivo do (Fole» !

\

Moscou, 11 (Reuters) - A Rússia, desde que começou a guerra,
formou mais de cinco milhões de enfermeiras - declarou o represen
tante da Cruz Vermelha Russa. É consideravel o socorro recebido do
-exter ior - acrescentou a mencionada peraonalidade, �

Só a Grã-Bretanha enviou 2.180.000 esterlinos, os Estados Unidos,
8 milhões de dólares e a Argentina 500 mil dólares,

Recomendou o bombardeio de Roma
Londres, 11 (U. P.) - Lorde Wedgewood recomendou ao govêrno

o bombardeio de Roma, ao formular a seguinte interpelação na Câmara,
-dos Pares:

TROPICAIS INGLESES
O mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Conce$são de cartei.
ras de Identidade

na Armada
Rio, 11 (V. A.) - o almirante

Aristides Guilhern comunicou ao
dir-etor geral do Pessoal da Armada
que, no aviso sóbre a concessão
de carteira de identidade a pes
soas de família dos oficiais da Ma-

I ri Ilha, resolveu incluir entre os pa
ren ies que podem gozar daquela
regalia, a esposa, viúva, o" filhos e

a.s f'í lhas solteiras ou viúvas, Iegí
tunas ou legitimados, os enteados
e as enteaelas solteiras ou viúvas,
a mãe viúva e irmãs solteiras ou

viúvas,

Espadas para a 'abri
cacão de armas

Washington, 11 (U. P.) - O.,>
oficiais da armada norte-america
na por sugestão do Ministério da
Marinha, coronel Frank Knox, co

meçaram a entregar suas espadas
para a fabricacão de armas e mu

nições , de conformidade com a

campanha do ferro velho.

Cabelos brancos'
MARAVTLHOSA !

LOÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultímos estilos de finos
MO ILI. RIOS
acaba de recebert

I'

I

I
I,
t
I
"

Vista de Trípoli, porto italiano na Libio , situado a 200 milhas de Malta;
importante posição estratÉ.gica do Med i ter r ân.eo .

(British News Se rvi c e , para" O EstoGc")
........------------------------.-------------

fi
� ""I. i iii Fil ,. Há'o q�iUH' ser ?i�(e·rei,

",SSôSSinou a nOiva a porla uH �gr1eJa CU�oOSl1�:�íSÚ/OOS �X��!��e�u:�svf�::
rei da Índia, marquez de Linl ith-

R:dfe,.lO (D. N,) - O neg�ciante de. mad�iras .Ioâo Lopes .Silv� vi- gow, permanecerá mais um ano no

brou li uas facadas em sua ex-norva Severina LIma, que faleceu imediata- exercício de seu mandato em vista

mente, ? criminoso ag iu em desespero, pois nã? p.o�ia se �onfol'mar con,l I das dificuldades que encol�tra Chur
o romp im ento do n o iva d o. A cena de sangue fOI rápida e aesenrolou-se a chill para designar o seu sucessor.,

porta da Igreja da Casa Amarela, quando Severina saía da missa. O barão Arquiba ld James Sinclair
recusou o oferecimento que lhe foí

feito, por considerar que tem asse

gurada carreira política mais futu
rosa no território metropol itano,

A RECONSTRUÇÃO DOS PAíSES ESCRAVIZADOS

Artigos para senhores!
SEDAS ESTAMPADAS
.

Os mais línéos nadrêes
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Vendas à vista e a prazo
� ..
• •

I Curso de admissão à série ginasial I
• •

: Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, :
: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :
: Médio do Ginásio Catarinense). :
: MENSALIDADE: Cr.S 50,00 :
: Matricula aberta até 15 de dezembro. diariamente, :
: das 9 às 12 horas. :
: . Praca Getúlio Vargas, 8 :
• •

I N. D.- A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. I
� .

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

I

ALFAIATARIA <, O

Florisbelo Silva
UNICO»)

Clínica médico-cirúrgica do

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: -

tõmago, vesícula, útero, ovários,:,;
apêndice, tumores, etc. - CffiURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, V31·lcocele. Tratamento sem

"

dor e operação de Hémorroides e vari

zes _ Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra ncs Hspitals d� Florlanópotia.

,

Praça Pereira e onveíra, 10 -

IFone, 1009 .

Horãrio: Das 14 às 16 horas, dIaria-

mente. ;

Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras.
Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

Servico garantido-Prontidão

o alfaiate elegaute da cidade

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

Perfumarias.--Artigos de borrachc1.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(ediíído do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Sociedade Cooperativa de Responsabilidades O que se salvou em I
Limitada Taulora

Banco de Crédito ponular e Agrí(ola .

Londres, 11 (R:uterS)_ - O pos-I' J sivel valor que poderao ter para

d S t (t � Hitler os navios de guerra Irancc-
e an a . a "fIna ses que ai_n�la flutuam em Toulon,

tal como 101 revelado pelo coronel
'Knox, não é ignorado pelos corres

CI" rttlicado pondentes navais dos jornais desta
capital, que, entretanto, tendem,
num modo geral, a dar certo des
conto às afirmações do secretário
da, Marinha norte-americana.
Acentua-se, por exemplo, que os

navios podem estar seriamente ava

ri ados, sem que isso tenha sido
constatado pela observação aérea.
O comentarista do "News Chroni
ele" é dessa teoria, dizendo que é
possível que tenham as equipagens
dan if icado os vasos ele guerra na

parte interna, embora os mesmos

pareçam intactos externamente.
"Os instrumentos ele controle dos

canhões, assim como outras peças
de precisão, podem ser inutilizados
em poucos minutos, - escreve êsse
comentarista, - enquanto ql1e a

chama de oxyacct iJeno é capaz de
perfurar a mais sólida liga de aço.

O aualísta de assunlos navais rio
"News Chroniclc" termina decla
rando ser por todos modos improva ..

vel que os navios ele guerra france
ses possam ser usados eficiente-

to- mente, neste momento, por tripula-
ções elo "eixo". '

O comentarista do "Daily He
rald" começa dizendo que [), dele
gação militar alemã em Toulon está
trabalhando com afinco para 1'e5-

S PAUl!' O ponder à pergunta ele Hitler sobre

II L quando poderá usar as belonaves
salvas naquele porto. E acresceu

Cf'!J] 20 prorlutns, procura diatributdor nesta cidade. ia: - "Os destróires lerão de ser

Cartas para "Ulborat',río" Caixa Postal, 5'::9 -S. Paulo. os primeiros a, flutuar. São vital
mente necessários para os serviços
de comboio para a África e, depois
dos bombardeiros de Nápoles e Gê-
nova, a Alemanha tenciona emprc
gar. Toulon e Marselha como pos
tos de embarque para suas tropas".
Chama a atenção para o falo de

que as notícias relativas fi adesão
de Dacar aos aliados, com seus na-

"ias de guerra e uerórh-omos, con.Representante em São Paulo de uma importante indústria com í

rahalançaram um pouco as vant a-

,o' tirnas ['cns obtidas por Hitler f' salienta ..

referências aceita representações de cortume e outros das pelo coronel Knox, embora re-

conheça que o "fuehrer " tenha sai
'do lucrando. Encerra o jornalista
seu comentário com as seguintes
palavras:

, "Embora seja um consolo saber
mos que, ao menos durante alguns
meses, os navios franceses não po
derão estar em condições de com

bater, é preciso não esquecer que,
quando reparados, as belonaves
francesas, com tripulações alemãs,
constituiram um novo esforço para
nossa frota".

