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LONDRES,31 (UI P.) -- URGENTE -- A RADIO VICHí NOTICIOU QUE OS RUS
SOS CONSEGUIRAM ATRAVESSAR PELO VOLGA REFORÇOS EM GRANDE
QUANTIDADE, PROCEDENTES DE LESTE E DESTI NADOS AO SUL DE ESTA
LINGRADOa ACRESCENTOU A EMISSORA' QUE, POR 'ÊSSE MOTIVO, SE ES
TA TRAVANDO NA REFERIDA ZONA GRANDE BATALHA DE TANQUES. DE
CLAROU AINDA QUE MAIS UMA VEZ SE POS EM RELEVO O ENGENHO RUS
SO, POIS A TRAVESSIA DESSAS FORÇAS PARECE TER SI DO REALIZADA
POR PONTES SUBMERSAS NAS ÁGUAS DO RIO E, POR CONSEGUINTE,

INVISIVEIS.

DOENCAS DA PELE
E IIFILlS

------

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

COU1'O cabeludo.
.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Machado & (ia.

Consultas: Das 1'1 às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

Agências e

Representações
C.lxl pod.1 - 37

RUI Joio Pinto - 5
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t1oroado rei dos mentirosos o dr. 6mbbels

MAIS UMA -RADlO-TRftN;SMISSORA INIMIGA DESCOBERTA NO CHILE
SANTIAGO, 31 (A. P.) -- A NUNelA-SE QU E AS A U T o R I D- A D E S . DESCOBRI
RAM MAIS UMA ESTAÇÃO RADIO-TRANSMISSORA CLANDESTINA, NA LOCA
LIDADE DE QUILPUE, PERTO DE VALPARAISO. FORAM DETIDOS ALGUNS�
ALEMÃES, EM CUJO PODER SE ACHARAM, ALÉM DE MAPAS COM INDICA
ÇõES SOBRE AS ROTAS DE NAVEGAÇÃO NO PACíF'ICO, VARIAS PLANTAS

DA CIDADE DE VALPARAISO, o PRINCIPAL PôRTO DO CHILE.

Ao lado do general De Gaulle, 0Io�::s�o�si:r c(����a- Informe sobre um diplomata
ministro da França no Uruguai e tren6s quinta-coluna

Londres, 31 (U. P.) - Informações Buenos 1\_ires, 31 (A. P.) - A Comissão de Investigação das At i-
procedentes de Moscou dizem que as vidades Anti-Argentinas, presidida pelo deputado Juan António Solari,
tropas russas já começaram a usar "skis"

e trenós em suas operações contra as publicará um informe sobre as atividades do adido cultural à Embai-

tropas alpinas alemãs, a nordeste de xada alemã Hermann Metzger.
Tuapse, pois a capa de neve que cobre Nesse documento, segundo adiantam circulos ligados à Comissâo,
os caminhos já é muito espessa nessa

região, dificultando a marcha sem aque

les elementos. POt· sua vez, um autori

zado órgão local diz que os russos en

con tr-ararn numerosos alemães que mor

reram d frio nas zonas reconquistadas
pelos seus contra-ataques, cujos corpos

congelados estavam sepultados na neve

a diversas profundidades.

Evitando exploração

Montevidéu, 31 (A. P.) - O ministro da França, no Uruguai, Henri
Hoppenot, enviou a sua renúncia ao governo de Vichi, por se encontrar

em desacordo com a política do governo LavaI.
Henri Hoppenot representava a França no Uruguai desde outubro

de 1940.

4v--4

são fornecidos "dados concretos, sumamente ilustrativos", acerca do
caráter de certas atividades do diplomata em questão, que, de acôrrlo
com a Comissão, são totalmente estranhas à sua missão oficial na Ar

gentina.
Burlington, Wisconsin, (E. E. U. U.) 31 (U. P.) - No clube de men-

Berliln reconhece os 530 afundamentosti rosos desta cidade, criou-se uma nova "ordem", outorgando a pri
meira condecoração especial para "profissionais" ao ministro da Pro

paganda nazista, dr. Joseph Goebbels. A condecoração é denominada
"medalha da ordem da dupla cruz". (Em inglês, dupla cruz quer dizer
í

ambem "Iraição").
O clube manteve sua tradição de apresentar uma torta com duas

marcas em forma de "X", por ocasião do aniversário do dr. Goebbels.
O ministro da Propaganda alemã esteve representado na cerimônia

por um fonógrafo, porque na opinião do presidente do Clube essa 111:)

quina se prestava muito bem "pois como o fonógrafo o sr. Gocbbcls só

f:. porta-voz de outra pessoa".

Londres, 31 (U_ P.) - O correspondente do "Evening Standard"
em Berna informa que o "Deutsche Diplomatische und Politish Korres

pondcnz" confirmou a declaração recentemente formulada pelo minis-

tro da Marinha, sr. Alexander, no sentido de que desde <) começo da

guerra foram afundados ou avariados 530 submarinos do "Eixo", O re

ferido órgão alemão, cuja. versão escapou à censura, acrescentou: "Na

da se pode dizer contra as asseverações de Alexander, porque estào mui

to perto da verdade" .

Agentes e corretol'es
Precisa-se de Agentes e Cor

retores. Bôas (omissões. Tratar
à rua Vitor Meireles, 18. (1'
andar, sala fi' 1), com ANTONIO
MATOS. Florianópolis.

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Arligos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Fracassou o etsque «amerele»
centre a India

Chungking, 31 (U. P.) - A avia

ção de guerra norte-americana rea

lizou outro ataque contra os japo
neses, segundo comunicado expedi
do pelo Quartel do General StiwelJ.

Enquanto isso, sabe-se por informa

ção d-e Nova Délhi que o ataque
dos nipônicos contra a região nor

deste da índia fracassou em seu

propósito de desorganizar o servi

ço aéreo para a China Nacionalista.

AVISO Esp�c��lis���2 d�e�ça������ões
de olhoe-ouvídoe-nc.ría e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

a

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

clandestinasArmas
Rio, 31 (A. N.) - O Ministro João Alberto, Coordenador da Mobili

zação Econômica, baixou a segui nte portaria: "Considerando que as

especialidades farmacêuticas constituem gênero de primeira necessidade,
indispensáveis que são a economia do povo; considerando que estas es

pecialidades tiveram, em virtude da situação atual, aumento ele preço
que não corr-esponde absolutamente ao acréscimo verificado no custo
das mstérias primas; considerando que tais especialidades são vendidas
aos consumidores por preços que variam de forma ínexpli-iável na mes

ma especialidade; e considerando ainda que para efetivo contrôle dos

preços das especialidades Iarmacêuticas; são nccessári as me.didas preli
minares iniciais, a-fim-de que possam fixar-se os respectivos preços,
resolve:

1° - A partir de 15 de novembro do corrente ano, todas as especia
lidades farmacêuticas trarão impressos, na embalagem, em carateres le·

giveis, os limites máximos dos preços da venda no varejo, por unidade

tributada;
.

