
Reféns jn 081avo fuzila os pelos nazistas
"( LO�JDRESJ 5 (A. P.) 101ft TE-LEGRAMAS BRITÂNICOS DE ZURIQUE IN-
FORMAM QUE OS ALEMÃES FUZIL.ARAM CINCOENTA

.

REFÉNS JUGOSLA
VOS, EM REPRESÁLIA CONTRA O AS'SASSINIO DE. KRAUS, D I R IG E N T E
ALEMÃO EM TERBOVIE, PAR=rE DA ESLOVENIA CO NTROLADA PELOS NA-

ZISTAS.
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DOENCAS DA PELE IE smus

Espinhas. eczemas. manchas
da nele, narssítoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das ateccões do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO

c?ns�ta��sR���:\�;I��s.1RUa Vitor Meirel!es 18-1' andar.
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o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente -- ALT!NO FLORES

Colxl poetaI - 37
RUI João Pinto - 5
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a ertura da 28. frente
llIOSCOU, li (A. P.) - AS E�ORiUES BA IXAS SOl<'RlnAS PELOS AI�EThL\ES NA CAJlIPAN RA nA RúSSIA CRIARAl\'[ CONDIÇõES FAVORÁ·

VEIS PARA A PROSSECUÇAO nA GUERRA POR l'AJi'L'E nAS .NAÇõES UNlnAS, nECLARA A RÁ1HO nl� lUOSCOU, INSIs'rrNDO NA NECESSIUADE
UE UllU S}�GU)lDA ]<'R.ENTE NA EUROPA.

---_._----�'--------------------._------_
.._----- ---- ------------,

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

Vaci:1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Linhos irlandeses a ingleses
Caroàs

Sedas estampa das e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELA R

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

Cancelada em Buenos Aires ii
homenenem à Rússia

Buenos Aires, 5 (A. P.) - A polícia, em virtude do estudo ele sitio,
) esolveu cancelar a reunião em homenagem à Ilússia, que linha sido

anunciada para 7 de novembro. A reunião fôra organizada por várias

associações opcrárias e devei-la usar <la palavra o cx-min isl ro da Fa
zenda Frederico Lanido e vár ios membros do Congresso, representando
diversos grupos políticos.

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

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

Morreu o piloto
Assis Brasil

Rio, 5 (A. N.) - A Agência Nacio
nal distribuiu a seguinte nota, for
necida pelo gabinete elo Ministro

Assistência da Aeronúutica:

"Houve, dia 3, em Porto Alegre,
Afim de deliberar sobre a organização das turmas que no Rio Grande do Sul, um acidente

terão de frequentar as aulas práticas das senhoras e senhoritas de aviação, com um aparelho da

inscritas como socorristas na Legião Brasileira de Assistência, "Varig", perecendo o respectivo pi
efetuou se ontem uma reunião, presidida pelo ilustre facultativo dr. loto, Eur-ico Assis Brasil".

Ilrnar Corrêa, a que esteve tambem presente o jornalista Jáu -_-_-,---------
Guedes da Fonseca, se.iret ár io da Legiào.

I
Clínica médicO-cil'ó. rgíca do IIniciados os trabalhos, usou da palavra o dr. Ilrnar Cor- DR. SAUl_,O RAMOS

reia,
.

que focalizou a importancia da missão confiada às nobres Especialista em moléstias de

d
. . senhoras - Partos.

amas inscrit as, aproveitando o ensejo para destacar, tambem, a AL1'A ClIWItGlA ABnOl\IINAL: e.s.

patriotica atividade desenvolvida pelo jornalista Jáu Guedes, em
� tõmago, vesícula, útero, ovários,

,

I d
. apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

pro a Legião. PI,ASTJCA no PEIUNEO - Hér'nías,

A d d
.

I' J' G f d J hidrocele, varlcocele. TI'atamento sem
gra ecen o, O jorna ista au uedes ez uso a pa avra, dor o operação de Hemorroldes e varf-

tecendo um hino à filantropia da mulher catarinense , nue, sem zes - Practurass aparelhos de gêsso,
, Opéra nos Hspltals de FIOI'lanópolis.

medir sacriticios, sob a orientação da senhora Beatriz Pederneiras

I
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IRamos, reafirmava tão solenemente seu tradicional espirita de Fone, 1009

b ilid d d b
' . -

l'
Horário: Das 14 às 16 horas díarta-

rasi I a e, acorren o a cola orar na obra magnifica idea iaada mente.'
pela excelsa senhora Darcí Vargas. l..... .... _•. r ... .,.