Ruo Ttelsno oQ 16 - S�d€ orépna
.Reglstrado DO Ministério dfl Agricultura pelo

n. I em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: 8ANCREPOLA
Códif'oS usedos. MASCOTTE la. e za. edição

FLOJ{IANOPOLJS
E�fPRESTA ESPECIÁ LMENTE A AGRiCULTORES
Ernprestirnos --- Descontos Cobranças

e ordens de pagamento
'Tem correspoudeute em todos os Municípios do Estado
Hepresentante da Catxa Ecuuomlcs Federal para fi vende

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

:Paga todos os ceunens das apÓlices Federais e dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

.Mantem carteira especial para admínístração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
C/C à dlspostçâc (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5Vo
C/C A 'fiso Prévio 6 'J.t
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
ctus as*'Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

-.

-LABORATORIO

;I-
I}'"

DE

Alfaiate CARIONI, o melhor!
Rua Tiradentes 16.

CONVENCENIDA MELHOR

RE PRESENlftNT ES
artigos. Cartas para Caixa Postal, 1.476 - São Paulo,

Mole -tins dos r i ns e coração
o TONICAHDIUM tônico dos rins e do coração' I mpa fi

bexiga, 08 rias. as nefrite!!. areias, có loas renats, aumenta 88
urluas Tira as lnchaeõcs dns pés e fORtO, hídropslus, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, b-cnquite asmática,
artêrlo-esclerose.

Hf\médio das -enhoras
E' o tõ aíco útero-ovário SED \NTOL que restltue a sande

perdida pela anerula, palidez, magreza, fastio, flõres brancas.
regulador das vlsltas, das doauças do útero, ovários, evita
8S hemorragias, antes 8 depols do p.u to; contra todas 8,10 enfer
midades das senborss de qualquer idade.

L{�8Õe� do eor acüo g asma
US::I li CACl'USGENOL esper ltlcn

contra hldropsías, pés tachados, fnlta de ar, palpitações, abati
manso das velas e artéria!', bronqu.te asmátlce,

Iesões, cansaçc, UriUIl.R e"t1Il.�Ml.R � rlôrefi no coração, pontadas
nos r[n� e I rchscões.

,A OA fr�co'" fi' non '(RJe<��eut.n�
Devem u.;8.1' o STm..OLtNO, que Iaz engordar, aumenta ()

vigor dos "'úsculos e rios nervos. Fortalece () saneue nas pes
aoas enêmlcas Evita li tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontades, t088e, dores no peito f; Dili' (Oa1aB, peruas truco",
língun tmj', Pa-a R n=urastenía, o dpfâ'llm,) ti 8 dispepsia, a

cenvatesceuçs (>, r!i.pidll.
RífH i� - Reu {t�athHno

SPIRO{"'H!::TINA é usada nas m! lé-tlas do ssugue. sUiUs,
eczemlifo, tumores, darthi'Os, eill'lnhas, Ií�tulat<, purgações, fetI
das, n'''II�W8, ef.jcróf�!laB-, r�ulDa!lõlmo.

Ú:!ie,) rlepurativo que limpa o CO�pfl, tonrnca e engorda.
l '?,pGe't..q -la�. todas 1l.1! dro�ar!a6 de Silo Paulo e Rio.

liuga se
u m QUrlRTO

li. -

para so lte íro ou

crsal sem fllhcs.v'I'ratar à rua
T'Iradent es, 5�.
748 30 VS.-l

Vende se
Um brr co n-i-

-

VO, tipo Kaíak,
[l.::I,f'a � DeS�OR.S, com vela e

bolín s Informações à rua

Esteves .Iunlor. 135
753 fi V�.-'

"Iuga-se ótims
.

CIi.I'8 (le

I, 11 mor e dlu, com

banbeiro. ngus fria e quente
,ita à ru-\ Pre'lidente C{)u-
'inbo na 100. Ti'st'lf com To
!entino, na Ag':Hlcia Chevro·
let
755 15 vs alt. ·-1

Sedas estampadas e lisas.
Perfumarias, armarinhos e

modas. Linhos ingleses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

CHARUTOS INDIOS ICr$ 0,30 cnda um

CASA MENDES

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

como estes abaixo:
�CUNGOLEUNS

1,83 x 2,75 o-s 110,00
2,30 x 2,75 " 135,00
2,75 x 2,75 " 155,00
3,20 x 2,75 " 175,00
3,66 x 2,75 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Recebemos BuLSAS finíssimas. fabricação
norteamericana

FILET á mao
metro Cr$ 31,00

BATERIAS DE ALUMINIO (GRANDES)
Cr$ 380,00

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

(

STORES SUPERiORES
a c-s 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

I

USAR,
. EI1I SUo t�)íh tte í;)tjm� i O ; ente (; MEIGYPAN, de

grande püdtH' hig!i'nle" Cü[)lr� IT1Cié� ia� c n ,glosas
;.uspeitf\8, !,-rit'l.Ç0PIi cor!:'ím;;:;rlto�(, r1f)Jé�

tIa.s uiero,vêigÜ.l3ja, me! j(8:; � kÜCl ao te .i� (iÜ�J1\)1f.�
1 )ca:s �. grande pre5er,,<Y!I'f�! DrOjlHfl,. p, ctt�úo, Rh.

I

1

Recebemos ALTAS NOVIDADES em SEDAS ESTAMPMAS

O maior stock da praça EM LINHOS
IRLANDESES por a ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR

Será erguido no Rio um símbolo
�a defesa americana

Rio, 11 (V. A.) - O sr. Eduardo CoIl, ex-ministro da Justiça e hUI·
trução Pública da Argentina, a.caba de sugerir ao Círculo de La Prensa,
de Buenos Aires, seja levantado no Rio de Janeiro, um monumento des
tinado a simbolizar a defesa- do Continente Americano, em face das
agressões nazistas.

O Circulo de La Prensa recebeu com a, maior simpatia a sugestão
dêsse grande amigo do Brasil, justificando-a, no fato de o nosso país se

ter levantado em armas em defesa de sua soberania agredida, e, ainda,
da última Conferência dos Chanceleres se ter realizado nesta capital.

Essa sugestão já recebeu de parte dos chefes de Missão dos Países
Americanos acreditados junto ao govêrno argentino, franca sdesão,
comprometendo-se todos a levar êsse fato ao conhecimento dos seus

respectivos govêrnos.

E M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorreiaiPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.
. Aceitamos cargas para redespacho junto à Es-
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2

Tellilfone 1.677

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

8DO.SA.
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçiun, Casa �ía(!edonia-(a casa que inais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 12 - Terceira Noite Deiuoniaca no Clube 12 de Agosto. Banana da Terra, seusacionai desfile de
---------��__="' ......'2P__ Revelações r.Iuslcais. ..__T7__I._II!III......__IIII�_._1I...._,.,_........_m_......... _

494, o número exato ICartazes do diade mortos _<xxxxxxx>��:mmlOaaoca:ot CXXXX>C7>lQ)=XXXX>Oooe>ccx:x>O�<XXXmI< acxxxxxx>_�ocoxxyx., 0<XX>CCDa

Boston, 10 (U. P.) - De acordo com dados oficiais, eleva-se a 49-1 o HOJE
.

6a.·feira HOJE

:���11���vde�:�11�rtos el�l cOn�eqUên�ia do incêndio do "Night-club" "coc�l �ru7€-����ICíNE��;EO·�
.. ·

_n�;���A cormssao que Investiga o sinistro declarou que cerca de trezentas I - fO�n: 1581 - - fONt ilj02 - FJNK 1581 -

testemunhas deverão depôr antes que o caso seja submetido ao "Grande I A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas
Juri".

,

�, __ .