.

2c - Os preços deverão ser fixados na embalagem pelos f'abrican
tes ou importadores das especialidades farmacêuticas;

30 _ As espedalidades que já se achem em "stock" fÓ�'a das f�bri
Cus deverão ter os preços marcados na embalagem TIClI' meio de etique
tes, apostas em cada unidade, M� 20 de novembro (ln corrente ano.

Nova Iorque, 31 (I. B.) - Aviso baixado pela séde militar alemã 110

distrito de Liége, anuncia que uma organização clandestina conseguiu
acumular grande reserva de armas e munições, desviadas das rábricas
de armamentos da região.

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

Pai e filha distingui
dos por atos de

bravura
Moscou,31 (U. P.) - Entre os ofi

dais e soldados condecorados por
atos de bravura em Estalingrado,
figuram o major Ivan Zolotov e sua

filha de 21 anos, que lutam no mes

mo regimento.

Soldados alemães sepultadOS na neve
Moscou, 31 (U. P.) - Despachos da frente revelaram que f,'rmu

encontrados no Cáucas� os primeiros cadáveres de soldados alemães

que pereceram em virtude do frio, enterrados na neve. Muitos corpos
foram achados nas próprias t.rincheiras, na zona montanhosa de

Tuapse, congelados. Trata-se de soldados pertencentes aos primeiros
contingentes que atingiram a região na primeira ofensiva de 19/12 con

tra o Cáucaso. O intenso frio já se vem fazendo sentir de maneira alar

mante em vários pontos elevados, tendo já causado a morte de nume

rosos combatentes, especialmente nas posições estratégicas das mon

tanhas. Informa-se que em alguns locais a neve atinge a considera vcl

espessura, além de bloquear' muitas passagens e desfiladeiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO
.....------------------------------------------ .....

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS

__l_. - -NARIZ, GARGANTA
l:7specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone

Dr. MADEIRA NEVES-· médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1 .. às 11 horas

I
.

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g������o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

IEx-iuterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Ora.

Moléstias internas de adultos e cr ianças.
Consultório: Rua Felipe Schn.Idt n. 38 - 'I'el. 1426

Resldencla: Rua Visconrle d e Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr AÜCiUSTO DE PAULA DJ�eIOéa:I����S��:1• Florlanopobs
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Ftsíoternpia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-Interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estesíéríe do:>
Servicos do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomas (5. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256

Resldencla: Conselheiro Mafra. 77-FLORJAN()POLIS.

1�8TiTUTO DE DJA6NUSTWO
CLl&lCO

Dr. Djalma MoeUmann
Formado pela UnIversIdade de

Genebra [Sulca)
om prátíea nos hospltaís europeu"

CUn!.ca médica em geral, pediatrta.
doença. do sistema nervoso, ausre

lho geníto-urtnarío do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radíología Clínica com li

dr. Manoel de Aoreu Carn nanarío
SBo Paulo). Espeeíalizado em Hl
g!ene e Saüde Públlca, pela Univer
Ildade do Rio de J�nelro.

Gabinete de Raio X
Electrocardíograíía clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de Ilsloterauta

I I
i Laboratório de mtcroscocrs e

análise clínica
Rua Fernando Mae.i:lado, li

Telefone 1.195

;_ •__......: F l O R J A N O P O L I �

Dr. Antônio Moniz Ide Aragão

I Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGAMTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone l.ftSI

I RESlOONCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft· Fone I.ft56

I
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Díatlarnente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCJA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

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

Dr. Remigão

I ICLIN!CA -MEDICA Dr. BEZERRA LEITE
Molestias Internas, de

CLíNJCASenhoras e Crianças em

Geral ,

CONSULTORIO : �IEDIC.A
Rua Felipe Schmidl-Edifi- I

I
CONSULTORrO:cio Amélia Neto--Fone 1592

9 ás 12 e 14 ás 17 horas. Rua Trlijano. 33
RESIDENCJA' Sobrado

Av. Rercilio Luz, 186
Consultas das S. horas

- Pi1one: 1392 -

I
em deant'e.

Att(;nde a chamados RE8IDENCIA:
14 Rua Blumenau. 28

1447

(�IM, MADAME/ E' O REMEDIO J'-J!IAIS PROCURADO PARA
O FICiADOEO_/INTESTINOS

.. ,e êle lhe dirá que ha muitos anos o re

médio mais procurado para o Fígado e a

Prisão de Ventre são as Pilulcs de Vida do
Dr. Ross. Pela sua comprovada eficácia elas
são conhecidas como "renovadoras do Fígado".

Valem muite e custam pouco I

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO.••

PILUUIS DE VIDA DO DR. ROSS
-----------_._----------

Os alemães estão atacados da «neurose da Russia»
Londres, outubro (B. N. S.)

Informações chegadas da Alemanha
indicam que se está espalhando
através daquele país o que se po
dia denominar de "Neurose da Rus
sia". Falando pelo rádio, o comen

tarista politico alemão Karl Neus

cheller, declarou: "Estamos enf'rcn

tando, na Hussia, os militares mais

fanáticos da terra, que combatem

cauções, cuja seriedade ninguem
no meio de ruínas e entre pilhas de na Alemanha imaginava então".

cadáveres. Estamos enfrentando o Não resta a menor dúvida de que

próprio demónio". as elevadíssimas perdas sofridas na

Confessa Ncuscheller que os ale- Russia, e o falo de a decisão da

mães esperavam na Russia uma vi- luta na frente oriental estar tar

tória rclarnpago, semelhantes à da dando tanto e parecer ainda muito

França, mas acrescentou: "Quando
I longe, estão levando a maioria dos

o "fuehrer" ordenou a marcha con-J alemães a verdadeiro estado de his-
tra a União Soviética, tomou pre-, teria. _

I
I

I

Prtvado dos
prazeres da
b ô

a meza?

Por que?
Tubos e peças para ventilação

e esgoto. Tubos Brasilit PILULAS DE

REUTERINDUSTRIA BAASILEIRA

OS TUBOS BRASlliT de cimento e amianto, fabri
cados especialmente para água, esgoto e ventilações,
substituindo com vantagens os tubos de ferro ou de co

bre até então empregados para condutores de água de
telhados e tu bos de queda para esgoto e outros fins.