__...__
A garota do circo Vamos compor CoragelD li muque
(Technicolor), com Dorot.hy müslca Com Anita Louise e Dick
Lamour e Henry Fonda .a PowellHospital de Harnônia

HAMÔNIA
Alta cirurgia - Ortorpadia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição J
Radíologta elíníca (raios X). Laboratorto completo de f

análíses clinicas. Eletrtcldade médica fCuras dietéticas e de repouso em ambiente

Icalmo e conlortavel
_"

Médicos: DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Jen- iro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Inía ntil da
Fs culdade de Medíc.na de Porto Alegre
Ex, Cirurgião do Sanatór!o Belern e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E GL1VEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-rnédlco efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-ch-Ie do
Laboratórto Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

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

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

________� aa. �

Com Bob Crosby e Jean
Roggers

Complemento Nacional (D.F.B.)
Atualidades RKO Pathé News
J, tVI/I": Cr. !t2,50 1,50 - 1.00 I

Livre de Censura I

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

Preços: Cr.$ 1.50· $1,10
Livre de Censura

Lega-

Crédito Mútuo Prr(Ji<j I

Proprietários: J. Moreír3 & (iiI,

7 de Novembro
Fol pago à ;Jrestllmista Mar ía Seve r ína da Concvtção,

RESIDENTE EM FLORIANOFOLIS,
possuidora da caderneta D. 65'�2, o pr êmi o

que lhe coube em mercador ies, nn valor ri P.; rs.

{;r. $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro !Ie 194�

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

18 DE DEZEMBRO
Mais um formidável sorteio rf'a!izl1 r á a Crédito �1Ú

tuo Predial, no dia 4 fie nf'zembro (4,.ft'irh).
com prêmios no valor cip

Cr. $6.250,00
Não vacilp, Adquira já a SUl Cf>idernetli [la �é iI-' rlll

Crédito Mútuo Predial à rua Vi"colj(le
de Ouro Preto n° 13.

........--........----........----........--------------� ...

médica grati3 !

Salvo-condutos I
o capitão An l

ó

n i o de Lara Hi-'
bas, Del egado da Ordem Politica e

Soc iâl, acaba de baixar a seguinte
! portaria, cujas instruções deverão
I ser observadas, na parte que lhes

I couber, pelos Postos do Controie : :

· a) - Os ....alvo-condutos só p ode-

I! rão ser assinados �lJ2IHS antori da- :,.i eles policiais (DeL 1). P. r; Soô81,'

�. ! D.eI: He.gionai�, .

Ali' i liarcs, ESPé-'

tIC13IS, ()'l Po licia, otc.r.: I
I b) - Somente n 1), O. p, S. JiO
s! d er

á fornecer licel1<:a, especiais
S isentando de salvo-conduto. Estas, I
I: cntretanto, só Ierâo vuior quando!

I!
trouxerem colada, a fO[f1grafia do'

·

portador. COlll o c.ui n-!io li? D. O.
,P. S" e tiver a asxlnaturn ·10 Dele
l garlo, ficando 8S anter-iori.iente

i Iorriecidas, e não .lentro dessa';

I.::::::=====�======-==�==�==:_�..������_: condições, desde iú, S('111 efeito;
c) - UsaIvo-condu to especial

Dolorosa sl"tua�a-o dos j"UdIJUS na N.orue�i� para estrangeiro sú pndPLl serfor-
V Uv ii MU necido C0111 autot-iznçâo desta D.

Londres, 10 (Reuters) - Cenas dolorosas marcam a deportação em O. P. S., med iante I',qllcrllllcnto e

massa de judeus noruegueses que são enviados de Oslo para a Alemanha, depois de ex aminnd.i a situacão

d ti
.

P I'
,

d di
. pessoal de cada urn :

o

Icom es ll10 a o orna, segun o a Jantam noticias recebidas pelos cir- li) _ Os nacionais esláo hab i li-
culos noruegueses nesta capital. t ados a viajar desde que possuam

Os silvos agudos de sereias, recentemente, anunciaram alguns minu- um dos seguintes dor-un.e ntos :

tos depois da meia noite uma batida da polícia, em Oslo, com o fim de 1 o -- Cartcira de [denl idade da

d t d II
. .

I' O Policia;
pren er o as as mu leres e crianças israe itas, bem COlllO os anciãos. s 20 _ Carteira de Identidade do
esposos dessas mulheres [á tinham sido fechados anteriormente em carn- Ministério da Guerra;
pos de concentração. Os próprios hospitais e instituições de velhice não 3° - Carteira de Identidade do

escaparam à sanha nazista. .Ministério da Marinha;
: 4° - Carteira de Idení idade do

f!!lIIlII--------------------;------ Ministério da Aeronáutica;

I'
5° - Carteira de Identidade da

Orrlern dos Advogados; C AMP O Si fiO - Carteira de Irlenl idade do •

.

I·
COl1s. de Engenharia;
7° '_ �:llvo-conrluto.

I'
e) - Devem ser respei lados D>

salvos-condutos Fornecidos por ou-
tros Estados. Neste caso o J)(']ef(n
do onde se apresentar o portador
resnectivo, passará o visto;

� f) - Aos estrange iros p):i,ç<ir·
se-á o salvo-conduto especial pára
estr-angeir-o, que terá validade pelo

; tempo estr i tamente necessár-io:
! g) - Ao!'; militares, fardados

'

nã�
·

será exigido qualquer docul11�n to-;
í ,h) r: .

O salvo-conduto para na
,elonr,'s e vál ido por fiO dias, não
estando sujeito qualquer visto du

I
rante êsse prazo,

I Artigos para homens!

II
Casil"C'iras e tropicais

ingleses
O PARAISO

I Rua Felipe Schmidt, 21
------------------------------------------------�---

,' .......•.••....•.....•..••-..•..•••••• •
'. .

1= e E DAS :
oe •
I. •

I: padrões maravilhósos, iinissimo acabamento :
I: das melhores fábricas do país, são :
• encontradas nos balcões da •

--

Gabinete Eiectro - Dentario do (irurgião Den;a-: Casa SAN'A BOSA ;
José C. de Borba (Caló) i o

Ex·dentista do Patronato de Anilapoli!l • D" ,

t b 'd d •
Clinica e Protese da boca.- E"pecil'llista p.m pontes ri larlamen e rece emos nOVl a es _

� dentaduras duplas.- Dentaduras anat0micas de Pliladon, • •
-sem aboboda palatina (superior): novo sistema.- Estrações a Rua Fel.·pe Scbm·ldt, 54-Fone 151.1 •de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestf1sia. • 't

Trabalhos modernisadofl, sob 11 bsoluta garl:lntia. " •
Rua Deodoro,16. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contribuição: apenas Cr $2,00.

Complemento Nacional (D,F,B.)
Dois ur sínhas folgazões Des.
A voz do mundo Atualidades

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

oa Baía»Companhia
----------------------------------------------

em 1870
Seguros Terrestres 9

ano de 1940
[{s. 9.000:000$000

54.700:000$OÔO
:\.929.7:9:000$000

2&358,'717$970
85,964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

..

-----

Diretores:
Dr. Pamphl!o d'Utra Freire de Carvalho; Eplpllanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

-----

-

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
---�-

Agente em f"lorianõpoli a

LOBO & Cia.
N 39RUA FELIPE SCHMIDT

Catn postal 19- TeleDMneIOB3-End. Tel.•ALL/ANCA ..

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. ltajaí, IBlumenau e Laqea.
1_----
______________________�----J't"'-......

J. EugênioMüller Filho e Oscar José Mülle
J:

ADVOGADOS
Fõro

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.
em g ... rHI. I recessos - m tortos os Mlníete rios.
Iizs çâo te j .zidus, aguas minerais e quédas

dágua , Ntlturalizações.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00
CASA MENDES

ãrdual:···········�···········�········*··:fi Q ,. Ih.: uer qu� sua maquina ve a :
: fique neva ? :
• Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova ..
• moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à •

I «4 MECANÓGRAFA» i
• •
• que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. •Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CALCULAR, etc.,4& com a maior precisão mecânica e a preços módicos. •
" R. João Pinto, 19. Fone I.I199. •
t •
••• 9•••••••••••••••••••••••••••••••••

Declaracão
...

Ana Curcio, residente à rua

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

derneta da Caixa Econômica.
736 15vs-9

J1 guerra será longa e
Londres, 10 (Reutcrs) - Um exército produzido em massa [amais

ganhará esta guerra" - declarou na Câmara dos Comuns, o ministro do
Trabalho, Bcvin, por ocasião da segunda discussão do projeto-de-lei que
permitirá ao govêrno registrar os jovens antes de completarem 18 anos.

Bevin disse que não havia intenção de enviar êsses jovens para ultramar
antes de al ingit-em 3, idade de 19 anos, mas que um período de treinamento
de 12 meses não era demasiado longo para as estenuantcs batalhas que ti
nham pela frenle. O minis! 1'0 observou que os homens dos domínios e das
colônias podiam permanecer neste país durante o período ela guerra e, as
sim meSIlJO, serem consldcrados COIllO residentes temporariamente, sem,
portanto, estarem sujeitos ao serviço militar existente. Os domínios de
viam ser consultados com () fim de colocr.r êsses homens, em sua maioria,

- sob o regulamento militar. Acrescentou que o objetivo principal da pre
sente lei era assegurar que êsses jOY!'l1S seriam convocados assim que com

pletassem o 18° univcrsúrio. Era tal a situação dos potenciais humanos que
êsse passo se tornava imprcscindivel, porquanto, em seguida, há necessi
dade de Ulll período de treinamento o mais longo possível. Bevin af'irmou
que a velha idéia da infantaria morrera. Era absolutamente indispensável
a ação individual para se levar a uma conclusão feliz uma grande guerra
de movimento. Quando chegasse o embate final com o regime nazista, ha
veria perdas. "Devemos, pois, tudo Iazcr para que êsses jovens sejam
adequadamente preparados, para que possam enfrentar as árduas batalhas

que esperam por êles. Do ponto de' vista do govêrno, adiamos essa medida
até o último momento possível".

sono

Se a lata
não tem o

soldadinho,

Tamancaria Moderna

A ESPANHA SENTE-SE AMEAÇADA
, Londres, novembro - via aérea - (B. N. S.) - A Espanha sente-se
cada vez mais próxima da guerra. O "Arriba", órgão da Falange, lançou
mesmo um apelo ao povo espanhol para que, nas atuais circunstâncias,
se una em torno do general Franco.

Evidentemente que a Espanha nada tem a temer dos Estados Uni
dos e da Grã-Bretanha. As democracias costumam respeitar seus compro
missos. Todos os perigos e ameaças partem, pois, da Alemanha, por ser o

país que sempre lançou mão de todos os meios para alcançar seus obje
tivos imediatos. Não é a primeira vez, de resto, que ela intervem na vida

política da Espanha. Durante a guerra civil de tão desastrosas conse

quêricias para a nação, a Alemanha mandou material bélico e soldados
para vencer o govêrno legal de Madrid. E o mesmo fez a Itália, se bem

que a batalha de Guadalajara tivesse resultado num desastre para as tro

pas do Ducc,
Assim sendo, os alemães julgam-se com direito a fazer da Espanha.

um vasto campo de manobras, sobretudo nas costas do Mediterrâneo e

nas Baleares, para de ali tentarem embaraçar a ação das forças aliadas.
No próprio Atlântico, a Espanha dispõe de valiosas posições estratégicas.

Tudo isto póde, na realidade, determinar, a qualquer momento, um
novo panorama no extremo ocidental da Europa, tanto mais que os ho
mens de Berlim jamais hesitaram na prática de qualquer agressão. O

apêlo que o "Arriba" lançou agora, só póde ser portanto, uma conse

quência das ameaças alemãs. E ninguém mais do que o próprio povo es

panhol achará estranho êsse apêlo da Falange, porque foi êle que du
rante a guerra civil, lutou, de armas na. mão, contra o nazismo interno e

externo. Naqueles dramáticos três anos de guerra, a alma popular da

nação disse, clara e insofismavelmente, o que- pensava, e queria. Mas ainda:
ela tinha já a certeza de que -110 seu país se iniciava a segunda guerra
mundial. Ningueru o quis ouvir.

Com o desenvolvimento das operações no Mediterraneo e a. che

gada de tropas alemães à fronteira franco-espanhola, especialmente às

regiões de Puente del Hey, o govêrno de Franco começa a sentir graves

preocupações. Dizendo que o govêrno espanhol, no atual momento, deve
ser apenas espanhol, o "Arriba" pretende criar ambiente em torno do

govêrno. .

Sem duvida que o sentimento do povo espanhol é anti-totalitário e,

assim sendo, não será necessário fazer um grande esforço para o condu
zir à luta contra. êsse negregado sistema. Ele será mesmo o primeiro a

lançar mão de todos os meios de combate contra os causadores de suas

misérias e desgraças.
Das nações unidas, êle só póde esperar auxilio 'moral e material.

Como, de resto, todos aqueles que as circunstâncias empurrarem para
a luta contra o totalitarismo agressivo e retrógrado.

A guerra se aproxima de fato, da Espanha. Só muito dificilmente
a Península Ibérica escapará da agressão nazista, Ê o que nos parece
mais provavel.

A INSTALADORA DE FLORIANÓPOliS, anexou ao
seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que bá
de mais moderno.

E' hoje o calçado da mõda, é recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a
TAMAriCARIA MODERHA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora. I

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

I

Compra-se
Compra-se uma máquina

de costura "Singer" usada,
em perfeito estado .. Tratar
na casa n. 42, do Largo Ge·
eUr.al Os,(5 io

Mechado & Cia.
Agências e

Representações
Caixa postei - 37

RUI Joio Pinto - 5

FlORI.ANÚPOlIS

Sub-.gent•• no. principalt
muncípiof do E.t.do.

17P.

PILULAS DE
BRISTOL,
que asseguram uma

suave e perfeita llm
peza do estomago e

intestinos, é o mes

mo que renovar es

tes orgãos, e Isto
importa em um opu
mo funcclonamento.

.......1Ii!'III!@I!���� Dr" Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Sande São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirnrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clínica Cirnrgica do Pruf. Alipio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgadO e grosso.
figado e vias biliares. seios. útere, ovárIos. rins. prostata e bexiga.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
SiUide São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Machado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

r;;::� M:C�:�O e se-I� nhora têm o prazer de
I participar aos seus pa
� rentes e pessoas amigas,

� o nascimento de _seu I�
filho NIVALDO.

..� oooooooo XJOOOCX)C DCDJDDDQ XJOQIDIDOC DOOOQIIIIOO

750 5 vs �4
As autoridatles responsáveis pela

fiel execução das Estatísticas Mili
tares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou, A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.)_

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

brastleiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em a:uerra. (D. E. M.).

CIGARRILHOS TALVIS

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

traidor da Pátria. (L. D. N.). •••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia· Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons- Mofra 4 e 5 _. FONE 1.6,.2 :
., Entrega li domicilio •
• •
.....•..••••.;••......•..

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro,. n'' 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Postal110-Fone: 1277

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 de Dezembro de 1942o ESTADO-�exta Ieira, 11
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Agrediu a tesoureira da P�eleitur a
Baía, 11 (Agência Vítóría) - Lní ormam da cidade de .Po

juca, que o sr. Ferreira Coelho, que fôra prefeito no p�flodo
da Interventoria passada, exigiu da tesoureira da Prefeitura r

senhora Viianderlina Lima, a entrega dos saldos existentes no

cofre, e como a mesma o não atendeu foi por êle agredida e

ameaçada de morte.