A sua colocação é mais r�pida e menos dispen-
diosa.

Depositário nesta praça «A INSTALADORA DE FLO
RIAHOPOLlS».

Verifique o artigo e preço, sem compromisso.
Rua Trajano n. 11 - Fone 1674.

A pena imposta ao
dr. Hernani de Irajá

otornarAo
apto a co

mer de tudo.

Rio, 29 (D. N.) - Conforme fôra no

ticiado, há dias, o juiz Eugênio Martins
Pinto, da 5a Vara Crtmínal, condenou a

sete meses ele detenção o médico Hernani
ele Irajá, processado sob a acusação ele
haver praticado vários crimes Infaman
tes. A pena, entretanto, foi julgaela pres
crita, porque os crimes atribuidos ao

acusado teriam sido praticados há mais
ele dois anos.

Agora, não se conformando com a sen

tença, o elr. Hernani ele Irajá recorreu ao

Tribunal de Apelação, tentando ser ab

Londres, Outubro (Da Checoslo- cerdote logrou acalmar o pânico e, solvido.

vak Press Bureau, para Interalio.do)·' para proteger o povo de qualquer o Ministério Público, entretanto, que

O
.

íd B 1
I • •

.

• na audiência ele julgamento havia peclielo
- corr-eu um mci ente em o 1- outra insolencia, conduzm a pro- d

.

. i . _ ... . _ . I pat-a-o acusa o uma pena super-ior a vinte
danec, que agora fOI amplamente, cissao a Igreja. A procissao consis- anos de reclusão, não interpôs recurso

divulgado na imprensa local. Havia
I

tia, em sua maior parte, de mulhe- algum, confor rnando-se, elessa forma, com
uma festa católica e os fiéis esta-! res, senhoritas e crianças. a sentença proferiela pelo juiz Eugênio
vam rezando, de joelho, ao ar livre, I De regresso, a malta nazista aco-

Mar-tins Pinto.

.
Dentro ele alguns elias, os autos subirão ,

quando, �: repente, foram. ataca�os meteu, uH:a vez n�aIs, ataeando. de; à instância superior, para julgamento fi-
.

por uns laO rapagotes nazistas, "lI1-1 preferência as crianças, vestidas nal. Como o Ministério Público n110 ape

dos do Balneário próximo, do qual i com seus trajos brancos, e lançan-] lou, a sentença só poelerá ser moelificaela

se haviam apossado os alemães para I do-as ao sólo. Ao chegar, finalmen-! no sen,tido ele beneficiar o acusado, ab-

d R· 1 T' f'il d " b t
...

d
. I solvendo-o.O etc J. ê,Ill I as e Ires e e r- e, a Igreja, o sacer ote continuou

í

_

destiná-lo :1S crianças evacuadas C'01.11 a cerimonia, mas o� alemães: Vendem se
Uma casa e

rando a canção "Wir marschieren a interromperam com gritos e pa-
-

um terreno
in die ganze Welt" (marchamos lavrões. O jovem Lausberg, que: no Arír íú, frontéiros à ca�
através ele todo o mundo), irrompe- capitaneava o bando, deteve o pa-: pe la lo c111 , por 2:oo(l$OOo.
rarn entre a gente ajoelhada, gol- drc, alegando haver êste proferido Tratar c"m o ehuuíteur
peando as JlltJJ�lcres que est,avam I injurias. Solto, após ter .sido inter-; 110 C iffO no, 1 �22, no pon-
rezando e derribando-as ao solo. rogado pela Gestapo, fOI desterra- to dOq automó ve ís, nesta C'l
Depois de breve momento, o sa- do da comarca de Pardubice. .' pital. 1 O VS� 9

Procissão alacada por nazistas

•• t •••• e••• �' •••••••••••�••••••••••••
• •

: EINISCH SIA :
: (oméfcioe Indú)tria de Madeirai(em organ.izl<ão) :
• Ações ao portador no valor de 500$000 -Capital de 850:000$000 •
• a rea liacr como segue: •

•• 20% no ato da subscrição ••ItO% dentro de 30 dias
e 25% dentro de 3 mêses •
• 15% com os próprios lucros da sociedade. •
• Os interpSFados na corrpra de uçõ es desta So ci. dade, que visa não só •
t evitar que sejt retir ad» d est« Capital, como tambem amplíe r um dos mais •
.. antigos e conceltuados e tabelecímentos industriais df< genero, er.m eapncídade •
.. pflrll cerca dA 200 opprarios, poderão) procurar 08 incorpl radores no escri. •
ta torio da t11brica à rua João Pinto 44, ou nos endereços seguintes:
- .
.. He·ltor BI'"ttencOul't Rua :Felipõ Schimidt. 34-881a 5. •
• --(Edifício Bernhal1sen) Telefones ns. 1634 e 1159. •

0. Sidnei Nocetti-Idem, idem. e.m n AV·lla RUIl Vitor Meireles n, 22
• li. U. -Telef0ne n, 1678. •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I:
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11_.*_.........1. I I TI NR' Z T AC

!.���:S���;�-q:����!!���dJCartazes do dia
Iegráfica Norueguesa de Stokhclm para prevenir sua mulher o que

S 'I'
. .

'ODOOOoIXJoaxoooo�OOOOODOOOOCXIOClXIaaaaoaaCIOCIOCOO'XICX)ooco:xxx:JOOOOCXXXJCKXXXXOO oaoooa::JDOCX'JaXXX) eeeoccee OOOQODOOOCXJCIXDQOOIXXXlOQ� ocoooooa

par� ._0 �rvlço ,nterahado) -

. ? fOI recusa.d�, pediu p:ra apanhar o HOJE sábado HOJE
Capitão Pinn Bel g acabava de VJSI- capote porem o alemao respondeu- cooocooa""""""",ouo<JOUOO::>OOQOClWooooocoa� COOClOO:>O�"""""""'OOOOCXZlQ?mcoOOOOOOOCCCOOCOClOtlOOOOocoooc:oa"""""""'�OOoaODOC"X'O'x.oco

tal' seu filho no hospital e retira- lhe que para onde ia não precisava CINFr-REX IM p-o-ER I � L C INE .......0-.0DEONva-se com sua mulher c seu outro I de capote" I OH ISS
t-l,

filho quando foi preso na estacão Um redator o sr. Langhalla 1';;A I
- f li 'I -

- FONE 1581 - - FtU�E I6Q2 -

, '''' wC"

A' 71/2 h A' I '

pela Gestapo. Uma hora depois era. estava em casa quando foram pro-
s oras s 7 1,2 horas A s 5 e 11/2 horas

executado e sua mulher o soube' curá-lo, a Gestapo então fez prisio
pelos jornais. , '1l1eira sua filha dizendo que, caso

O Diretor de um banco, o sr. o sr. Langhelle não apareceses r-lo
I com WaJlace Beerry,Birch, foi feito prisioneiro em sua seria fuzilada. De volta, no car- IChester Morris e Virgínia Grey - A sericultura no Estadofazenda onde se achava, de unia la, avistaram o dilo sr. Langhelle

.

tã J I de S. Paulo -DFB.
maneira ao )rtlÍa que sua mulher na rua então mandaram embora a Vitoria. a capital do ES"iritofoi acometida por uma séria crise Jl1 »ça e pegaram

'

f
. ...