-....._,
�

I
I

Esfe aluno hobi-

��"'.� f�ali leu-se em es- « "J'l f�- $ III � 1;010.#"crituração mar- �.ad�:t..�. "��,. "�'H!!l I �._-.;'�',.;v,1�'cantil, colculcs /' '-«f�'l�.,

I
....

� 4' J !comerciais, por. •

-

:;i� mIO; ��\� �.. -

\,.' ;fl ��GUP.' �\/ 'r-� \

���i�� p�����:' :1 ,/�1:':i�
d�a��i�� r

:�psoun� J_-.J ����-i�����
CClSa com estes 4 livros especialisados que !i�lFl:����di�per.sam o professor per S9r de urro fcc:iii-

.'.,1 l ....�. •

dade jomais vis ro. A vercic-de s cio ci ío . 5·.)U p:'".:;f�s:::Qr ha mais de
20 anos, mos r.urico 'ii isto, '�l '{'3;'"dadei(c;�;er�t8 formidGvs-!! Peça
prospero, com toda confionc o, CD Prof. Jean Brando, k. Cesto J,..
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escclo devidon;e"t2 regis!ro-':u
por quem de direito sob n.O 5,�8 em 1918: haoiiit0u já urnu ger:>
ção de alunos e todos e sí ôo Iroboihor-do. Ju�te envelope selcdo
com seu endereço bem cloro. Os preços são modicos e em pe�
quenas presioções. Nõo perderó nem lempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a

um Certificado de cornp eteocio com o qual, de conk!rmidade
com a lei bem clara, poderó comprovar a sua alia hobtlítcçõo.
eM" WA+ 'P"Iti.:;� ...� :anrM"!3!'.;'I-� t:t���W

CORtO 6S alemães roubaram o
ouro da França

FRONTEIRA SUIÇO-FRANCESA. 11 (RGuters)
Segundo informações altamente fidedignos, os nazistas
se o.podexcrom de 49 toneladas de ouro, guardados nos

cofr€s fortes do Banco da França, em Po.r is, Lião e Ole r
mont Fer-rond. 'rodo êsse ouro foi colocado em cunhetes
de munição 9 enviado, em três vagões de carga, para a

Alemanha. Os policia.is
í

tu l ionos ficaram o'1.::orregudos
de montar guarda a ê.sse ouro rou boda cté 8aarbruecke,
onde os agentes da Gestapo se incumbiram de escol tci
lo a tá Berlim.

��;��.�,
.\\II Seja

sua p:ropria �
..

ll' ri >. /r_,a,Y]. . t{'J V(I • I 1"1", I/A [/'... ,
/��, ÍlJ/i1ffl?_;ff.V.

v

�I .' _..-.::. tj �
.. f (fi�l�'

.)"
�j- h���),,� �

f \ �..Qv�

't<- '<>-1'

\ � . Não ho necessidade, mi-
nha Senhora, de cada mês

ler séte dias de sua vida sub

trc idos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
ra sólre. deve-o á sua impre
vidência. Use _li. Soude da

Mulher. Regulador, tônico.
cmti-doloroso, A Scrud e do;

1'.1ulher lhe fará recuperar
anos de vida .

•

de terem
entradasPara as grandes festas do

NATAL E ANO N01{O!

ou

deas

Com real economia no preço, Iccorn
desde já suas compras na

LimaC2Lsa Oscar
SORTIMENTO RENOVADO

CASIMIRAS INGLESAS
Padrunaqem exclusiva

O PARAISO
Fazendas, Armarinhos, Perfumar as, Pi
[amas, Gravatas, I·vtigos para Viagem,

" Enfeites e Ornamentos Variados, etc.
f'

i1 (ons. Mafra, 11

Rua Felipe Schmidt. 21

Fone. 1.070
I

�_""oO:e.�... 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,

CASA MISCELANEA. distribUi-1 Quem sonegar informações à Es
dora dos Rádios R. C. A. Victor, tatísti�a �I!lit.ar, trabalha em pró}
Vá I Discos. _ Rua TraJ'a- I de pal� mrmrgo.. �, nesse caso,vu as e

! sera Julgado, m ilitarmente, como
no, 12. I inimigo do Brasil (D. E. M.).

......" _
'

•• lJ ...

<' :-....��� "':";:'_:.'.:.1! � -;:. _� _
.

.1
• �,

- . � .

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
)tt.���'Ii>C(At

• •

r" PCC1A.UflAD(

CI l�. WETZ}1�I_j INDU8rrRIAL,."J01NVILLE (Merce regíst.)

te-mp-o e �:iirlheiro
..

econom!za�§e

- _,_;':".
I
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Lira T. Clube-Sábado 12, às 21 horas, animada «soiréen oferecida aos
«Licenciados» do Ginásio Calarinense e do Colégio «Coração de Jesõs»
I IC o EDICO Fabricas

D AR U'1'o-OlH�S�-��D:: britânicas
._ r,:, J� NARIZ, GARGANTA

/

f spectalrsta. assrstente do Prote s sor Sanson
di) RÍ() de janeiro,

r e
.

Peitl manhã, das 10 às ! 2
',.,..fH"'H-tHt'HJ: A' tarde. das 3 às 6

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

Dr. f\.:....�.DEm�.!"!�VES -- médico especialista err,

DOE}�JÇAS DOS
CUl'SO de Ane' frlçoll tnf'nto e Lonas Práües no H:o ele Janeiro

COili$uhu Pela manhã: à::; fartas. quintas e stlbndtls, das 10 ás 12
heras: à tarde. diaricumm�e, das 15 às 18 noras

Consultório: Rua João Pinto li, 7, sobra do - Fo n»: l·in7
Restdsncíe: Rua Presutem e Coutinho. 2:\.

OLHOS

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

Dra. S{hweidsonJosephin6
MEDICA

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

Rua F. Schmídt. 39 (sob.)

Ex-ínlernc

WENDHAUSEN - }��!���ad�o �:�
de Medicina da UniversidiAde do Brils:m

do Serviço de Clínica Médica do Protssscr Osvaldo Oliveira
médico do Departamento {h� SaKa.'ig

CLINICA MÉDICA

Dr. MARIO

Moléstias internas de a duu..s ... cr ia n cas.
Consulrórto: Rua Felipe Schu.Idt n. 38 - Tel, 1426

Residenct»: Rufl. Vtsco nde de Ouro Preto D. 70 TeJ.1523
ATENDE CHAMADOS A l�OITE. - FLORIANorOLIS,

Dr. AÜ(jUSTO DE PAULA DJ�etola�����S��:1
• A •

- -

, •
•

FionanGPlIhs
Resídêncla e Cousuliór!o: Rua Visconde de OUI'O Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgís geral e DOeDç&S de Seobor'ls.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Viuleta.
CONsULTAS: Diariamente" às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
�culista do C�ntro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-11!lerno do 8ervle_!) do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Servlços 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 Scbmidt, 8, Fone 1256
Resldencía: Conselheiro Mafr8, 77-FLORlANOPOLlS.

'�8TITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Madlmann
Formado pela Unlver8Idade de

Genebra tSulça)
.

Com prátIca n08 h08pltals europeu.
, Clfnlca médica em geral, pedfatrla
doençu do sl8tema nervoso, apare

lbo genlto-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

I
Curso de Radiologia Clfnlca com o

I
dr. Manoel de Aoreu Vampan8rlo
SAo Paulo). Bspeetatísado em Hí
giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do RIo de Jaoeko.