.
, oe< < o pai que OI exe- Santo. Nacional DFB.

nervosa, sendo o seu estado cri- cutado incontinenti.
tico. 110 pescas das rclações dos exe-

Um Diretor de teatro, o sr. Gle- eutados foram Ieif a-, prrsioneiras.
dilsch estava em seu escritório

(

Capitão Thorson

2, Joe Reíchman e sua
questrd-Musical
3-A voz do mundo

Atualidades

Preços: :Z$S�iO t 25000
Livre de Censura

ar-

3

6aroto das Arábias Piratas a bordo

COSTUMES E TRAJES
DE LÁ E DE LINHO Comunicação

A Agencia Henner, (rua
Deodoro, n. 33) aviso à

sua distinta freguesia

que só poderá receber

did d
.....

1
) AJ1:'�pe 1 OS � .� tU,:),

COSTUfvIES e SAPATOS

para as féJta�. de Natal

e Ano Nevo, até o dia

20 de Novembro

I C·.__

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escri tório para a rua

«Deodôro , na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

Quando as carnes diminuem e os

'músculos se tomam flácidos resultam:
- debilidade - que conduz às doen-

ças. A EMULSÃO DE SCOTT riquíssima em

vitaminas e cálcio - é alimento concentrado do
mais puro óleo de fígado de bacalhau - enrri

quece o sangue, tonifica o organismo.

Lola Lane e Paul KeJly
20 Continuação do seriado

A garra de ferroAtualidades2 RKO .

As Nações Unidas estão fabricando cerca
de dez mil aviões por mês

Londres, (B. N. S., para "O Es- ronáutica das Nações Unidas a cer

lado") - A imprensa londrina. te- ca de 10.000 aparelhos por mês,
cc muitos comentários em torno da comparada com os 4.000 aviões Ia

declaração feita em Angora pelo. brícados mensalmente pelo Eixo.

sr. Wendell Wilkie, de que os Es- Essa incontestavel supremacia
tados Unidos estão produzindo aérea, terá para [f Alemanha som-

5.000 aeroplanos por mês, enquan- brias consequencias em 19,13,

to toda a produção do Eixo atin-

ge apenas 4.000 aparelhos por mês. Caspa t LOÇlO MAfiA VI·
Se êsses algarismos forem exatos, LHOSA 1
as Nações Unidas estarão atualmcn- -N-O-VO-C-U-R-S-O-D-E-E-'M-ER-G-11:-'N-C-.-A-D-E
te produzindo duas vezes mais lUEDlCINA MILITAR PARA MÉDICOS

CIViS
aviões militares do que o Eixo.
De fato - observam os comenta

ristas - aos 5.000 aviões fabricados

mensalmente pelos Estados Unidos

deve-se acrescentar 3.000 fabricados

pelo Império Britânico e de 2.000
a 3.000 fabricados pela União So

viética, o que eleva a produção ae-

De acôrdo com a ordem do sr, Coronel
Chefe do Serviço de Saúde da 5R Região
Militar, estão abertas, no H. M. de F'Io
rianópolis, as ínscrições para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civis, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se

rá iniciado vinte dias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de setembro de 1942.

IM lJ lSÃO DE Sr;OTT
���

Pathé tlews Jornal Com James Quíghley

Preços 1$500 e 1$100

Livre de Censura
Cine Jor. Bras. 1/186

DFB.

lreços: 2$000 1$500 e 1$000
Irnp, até 10 anos

..... m.rz

I Farmácia «(Esperan�ã)
do

farmacêutico NILO LAUS
I
I

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

Perfumaries.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODiCaS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edifício do

Padrões' que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1<
O presidente Vargas 1

C
telegrafa ao Papa !

réd i to 1\" U' tuO P r.r;J>dl ·"li I Rio. 30 (A. N.) - Por motivo da mor-

.

" f I , I .
"t.' � 'tP' I te ele D. Sebastião Leme. o Presidente'

da República telegrafou ao Papa Pio i

XII. nos seguintes termos: "Queira Vossa'
Santielade recebei' as minhas sinceras

condolências pelo falecimento elo Car- :

d'2al D. Sebastião Leme Silveira Cintra, II'Arcebispo do Rio de Janeiro, a quem
determinei fossem prestadas as honras:
que lhe são devidas. Foi com o maior i
pesar que a Nação l'Ira8-11eira viu desa-

.

parecer o ilustre dignitário. a quem se

sentia ligado por laços ele verdadeiro e I

profunelo afeto. (a) Getúlio Vargas. pre
sidente dos Estados Unidos do Brasil".
Em resposta. Pio XII enviou ao Pre

sidente Getúlio Vargas o seguinte tele-'

grama: "Vivamente sensibilizado pela
parte tão nobre que Vossa Excelência e

devoto povo brasileiro tomaram o nos

so luto, pelo desaparecimento do Car

deal Sebastião Leme. ilustre filho dessa

terra. e pelas honras prestadas à sua

memória. ele toelo o coração agradeço
tão altos sentimentos, reafinnando a

nossa particular benevolência e envian

do benção apostólica especial. (a) Papa
Pio XII".

I
CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS

PITAl, I\ULI'l'AR

I
É nesta data, aberto pelo prazo de 60

dis, o concurso de títulos para círur-
gíões dentistas contratados, a-fim-de ser-

_

.

.

virem neste Hospital, devendo os ínteres-
Londres, outubro (Inter-aliado) --; sados apresentar os seguintes documen

Noticia-se que a Bélgica cató licn, I tosa:) D' I dI
- ip ama passa o por uma F'acul-

mostrou-se perturbada pela delen-j' dade de Odontologia oficial ou ofícía llza-
_ . .

I'
da pelo Govêrno Federal e cert.ídãe de

(:�10 e apr-isionamento (C dois pa- I seu r-eg lsto no Departamento Nacional
dres idosos pertencentes ao mostci- I ele Saúde.