Gabinete de Raio X

Ia-----'----·----,.;; Electrocardiografia cllnica
Metabolismo basal

D R .. Sondagem Duodenalr. em.glo Gabinete de fisloteraola
Laboratório de microscopia e

análise clínica
RUIl Fernando Macbado, I)

Telefone 1.195

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em I
Geral

I i!lll'CONSULTORIO:
Rua Felipe Schmidt-Edifl- _

cio Amélia Nelo--Fon!'! 159�
9 ás 12 e 14 as 17 noras.

RESIDENClJ\ .

Av. Hercilio Luz. 186
- I'ho oe. !39i-

FlORTANOPOtlq

�6i4&Q6 a)ôiR� "'0JeWi_""....""'."""' _

� "M REPRESENTA(ÕES
f..!e iiVioeS I Por conta própria

O "Instituto Carioca de
r!-i;'�� I"d�l�w'� ..,,� � fi; .::t � II Biologia Limitada", cem

�UJlJQ�!riall�Uy sédenoRio de Janeiro, à
I Av. dos Democráticos, 627,
precisa entrar em contacto
cc m firmas comerciais id ô
necs do Estado de Eanta

i Catarina, para fins de re-

l'preEentações dos produtos
do r eu Laboratório den o rn i-

I nadas vacinas con tra a reste
da rn cnque iro e o n tí-cc r
bunculosa e pne urno-en te-
rites dos bezerros. Cor res
pondência por carta.

Os aviões br ir ânicos estão sendo manut at urados
em fábi icas dotadas de ar condicionado es t a be le cidos em anti
gas pedreiras sub ter raneas , <algur es na Inglaterra» a salvo de
ataques aéreos e do tad as de carnuf lagern natural, essas fábricas
trabalham dia e noite, sendo a construção de cada aparelho
controlada por engenheiros es pe ci a i z adr s. scb um Diretor Ge
rente, de uma sala centra! de cont r o le , e rn cortr c to contínuo pe-

lo radia e por altos falantes ce-m 8S (oficinas.
Na fotografia. A s e l a central de con t r oe de uma

fábrica subterranea. (Foto de Br i tish News Ser v ice , para
"O ESTADO").

A CASA 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL

7
'iM nm 0ji5

'1 :a_L

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

Vida Esportiva
i; I:

Fazemos descontos especiais para as
associa·cões recr&alivas e beneficentes

Campinas p, C.
Domingo último, o Csmpinas

F. C., utilizando suas novas

rêdes e camisas, realizou notá
vel pr êlio com o Navegantes
F. C., de João Pessôa (Estrei
to), vencendo. pela con tsgern
de 6 x O.
O Campinas, que entrou em

campo com elementos locais, e e

tava assim constituido: Asceri
dino; Quinha e Aníbal;' BEnto.
Cid e Arnaldo; Belinho, João,
Antoninho, Corinho e Abelardo.
Marcaram tentos: Antoninho

(3), Abelardo (2) e Belinho.
O quadro secundário VEnceu

por 4xO.
..��.

O QUE DISSE ZIZINHO
Río, 10 (E.) Desmen-

tindo as declarações do jogador
paulista, Zizinho d i s s e ao

DJARIO CARIOCA que não
atingiu de proposito a perna de
Agostinho, tanto que per deu
completamente a vontade de
jogar futebol, quando percebeu
que tinha inutilizado tempora
riamente o grande' 'back ". La
mentou o sucedido e culpou o

juiz de tudo o que se passou
depois daquele penalty, com o

qual o sr. Pausanias Pinto quis
ajudar - aos' seus conterraneos,
perdendo a noção de suas ele
vadas responsabilidades como

dirigente de um prêlio tão im
portante. A multidão foi injus
ta com o grande meia-direita,
segundo as suas próprias de
clarações que aí ficam sem mais
comentários.

•

CLUBE "VELEIROS DA ILHA"
Na séde do Clube Náutico Francisco

Martinelli, gentilmente cedida. por sua

Diretoria, foi fundado, no dia 1° de de

zembro, com a presença dos srs. dr •.

Afonso Maria Cardoso da Veiga, Libório
Soncini, Hugo Moellmann, Antônio Go
mes Soares, Felício Elias, An tônio Luz,
Jales Tinoco, Rafael da Rocha Linhares,
José Elias, João Müller, Emanuel ela Ro

cha Linhares, Raimundo Vieira, Acelino
ela Rocha Linhares, Antônio Selva, Fran
cisco Fr-eitas, Aelmar Nunes Pires, Gual
ter Pereira Baixo, Nilo Nocetti, Carlos

Cherighini, Almir Pereira Baixo, Jorge
Katc1pis, Leônídas Meeleiros, Marcos Nu

nes Vieira, 'I'te, João Eloy Mendes, Ern í

lia Façanha Mamede, Antônio Soares,
Francisco Furtado. João Paulo Gu írna

rães, José Mongu ilhot, Ernani Cesário

Per-eira, Rodolfo Rabe e Moacír Schutel,
o clube "Veleiros da Ilha ele Santa Ca-

A espionagem alemã na Argentina
Buenos Aires, 10 (United) ....:.. O vespertino "La Critica", que se dis- tar ina", com o fim de promover e in-

crementar o esporte de embarcações à
ringue por seu fervor democrático, além da sua corajosa atitude contra véla, motor e outros esportes.
os regimes totalitários, publicou editorial, em que destaca recente decisão Foram designados para presídí-lo � se

do juiz federal, dr. Jantus, ao dar intervenção à Suprema Côrte de .Iusti- cretariá-lo até à sessão que se realizaré

ça, para investigação da responsabilidade de certos funcionários da em- hoje, respectivamente, os srs, Jales Ti·
. _ . .

,
naco e Emanuel Linhares.

h�I�ada alemã, q�e aparecem implicados com pessoas processadas por Vários assuntos foram ventilados, ten-
atividades de espionagem, do a primasía o referente à criação do

Declara que, com isso, chegará ao fim a campanha que o seu faleci- referido Clube. Foi designada uma co

do diretor, Natalio Botana, iniciou em 1937. Diz o editorial: "La Critica" missão sob a presidência do sr. dr. Aron

tem orgulho em ver confirmado, depois de um longo e difícil processo, o
so Maria Cardoso ela Veiga, para elabo-
rar os Estatutos respectivos.

que para nós foi ponto de partida: todos os fios das atividades anti-ar- Pelas 21 horas, deu-se por encerr-ada
gentinas e da espionagem nazista confluíam para a embaixada do "Reich". a sessão, depois ele uma ligeira alocução

em que se fez ressaltar o valor do es

porte catarinense, e, de maneil'a veemen

te, a i1ecessidade de cooperarem com de

dicação para o progresso ela noya enti-
elade náutiça,

Dr. ARManO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRiO:
Rua João Píato, 'I _ Fone 1.�61 Acrescenta que "La Critica", já há algum tempo, possuia provas do-

Attende a chamados I RESIDÊNcIA: cumentadas de tais atividades ilicitas e que o govêrno deve reconhecer a

J" Rua Bocaiuva. 11ft. Fone l.ft56 veracidade das acusações que fundamentavàm a campanha empreendida
_________118.. I

__II!I!!!i!..... ....
.. pelo jorntllista Botana.
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o próximo jôgo Conferência dos Presidentes do
Já está definitivamente asseri-

U
V"

tada a realização da 3' partida e rugnáJ«Melhor de Três», que será �o Montevidéo, II (R.) - Parece estar definitivamente
Estádio do Pacaembú, em Sao

i assentada a conferência que será realizada pelos nresí-Paulo, na próxima 3a-feira. dentes Getúlio Vargas e General Baldomir, na fronteira
.....