._, . I b) - Cer tidâo de nascimento em or í-

1'0 afamado de Maredesous. Soube-] ginal, provanelo ter no máxímo 35 anos

P O C
' de idaele.

SC que os adros nuer c ,rysoslo-I c) - Certificaelo de alistamento ou de

me, ql.le durante muitos anos 11a-1 reservista, com o registo de que seu pos-
. . .

suídor se acha em dia com as obrtga
viam trabalhado na biblioteca flUI' ções conce:-,n�ntes ao Serviço. Militar.
r-iostciro, achavam-se atrás das gr8-, sagáe.-

Cópia de ata de Inspeção de

dos da prisão de St. Ci llcs, em Dru- i e) - Atestado de conduta civil, firma-

I
do por autoridade competente e folha

xe as. corrida. TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS
f) - Ser brasileiro na to ou naturalí

Cabelos brancos t LOÇÃ.O zado e no gôzo do seus direito! eívís e
políticos.

MARAVILHOSA! g) - Carteira de identidade. O leite das 6as. feiras
h) - Atestado ele vacina.

I i) - Residir hã mais de seis meu!

I
nesta cidade. Escola Prepara tor-ia ele Cadetes acabam

Toelos os elocumentos acima, com ex. de t011131' uma decisão conjunta, sol íci- Vende-se ou permuta-se
I ceção dos referidos nas alíneas c e d, ele· Lanclo do Comandante dessa unidade que: UIrta bOA!) chácara, com 10.000vem ter as fu-mas reconhccídas por ta ,
belião. a razão alimentar de leite que lhes é . mts 2 díspondo dê agua cor

Rio, 30 (A. N.) -- O Presidente Para maiores esclarecimentos, deverão rornecída, reverta a favor dos flagela-j t' . d t Ios interessados elirigir-se ao Hospital Mi- elos cearenses. ren e, p, ço e fl gua po ave
da República assinou 11m decrc- Iitar, das 8 às 12 horas. •

1
-

1" á
to mandando inscrever no "Livro Hospital Militar de Floria:aópolis, 25

O Diretor ela Escola, considerando as, Insta açao e etr lca, rvore�
de setembro de 1942. condições de nutrição elos cadetes e com frutiferas díversas, calesal

de Mérito", os cientistas Vital Bra-' o fim �e não prívá-Ios totalmente claque- etc. Terreno plano. P,('ç :
-izadn sr.�: diSpensa inu'u:ata ..

s il e Antônio Cardoso Fontes, 0,' I Camisas, Gravatas, Pilames, le procruto, deliberou entr-egar à Cruz T-

quais, conforme parecer da

eomi�-IMeias
das melhores, pelos menores

Vermelha a quota ele leite das sextas- 12 Cf)�t03. - .nformaçoes n a
I Dr LAURO BAURAfeiras, que servirá de poderoso refor- redação do ESTADO.

I'.
li

sao, se tornaram merecedores des- preços só na CASA MISCELANEA ço à alimentação dos flagelados. 15v. _ .10
sa alta distinção. - Rua Trajano. 12. Doenças de Senhoras-

Quem sonegar informações à Es- V·
..

---- -- <_._-- tatística Militar, trabalha em pról li las-urmanas

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades de país inimigo. E, nesse caso, Otávio Ferrari e Aurea O I Tratamento especlalísado
Limitada será julgado, militarmente. como Ferrari têm o prazer de . das afecções crônicas do

inimigo do Brasil (D. E. M.). participar a seus parentes aparelho genital feminino.
Banco d-e Crédito Popular e .Agrícola Cerca de 400 contos e amigos o nascimento de Tratamento moderno d6

Rio, 30 (A. N.) _ Desde o reco-
seu primogênito Otá.vio. g' norr éa cronica por meio

de Sant·2 (�t!'�·ln.:. nhecimento do estado de heligerân- I Fpolis., 23-10-942. I de eletricidade. Varizes e
� U � UI U cia que o Presidente da República I hemorroides sem operação.

RUi! Trajano 0.° 16 - Séde própria
tem recfcbi1° �umerosos donati.vos,'

--

Fisioterapia • Diatermía e

Regtstrado no Mlntstér!o da Agricultura pelo Certlücado E�:;fçg�� ll�� °asSeiS��I��f: àt:�1�1/17�� Neg�-o·-�-I··o--d--e-·-oca-sl.a-o. lmíra - vermelho.
n. 1 em 20 de Setetunro de 1938. das vítimas, donativos esses, em I \J •

Consultas - das to às 12

Endereço telegráfico: BANCREPOLA dinheiro e objeto de valor, que se Vende se r
.. e das 15 às 17 horas.

elevam a cerca de quatrocentos
- uma ImOUl'ilnll

Consultorio _ R. TI'radent"BCÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição contos de réis. de aluguel, chapa no 1.511. ,,,,

FLORIANOPOLIS Preço: 6:500$000. 14. Tel. 1.663.

E.MPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
as: ...",..,_._..

"""I
Tratar com o pruprietsr io. Resídencla • R. João Pinto

Emprestimos - Descontos - Cobranças D.. Cfémo G Victor Esplndola, Ca-a sr-. 9. Tel. 1.607.

e ordens de pagamento
� . • lrica- Rua João Pinto JS ;.:;;;;;;;:;:;;:===========:::;.

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado G:lllettl v8-17
Clínica médico-cirúrgica do

Representante da Caixa Economioa Federal para H venda ADVOGADO I As autoridades responsáveis pela DR. SAULO RAMOS
das Apólices do Estt.ldo de Fernii4l1bueo, com sorteio Pra"a 15 de Novembro, 23 I

fiel execução das Estatísticas Mili· Especialista em moléstias de
y 'ares pod�m exigir, sempre que hOll- senhoras - Partos.

semestral, em Maio e Novembro. 1 d (A I' 'd
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: ea·

P d d '1' F
o an ar ltos do Café ver (UVI a quanto à veracidade de tômago, vesícula, útero, ovários,

aga to OS OS coupons as apo Ices ederais e dos Estados B�lbi). _ Fone PIS8. I qualquer informação, que cada ill- apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

de São Paulo. Minas Gerais e Pernamb""'Q. formallte prove o que declarou. A 1>�ASTICA DO PEIUNEO - Hél'nlas,
"''''

_=
'

f" .' .' ludl'ocele, vm·icocele. Tratamento sem

Mantem carteira e�pecial para udministração de- précJioE, ==_-... • I ma- e COllsLltue cume contra a se- dor e operação de Bemol'roidas e varl·

Recebe dinheiro em depósito pelas Mil convocados I gurança nacional. (D. E. M.).

11<
Óe;é;; !,�:cM'::I��':Pd�el�W�re.�!::��:

melhores taxas: Hio, 30 (A. N.) -

COI1.lunicam d.€"
A Tinturaria «(iuarany II (

Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IS�o Paul 9a n
. -

1\1Tt I
Fone, 1009

C/C à disposlçã0 (retirada lívre) 2% ;,
o (�ll� a � . e�no '11 ar _Pede à sua distinta freguesia I Horãrlo: Das 14 às 16 horas, dlaria-

C/C Limitada 6*. �i�nba de faz�[ uma. no\ü cOl�voca-lnao entregar seus ternos a pes- mente.

C/C A "i80 Prévio 8 lAl �·:'O de reserVIstas, a 1ll::lTor ate agc'-. SOI:lS que não apresentarem cer-

C/C PL'llEO Fixo 9%
1'3, chamando às armas. sa�'genlos,! tificados fornecidos por ela,

Aceita procuração para receber vencimentos em to-
('nbos e :):)}dflclos, das l)]';::)Clras �e·_1 comprobatórios de sua qualida,

(tas as RepartiçiYes Federais. Estaduais e Munfcipai(!o. ,..(u Ida e terceim c�legoriJS num to-' de de funcionários da mesma
!�I ele mil 110111('1'1'. '666 lSvs.-6

Proprietários: J. Moreira & (ia.

NO ARSENAL DE MARINHA

"Eu TRAGO

ENFERMIDADES
MORTAIS

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;>restamista Líberato Francisco DUArte

possuldnr da caderneta n. 12C! R, o prêmio
que lhes coube cm mer ca dorlus, DO valor de rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de 18 de Agosto de 1942.

Rio, 30 (A. N.) - A senhora Darcí

Vargas, acompanhada ele varias senho
ras ela eliretoria da Legião Br-asi le it'a ele

Assistência, esteve no Arsenal ela Mari
nha em visita à guarnição de um elos

navios ela esquadra, empregados no pa
trulhamento ele nossas linhas de cornu-

e que eventualmente aqui se

"MATO MAIS PESSOAS,
POR ANO, DO QUE
OS ANIMAIS,
INCENDIOS E

INUNDACÕES
EM CONJUNTO!

Deve-se notar que o mesmo prestamtsta já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior,

sendo que o sorte já bateu-lhe á
porta, duas vezes

4 DE NOVEMBRO
Iorta idavel sorteio realiza r

á

fi Crédito Mú
Predlal, DO di!! 4 de Novembro (õ i.Ieíru),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vnei!e adquira já a SU't caderneta na. séte da

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

Mais um

tua

Con� ulta méJica

nicação
encontra.

O Ministro da Marinha aguardava alí
a visita ela primeira dama elo país,
acompanhando-a <l/0s dtversos departa
mentos do Arsenal. prestando esclareci
mentos sobre a coneluta elos nossos ma

rujos que estão cumprindo o seu dever.
A senhora Darci Vargas teve palavras

de carinhosa amizade e estimulo para
com os abnegados homens elo mar, aos

quais distr-ibuiu cigarros e chocolate.

Fortaleza. 30 (A. N.) - Os alunos da

EVITE O TIFO!
Mate as

MOSCAS
comContribuícão

, apenas 1$000

FLIT

Motivo de dispensa
imediata

Rio, 30 (A. N) - o Conselho
CHACARA

j!egional do Trabalho vsclarece.i,
('111 decisão, que o) empregado que
jJ1 aüca crime de homicíriio comete
falta grave, prevista na lei de 5 de

Junho de 1935, devendo ser autv-

Nazistas aprisionam
padres

Bem mereceram
da Patria

Os ól'g'ãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus clltabeleci.
mentos._ ,CD., E, M.,.

-4
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Companhia Haia»c Ai��nrt1tl� yrJ

Fundàd� em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo9

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$0(')0

;1.929.7 i9;OOO$000
28.358.'717$970
85 964:965�032
7 ..323:826$800

22 354;000$000

,

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvatho. Epiphanio J')sé

de Souza e Dr, Francisco de Sá.I

Agências e sub-agências em todo o territóriu nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de 'lvarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àlr ica,

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (iII
RUA FEL LPE SCliMlDl N 39

Cats« postal 19- Teleohone IOB3-End. Tel.•ALLIANCA)

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,

IBlumenau e Laqss.
.�����-- ��.-

CASA MISCELANEA, distribui- Prestígfa o Govêrno e as

dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás
Vávulas e Discos. - Rua Traja- um "quinta - colunista". (L.
DO, 12. ! D. N.).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

! SEDAS:• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
•dI·: as me hores fábricas do país, são :
• encontradas nos balcões da 8

I Casa SANTA BOSA i
·

�

: Diáríamente recebemos novidades !
i Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :

• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
--------- ----"-------------_..,-----------

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRARIA E PAPELARIA.

FILIAL
FLORIANOPOUS

Rua JaZia Pinto, 9 A

Artigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos para presentes,
Canetas tinteiros, L.apiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

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

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

Sanguenol
CONTÊM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,
E.gatados, Anêmico., Mã••
que criam Mlgrol, Cri.nçat
flquitical, r.c.b.rão I toni·
ficlção g.rll do ofg.nifmo

com o

Sa n OU e n o I
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

Não compre novas I
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS

e de SOMAR, adaptando-as à nova moeda·
CRUZEIRO

, ,

A MECANOGRAFA
fazendo êsse serviço, para o quê se acha

tecnicamente aparelhada.
Preços módicos!

RUA JOÃO PINTO, 19 FONE -1499

Caspa t LOÇÃO MARAVl�
LHOSA 1

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA COM o
PHAZO DE 20 DIAS

O Doutor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da IR, Vara da
Comarca de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital de

iWimeira praça com o prazo de vinte dias
virem, ou dele conhecimento tiverem
que, no dia quatro de novembro próximo
vindouro (quarta-feira), às 14 horas, à
fr-ente do edifício do Pa lácío da Justiça,
à Praça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditórios deste Juizo trará a público
pregão de venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanço oferecer sõbre a

respectiva avaliação de doze contos de
réis (12:000$000), o seguinte: N. 1 - UI
I erreuo situado no distrito do Saco dos
Lírnôes deste Município, com a área de

quatro mil quinhentos e cincoenta me

tros quadrados (4,550m2), fazendo frente
à estrada' públlca e fundos ao mar; con

n-ontando, pelo norte, com propriedade
de João Vicente Vieira e pelo sul, com di
ta de quem de direito, mais quatro casas

construídas de tijolos, e estuque, cober
tas de telhas, forradas, assoalhadas, en

vidraçadas uma delas, todas com dIver
sos CO'ffipartimen tos, edificadas no terre
no acIma, avaliadas por doze contai de
réis (12:000$000). Esses imoveis foram
panhorados ao espólio de José Martins do
qual é também representante a viúva
do de cujus Leontina Martins, na ação
executiva hipotecária que lhe move Ma
noel Galdino Vieira, E, para que chegue
ao conhecimento de todos, mandou expe
di r o presente edital que será afixado no

lugar do costume e publicado pela im
prensa na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Florianópolis, aos doze
dias do mês de outubro do ano de mil
novecentos e quarenta e dois. Eu, Hygino
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Se
Ios a final. (Ass.) Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito da 18• Vara,
Está conforme. O Escrívão Hygino Luiz
Gonzaga.