o CONCURSO DE CAlEIRA uruguaio-brasileira, no dia li do corrente mês.
S. Paulo, 10 (E.) _ Noticiam os O gral. Baldomir viajará acompanhado pelo dr. Ame-

jornais, nas suas secções esportivas, zaga, presidente Gleito do Uruguai.
que, segundo se sabe, o Corinthians
Paulista entrou em negociações ou

entrara em negociações com o Bo
ta fogo F. C. do Rio de Janeiro afim
de obter o passe de Caieira. Ao que
acrescentam foi oferecido pelo mes-

1110 vinte mil cruzeiros.
*

Marinha de Guerra do Brasil, receberá o nome de HVidal de Ne
lançará ao mar, hoje, às 16 ho- greiros".
ras, o primeiro dêsses vasos, que I O ato, que será paraninfado autoridades.

pela sra. Ministro Mendon,ça Li
ma, terá lugar na Ilha do Vianag
devendo estar presentes as altas r

o ESTADO- Sexta-feira, 11 ele Dezembro de 19428
Z L !"'€'PT k S mm « 9 il( �l iZJ2mi=_'-

Brasileiras no Serviço Feminino da Marinha 'de Guerra Inglesa
Impressionante narrativa de uma VithlUI dos torpedeamentos

Em setembro do ano corrente, i i África. Caminhámos durante 101lg'CP
duas jóvens irmãs, Daphné e Betty, "Iou o navio. Imaginando que algo <lamente, afundava. Por uma cor- t<_.mpv, até que, finalmente, avis
filhas de um casal inglês resideu-! houvesse nassado na casa das má- de, atirei-me ao mar. Uma onda, ÜWlüS um aeam namcuto norte-ame
(e em S. Paulo e nascidas no Brasil, l ouinas l1â� dei Impo rtâ ncia, Outra j-o rém, jogou-me, de novo, no n á- rica n o. Pi.lssan-;os a noite em casa

sfiram da capital pau!iséa com d�;;;- i ixplos1i.o, poiém , se f�z ouvi.r. S?U- v io. Qu�,se afundei, com êle, Por da sra. Hen.1ricke, numa nlautacão
tmo a Inglaterra, a-fim-de se alis- De, então, que (l navro havia sid o milagre, outra onda atirou-me ao de borrucha. No dia seguiutc, fui
tarem no Serviço da Secção Fem ini- torp ed eado. Creio que bati todos os mar. Nadei alguns minutos e, í'inal- de aerep la n o pa ra a vila de Has
na da Marinha de Guerra britânica. I recó rrlcs do mundo em minha cor- mente, e ncontrei um bote salva-vi- tí ngs, f!e once segui, via terrestre.

'ii-da r -I" I
Seguiram em um navio inglês. Há' rida :'GJ'� baixo ... Queria ir ao CH- <la. Era a única moça no bote, en- até Fveetowu. Lá, prazer imenso.

'f' LSpOli.liVa dias. o.s pais das jovens .�·eceber::m: m�r?t<! bu�car algu�na roupa, mas ire os 33 homens. Ignorava o para- er eont rei Daphrié. E nós, então,
__ I

a segulll�e carta, a respeito da vla-' fOI Ifi1[)()S"I',eJ, devido ao pessoal deiro de minha irmã Daphné. Perdi juntas como antes, seguimos, via
.

Xpr' gem, assinada por Betty: I que se acumulava no convés e no todos os meus documentos e não mar.ít 'ma, jiara a Inf�'lateri'a, onde
CarlOC8.S 1 au ístes O

I Londres, outubro de 1942. I porão. Co rri para o bote salva-vi- sei como poderei voltai' ao Brasil. d'eg{wu� sãs e salv;,;.�. I'�ada sen,ti-
Ontem, no estádio do Vasco QUERIDA MÃE - Como sabes, das. Encontrei-o, o meu quebrado (1PÓS a guer ra. ::r'c'; d e 11o:;�as expcrren cms e esta-

da Gama do Rio de Janeiro, IllOSSO navio �oi torpedeado. Eram 9, pela ex,)l�são,. queda,ndo inu�il. O, E durante 4. dias c 4 no itcs vcga- m,,'�� p',;,,,.(.as para o:tr�r no Servi-

Ioi li d li
horas da noite. Eu estava sentada, 'I outro, havia Caldo n'agua. FUI pro- mos sem rnmo. can sarlos, sedcn- G" J'Cl'11111110 d a fIi[,!rmha.

01 r�a IZa o 0 pre:o entre as I com um dos maquinistas, no con-: cura r Ou"l'OS, mas todos haviam si- tos. Por fim, encontrá mo s lerra.
seleções representativas do fu- "és, quando terrível estrondo aba- do lan,ados di água. O návío, ral>Í- lJma prai:, deserta tia ('ostu da
teból carioca e paulista.
Foi uma partida extraordiná- OUTROria e�. que o.s . c:::iocas fizeram i

magnífica exibição. "

As duas tases do prélio se de
senvolveram em meio a uma

« torcida» entusiasmada, que
aplaudia, sem restrições, a ca-

riocas e paulistas. nização Henrique Lage", encar-

Sórnente no último instante" regada da construção de uma sé
isto é, quando já se havia es- \

rie de seis navios destinados à
gotado o tempo regulamentar e

o juiz descontava, na prorro
gação, o tempo escoado, é que
Zizinho abriu a contagem, dan
do as cariocas uma vitória jus
ta e merecida.
Ambos os contendores luta

ram com denôdo {l disciplina.
*

É IDU. DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA..
E PARA A RAÇA

l)e sua -- BErrTY".

'Será lonccdo
Rio, 11 (V. A.) - A "Orga-

mar,

NavIO DE GUERRA rlRIIl
ao 11.{)

IH E M O R R O I DAS
I

Cura radical sern operação, sern dor e sem repouso.

I 'fratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,
INTESTINOS e ANO-RETAES.

"I ,.
D R. B_ I S C A � O I

o

Bra�11 j
MedICO do Hosp. S. Joao. B. ,da Lagoa ao R,' de lar: ., de-

U passagem por esta cidc de - consulta a rua Vitor
Meirelles n° 28, das 9 às 11 e .do s 2 às 5 horos ,

MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPEClfl�LIDADE�

Estreita e perígosa senda
Zurique, 11 (Reuters) - AdveJTtindo aos alemães::.

que terão de enfrentar um rude inv,'rno, o sr. Goebbels.
escrevendo no jorna 1 "Das Reioh", diz: "Uma estreita
e perigosa senda acha-se à frente dos alemães". As
segura o sr. Goebbels aos seus leitores que nenhuma das>
condições que, em 1917, acarretaram a derrota da Ale·
manha, opresentc.-se agora e que todas as tentativas do
sr , Churchill para introduzir uma cunha entre os povos;
italiano e alemão e seus líderes redundará em fracasso.

ESTA É DO BRASIL
Rio, 10 (E.) - A C. B. D. acaba

de receber a nova tabela de "re
cords" continentais da "Confedera
cion Sudamericana de Natacion".
Examinando a, tabela, o presi- OTAWA, 11 (U. P.) - Amanhã, serão retirados os

den_te do Conselho Técnico. �e Na-, grilhões dos soldados alemães internados nos campos de
taçao, Saltos e Polo Aquático da I - d Cd' d I 1
nossa entidade máxima verificou concentraçao O ana a e a ng aterra.

não figurar a marca d�s 100 me-I A Alemanha, que havia tomado a iniciativa, é
tros, nado de costas, pertencente quem pede agora a Iiber t :lção dos seus soldados dêsses
ao nadador .brasileiro Paulo da grilhões, por intermédio do govêrno suiço.Fonseca. e SIlva, que estabeleceu
novo "record" sul-americano, no Conferenciaram com Roosevelttempo de 1'9"8/10.
Segundo apuramos, a Confedera- Washington, 11 (U.P.) - O embaixador do Brasil, sr.