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

traidor da Pátria. (�. :!!. �.1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE-Domingo próximo, grandiosa soirée, das 21 ás 23 horas
LIRA TENIS CLUBE-Sábado,
«sbows»:

grande -selrée-; e domingo, «matinée» elegante. Sellsacionais
Danilo Vargas, cantor argentino, Nazareth Filho e seu flajolé. Mesas à venda na

RELOJOARIA HORITl - Preço, tO$OOO.

Santos, antigo agente da ex

tinta Gia. "Passara Azul";
-- o sr , t ,e ce ', Cantídio Regis.cional, que, no momento, já passou '1 A E t V·para o rol dos fatos consumados, itustr e comandante de nossa mpresa cAu O Ia. ...

A Alemanha não está ameaçada de ! Forç a Policial; Cão Coqueiros» tem o alto comando russo e-xpediu'
sofrer uma derrota de &:r�ndes pro- )- O sr. Francisco Medeiros, d

� comunicado ontem, confirmando
porções. A Alemanha está l'eaime-n..te�-lpjloeiro· O prazer e anunCiar a notícia do aniquilamento de
sofrenelo as consequências elessa gran-

� - ,

O restabelecl·mel'llloto deo J'- ovem Jairo Costa, tilho UI uma divisão de infantaria ale.de derrota. Não é exato também que
-

.- h tHitl€T esteja estudando a possibilicla- do sr. Mario- �ta; sua ln a, por erem mã na zona do Cáucaso.
de de entregar o poder a uma dita- -a sta, Maria de Lu-i-Jes Pe,-

I
cessado os motivos

•

dura militar, porque a verdade é que reira; I'" P
O "eixo" aumentou suas ati-

o poder na Alemanha, desde que Hi- ...�e revocaram sua vidades no deserto A
-

'"
- o sr. Quintino Cardoso, c

- .. . aVlaç,i:10
tler assumiu aparentemente o gover-

0-
, par�!�.sacao. r d '

f '

no, vem sendo exercido por uma vío- merciante: a la a, porem, con lnua marte-

lent íssíma d itadura, armada até os - a exma , sra , d_ Maria Der- lando as linhas inimigas, rnan-

dentes d d J
' tendo a superioridade aérea,

A d�rl'Dta que estamos apreciando
nar es, eaposa

_

O sr. tte., �5e. Manobra da Sa.coluna •

na Rússia não é a ele Hitler, mas a Ber�ardes JunIOr, do Exército Washington, 31 -(�. P.) - Corrlell ° almirante Jean Darian re-
dos reincidentes exércitos germâni- NaCI011aL Hull, interpelado pcl.?s jornalistas gressou a Vichí, de sua viagemcos. Estes, sim, são os que estão vi- .a : d P

.

sobre a notícia do ráUI{) e arts de inspeção a Dacar e outrosrando sorvete díanto da resistência CIubes:
d€ Estalingrado". " ,. , que o apontou C0l110 fuli.-lro emhai- pontos da Africa.
Hitler não passa de um ínstrumen- HOJe, com imero as 2,1 horas.

I
xador dos Estados Unidos, em Mos O líder da marinha

to elessa forças que se m llítariza ram O C, R. 12 de. Setemor?, �e cou, respondeu, simplesmente, que excusou-se de prestar
para assaltar e escravizar o mundo. Capoeiras, realizar

â

8ntmaao II
-. . .;} o d - ,.

bÉ, se quiserem. a vitrola ortorõníca sarau-dansante.
ie parecia ISSO mais um c, s el çoes a Imprensa so re

do pan-germanísmo ou alto-falante propaganda alemã.
I

I tado de sua viagem.
dessa eloutrina imperialista, que, por Viajantes f
sinal. já está começando a falar mui- Acompanhado de sua exma.
to baixinho...

hQuando soai' a hora elo "salve-se
esposa cegou on tem a este ca-

quem puder", Hitler não terá tempo pita 1, procedeu te de S. Paulo,
de passar o poder a uma ditadura mi- O abalizado clínico dr. Edgar
litar, mesmo por-que, nessa ocasião, a Pinto de' Sousa.
dítadura militar nazista já não terá S s. vem, a convite do dr.nenhum poder para dar ou receber.

BARÃO DE ITARARÉ Djalma Moellmann, dirigir os

serviços de intervenções Clfur

gicas na Casa d� Saúde " S.
dos! SepBstião "

Combate à tubercu·
lose nos meios

escolares
Porto Alegre, 31 (AN) - O De-

partamento Estadual de Saúde está Ivivamente empenhado no combate
à propagação da tuberculose, nos

meios escolares, realizando como

elemento básico, a profilaxia e re

censeamento toráxico, já tendo sido
atendidos cerca de 8.000 colegiais
desta capital, apenas dos dez edu

candários principais de Porto Ale

gre. A média revelada demanda a

necessidade urgente de medidas ca

pazes de proteger a saúde dos pre

dispostos, ante o que se cogita do

financiamento do preventór-io para
as crianças débeis, já construido

pelo governo federal, no bairro Ipa
l1e111n. O diretor do referido Depar- i
lamento dirigiu, outrossim, ao in
terventor f'cderal, uma solicitação,
para que seja dado o auxilio neces ..

sár-io à lotação de 300 leitos para

indigentes, no Sanatório Belem.

Avião japonês Abatido

AV IS()

AVISO
DA. lAVAS LACERDA
Comunica que mudou

seu consultorio para a rue

Felipe Schmidt 8. Altos do
Livraria Xavier.
Consultas-Das 16 às 18 hs

..
-

Mecânicos da Força Aérea dos Estados Unidos inspecionam um aparelho japonês aba
tido em uma batalha aéreo na zona do Pacifico. Devido às enormes derrotas que
vem sofrendo o poderio aêreh do Japão encontra se atualmente em manifesta

inferioridade. (Clichê da Inter-Americana.)
Poderão trabalhar

no dia 2

·V·d""N' -S-sa�_rr:-<
..