ção Brasileira de Desportos vai di- Carlos Martins Pereira de Sousa e o ministro João Alberto,
rigir-se a C. S. N., solicitando a Coordenador da Mobilização Econômica do Brasil, conferencia.imediata ratificação da tabela. .

ram, ontem, com o presIdente Franklin Roosevelt.
MILANI QUER MimAR DE CLUBE I o ministro João Alberto declarou que manterá uma

S. Paulo, 11 (E.) - Mais um· conferência com o Diretor da Estabilização Econômica dos Es
':caso" aparece no futeból pa�- tados Unidos.hsta. Desta vez trata-se de MI-
Jani, o centro avante e maior arti
lheiro do selecionado bandeirante,
(ILH'!, embora tenha contráto com o

Corinthians, está inclinado a en
trar para o Palmeiras. Segundo
consta nos meios esportivos locais
o atacante corinthiano teria assina
do contrato com o Palmeiras, po
rém, o seu contrato, só expira em
31 de dezembro, qua,ndo, então, po
dera ingressar no clube que melho
res vantagens lhe oferecer.

(hurchill falou ontem, em sessão secreta
LONDRES, 11 (R.) - O lo Ministro Winston Chur

chill falou na Câmara dos Comuns, em sessão secreta,
sobre a atitude britânica em face da situação do AI·
mirante Darlan.

O sr. Anthony Ederi, interpelado p elos [crrio lís+cs,
recusou-se a fazer uma declaração pública a respeito,

A Alemanha pediu

BACHARELANDOS ti CONTADORANDOS
Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE;

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

-------------'�������Comprai na cr SA MlSCE

II
.

1T�;:Ad�sa(i�;;;�m;:'40! Vida Social '

Acha-se aberta a matrícula I I

no !iro de �uerra 40, desta Sr. Antônio T. ,D'Amaral
capital. Os Interessados pode- D fl h' d ta natalícia._

diri 'd'
.

d e ue oJe a a ..,

rao rrrgir-se a iretorra o
d A tô

.

T es D'Ama
,. o sr. n amo avar -

mesmo, a avenida Mauro Ra-
I di

. A I de Portu
d 7' 1

. ra, 19no VIce-consu -

mos, as 1· as 8 horas, dIa-
1 E t d

riamente. ga .em nosso s a o.
.

Figura destacada na socleda-

CHARUTOS SUERDICK de catarinense, militando há anos>

Maço Cr$ 1,60 na alto comércio local, o dis-

CASA MENDES tinto aniversariante receber� ...

...._....._....._-_._...._...._......._........_._._..._._w! _hoje inúmerall provas de am1"

R�os Don e Volga, ,em cujas proxi- zade' às quais. jubilosamente ...

lludades numerosos grupos de sol-. '

dados alemães estão sendo cerca.
I Juntamos as nossas.

dos e aniquilados.

Fasem an08 1l0Je I
As prendadas senhoritas Ma

ria e Rômula, filhas do sr. João
Martins, conceituado comerci-

*

O SEGURO DE AGOSTINHO
São Paulo, 11 (A. N.) - No caso

ele ficar inhabilitado para a prati
,ca do futeból, Agostinho receberá
a quantia de 30 mil cruzeiros
que é a importância do seguro feit�
pela Federação Paulista de Fute
ból pa,ra cada um dos "players"
que convocou para o selecionado. í)
São Paulo, entretanto, que tão cedo
não podcra contar com aquele
"player", estuda a situação para
tomar qualquer medida que julgue
aconselhavel na defesa dos seus
interesses.

Gona caiu em poder dos aliados
Washington, 11 (R.) - Os aliados desalojaram os ni

pônicos de Gona, na Nova Guiné.. Essa vitória é de suma im·
portância para o desenvolvimento das operações n�s proximi.
dades de Buna, onde os japo.neses erguerâm sólidas defesas.

EM PREPARATIVOS
Mais 'uma do Japão José� Salas, primeiro c&nsul Londres 11 (R.) - Os circulos

Londres, 11 (R.) - Os nipô- da Perú neste Estado, o autorizados desmentiram a notícia
. .

d qual, falando a' l'mprensa, transmitida ontem, pela manhã,
mcos InICIaram uma sene e numa emissão da Radio do Mcrro-
detenções de residentes britâni- declarou sentir se satisfeito cos, de que havia sido reiniciada
cos em Changai, 1500 dos quais: por servir na Baía. a ofensiva do 8° Exercito Brilâni-
já se encontram internados r,um I Acrescentou que tudo fa. co.

•

campo de concentração próximo' rá no sentido de estreitar OFENSIVA RUSSA
a essa cidade. cada vez mais os laços de Moscou, 11 (R.) - A radio des-

• amizade entre o Perú e o ta cidade noticiou que as fôrças Clubes:
Perdas ae-reas do /lel·xo" Brasil e dar maior impulso russas prosseguem na impetuosa d' efI'-ofensiva lançada, ha três dias, na Contribuindo, e maneira

Londres, 11 (R.) - Anun- às rel'C1ções comerciais entre frente central e na região de Esta- ciente, para o Natal dos Pobre&,
cia se oficialmente, que os os dois países. lingrado, avançando e introduzin- (IS Demônios do Rítmo organi-
nazi-fascistas deixaram pai.

* do, sempre, profundas cunhas nas
zaram, para amanhã, no Doze�

sados nos aeródromos de El- 72 mortos defesas nazistas.
� a "Terceira Noite Demoníaca".

Alamein a El-Agueila, 519 Londres, 11 (R.) - A radio CONFISSÃO FASCISTA Será uma testa encantadora".
aVloes, dos quais 268 são de Roma divulgou que, duran- Genebra, 11 (R.) - O último co- a que não faltará o melhor
de caça, 170 bombardeiros, te' o bombardeio de Turim ll1unicado italiano informou que elemento da nossa sociedade.
65 t I I Pela RAF terça-teira passada "grandes danos" foram causados

., 1ransportes e 6 p ana- '.. .

'

pelas poderosas bombas lançadas que la se acostumo.u a ap au-

dores. Muitos dêsses apare-j mo.rreram 72 Italtanos e ficaram pela RAF no mais recente ataque dir o apreciado con1unto vocal.
lhos com pequenos reparos fendas 112. contra a cidade de Turim. I Dentre as inúmeras surpresas, '.. • * ,

poderão ser utilizados pelos RQ;\fPIDAS AS LINHAS NÃO DÃO TRÉGUA

r;rnve�,
destacar o espetacu!�britânicos. NAZISTAS Londres, 11 (R.) Foi a1ll1l1- Show "Banana da Terra"

* Eslocolmo, 11 (R.) - A radio 'ciarlo, oficialmente, que a RAF uma surpresa para os "fans" do>

Novo cônsul do Perú I d? Berlim, retransmitindo con�u- voltou a. bombardear Tu!,im c1uran- Doze e o sorte:o de valioso brin-

Baía, 11 (AgeAnci'" V't"
.

)
meado do Alto Comando Alemao, te a nOIte p:;,ssada. Tres homhar- d t e os que comparecerem... I orla : anunciou que as tropas russas deiros não regressaram às suas ba- e en r

Acaba de chegar o sr. Juan I
romperam as linhas nazistas llOS ses.

I à "Terceira Noite Demoníaca"e

ante;
a gentil senhorita

fino ornamento de
dade.

CeHcia Luz"
nossa socie-

*

MORADIA NO CENTRO
ALUG1\·SE uma ótima' casa

de ID0radía, à rua Tiradentes
n' 7.
SALAS - ALUGAM-SE di

versaR 8ala� p/médíco� ou

escritório, à fua Tiradentes
n' 14 (Aob.) Tratar à ruR. Fe
lipe Scbmidt, 19 (CASA DAU
RA) 15 Vs 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