�-" I Bombas nos cafés de Varsóvia I
I' I a GelaI LONDRES, 31 (U. P.) - SEGUNDO INFORMAÇÕES FORNE- I!
< _••_

CIDAS PELO GOVERNO POLONÊS EXTRATERRITORIAL, AQUí
l'o PODER DE HITLER INSTALADO, VERifiCARAM-SE EM VARSÓVIA EXPLOSÕES DE

Um telegrama de Nova Iorque BOMBAS QUE OCASiONARAM A MORTE DE VÁRIOS OFICIAIS E !
diz que Hillel' está ante UIll grave pe- SOLDADOS ALEMÃES. i

:��!�'teq��: �Ú�Si(�� �e d::l�:l���' at�::�: AS AUTORiDADES NAZISTAS DE OCUPAÇÁO PRENDERAM
centa que o F'uehrer já começou a es- COMO REFÉNS NUMEROSAS PESSOAS. AS BOMBAS EXPLODIRAM
����:ll� : l;,�:Si�:��:�l�l:a �l�i1i�:�:'el��rca� I

SÁBADO ÚLTIMO, EM VÁRIOS CAFÉS RESERVADOS AOS ALE
so ele a Alemanha sofrer urna derrota MÃES. UM DELES, CONVERTIDO EM CLUBE DOS OFICIAIS, FICOU

TOTALMENTE DESTRUIDO.
AGENTES DA GESTAPO VAREJARAM UM DOS POUCOS CA

FÉS DA CAPITAL POLONESA ONDE PODEM COMPARECER OS
����assel�� l:�����il��� :1��1(;_�e ain���i�� I HABITANTES DA CiDADE, E DETIVERAM 50 PESSOAS, ANUN
Soviética. O chefe nazista corre, por- CIANDO QUE AS FUZILARÃO SE NOVAMENTE OCORREREM
tanto, o risco ele se estatelar de um.

ÊSSES ATENTADOS,'momento para outro, uma vez que lhe

foi retirada a rede de proteção.

Rio, 31 ("Estado") - Comunica
o gabinete do ministro do Traba

lho, Indústria e Comércio, por in

termédio da Agência Nacional:
"Considerando a circunstância de

ocorrer em uma segunda-feira, o

próximo dia 2 de novembro - fe
riado nacional consagrado à come-

11101'ação dos mortos - Estabele
cendo-se por tal modo a sucessão
de dois dias de interrupção das ati

vidades, resolveu o sr. ministro do

Trabalho, Indústria e Comércio.
por motivo ele conveniência públí
ca, autorizar o trabalho, naquela
data, até às 12 horas, não só nos

estabelecimentos que exercem ativi
dades previstas na Portaria Minis
terial n. SCM 342, de 17 de agosto
de 1940, e que funcionam normal
mente aos domingos e feriados, co

mo tambem nos estabelecimentos
da indústria de panificação, de
comércio varegista de gêneros ali
mentícíos e nos salões de barbei
ros, cabelereiros e similares".

ele grandes proporções.
A primeira parte do recado tele

gráfico está cei-ta. Toclo o mundo já
percebeu que o belo Adolfo saltou nas

A segunda I:>url.� ela mensagem ca

bográfica, en tretan to, con tem uma

hipótese total, baseada numa condi-

CONSULTAS
As quar t; s sextas e sábados ,

fornecimento de Homeopatia -

Operação espiritual, às quintas
feiras.
Alto Biguassú, com AMARO

TOME' DA SILVA.
2.vs.-1

Falem an08 JtoJe,
Q jovenl José Silveira

Férias remuneradas
Rio, 31 (A_ N.) - Sobre as férias

remuneradas, o Conselho Regional
do Trabalho decidiu: "Para. que o

empregado tenha direito a férias,
de acôrdo com o total dos dias efe
tivamente trabalhados, é essencial'
que êsse total se ache compreendi
do num período rle 12 meses".

Ecos e Notícias
Hoje. às 19.30 horas, haverá

sessão doutrinária no Centro Es
pírita "Amor e Humildade do
Apóstolo"; amanhã, no mesmo

horário, haverá sessão doutr i·
nária no Centro Espírita" Jo
sé de Nazar é".

•

Estará amanhã de plantão a

Farmácia "Moderna", à Praça
15 de Novembro.

VITRINA
Vende-se uma VITRINA com

28 vidros. sem uso, envernizada,
medindo 1,80 de altura por 1.98
de comprimento. Tratar à rua

João Pinto, 34, com o sr. José
Duarte. proprietario da Casa
de móveis f' colchões.

3 vs.- alt.--I.

t

�:�I

João Teodoro Lous e

exma. sra., Maria· O.
Laus, participam a seus

parentes e c rn igos o con

trato de casamento de
seu filho Agostinho
Laus, corri a senhorita
Maria do Rosário Vi
ei ra

Viuva Maria Alice Viei
ra comunica a seus paren
tes e amigos o noivado de
sua filha Ma ria do Rosá
rio com o sr. Agostinho
Laus.
�g,� eeccccoceeeeeee, 00D0:l0D0

Maria do Rosario e agos·
tinhoAp: esentarn se noivos.

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

úLTIMA HORA
Segundo declarou o sr. Knox,

Secretário da Marinha norte
americana, os japonêses já per
deram 22 belcnave s na batalha
das ilhas Salomão.

�

A esquadra [aponêsa retirou
se do arquipélago das irhcs Sa
lomão, declarou o sr, Frank
Knox -- terminando, assim, a

p fase da batalha naval elí
travada.

francesa
declara
o resul-

CASA HEMO�ROIDAS
Vende-se uma, à rua Esteves

Júnior n. 187. Possue 12 com

partirnentcs.
Tratar à rua Esteves Júnior

u, 183.

Cura rcdíco l sem operação, sem dor e sem repouso.
Tratamento de mclestf.cs do ESTOMAGO, FIGADO,

I NTESTINOS e ANO·RETAES.

O R. B I '-;5 C A R D 1
Médico do Hosp. S. João B. ,da Lagoa do R. de Jana., de
passagem por esta cidacl:!3 - consulta à rua Vitor

Meirelles n° 28, das 9 às'- 11 e das 2 às 6 horas.
MAIS DE NOVE ANOS DE p��TICA NA l:SPE:CIALIDAOE:Õ.Y8.-1,

••
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