----- ----....____--------------------

Legião Brasileira de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��n!�!!�!�od������ f�!a��!1 � ',Uif O inv�rno I u!rr�que não prati��� ,A tuberculose talvez esteja a para o seu próprio consumo, Já no
I As estatísticas davam o país comoLondres 4 A. P.) Os círculos autorizados br itânicos relatam, em

.. '" . I . . ..,

b
.

it I'
fazer m aro r mal a Alemanha do fim do último mverno, a sua pro so dispondo de um médico paratom jocoso a fórma como o comandante de um su manno 1 a tü n O -

• I
_ • • •,

d
.

d t ! qu e os bombardeios constantes da, ducão carru para 51%. Atualmente" cada grupo de 18.000 CIVIS. Escas-
que declarou falsamente haver afundado OIS couraça os nor e-ame-, . A . I ", _ _ _."

I' d C d F
,RAF sobre as cidades desse pais, a situacão deve ser de apreensoes seando o carvao e reduzidas as co-ricanos - foi condecorado com a cruz de cava erro a ruz e < erro

I'
. -" I ..- _ • • _

. . .

f" f I
- diz o "Correi o da Manha.' ter r íveín, nao so porque os seus e murucaçoes e os transportes pelae a Medalha de Ouro do Valor ita Iiana, pela sua ictica a çan la. .! .. • . _ . A. .

d b �,em resumo, o depoimento de os hospitais da Austna esta') SUIJer- interferência tenaz dos bombardei-No dia 20 de maio os italianos anunciaram que um os seus su .

. . '" . A

. •

'
,

I "�'1 I d" I" d· I um comerciante que poude sair lotados de fendos v indos da fren- ros da RAF, as autor idades germa-mannos afundara um couraçado da c asse do r. ary an , ao atgo a,
. . .' . . . . A

52 b
.

t ti I I do terntono do Reich, escapando te or iental como, prtncipalmente, nicas veem com pavor a entradacosta da América do Sul acrescentando que so revrven es !ll tam
.. . ". .. I .

,

.

d A IA ti
ao mferno do nazrsm o. O Dni ly porque os campos e as fabncas cada do quarto inverno de guerra, se-desembarcado num porto sul-amencano otan lCO.

I
. A. I· . - .

,
. ..,

I b �? Mirror", que recolheu esse teste-
I
v ez mais se tornam desertos .'om 1), gundo apos a mvasao da RUSSIa. A"Infelizmente, para os italianos, mais tal'( e s'� sou e

Gute °bs 'taA� �o- munho, deu do caso um quadro ex- revrutam ento e o envio de novos II ofensiva da t�berculose é tremeu-breviventes desembarcados pertenciam a um navio rnercan e l'l aru co
. J

ld d " .

" . . prcssrvo.

I
so a os para as zonas soviéticas da.torpedeado no Atlântico - e não ao couracado ,

- dizem os cír culos

I
.... .

I
. . .

. . A .

-

Ate as v esperas de Hitler, com.
onde se combate e se morre dia e Deus escreve direito por linhasautonzados bntamcos. . .

I' I I •

.

C d F itã
f) seu e os exércitos de seus a iauos, I no ite. tortas. A Alemanha começa a so-Por essa "facanha" HItler concedeu a ruz e • erro ao capl ao. . ' . I . .

. . . . A
-,

..

Ii "B b
. " invadir a Russia, a Alemanha pro- Em setembro ultimo, cerca de um frer a mrserra que rmpos aos povosde fragata Enzo Grassi do submarino ita Iano ar ango'. . . _ _ •,

• • • I d d "d
duzra cerca de 68 '1c do que carecrn milhão de alemaes estava sem teto. que conquistou e escravizou.No dia 10 de junho, os italianos emiti ram comUlll ,-,a. o, an o e-

_

talhes precisos" do a�aque realizado pelo "m�sn:o .su�:�arino_ con�ra um

C'couraçado norte-amer�cano da classe do. M!SSISSIPPI , a 3aO m�lhas a �

a I""""'_ta z- .es:"'I\0éste de Freetown, af'irmando que o navro fora alcançado na proa com
,

d f
A •

t f d
' -�quatro torpe os e que ora VIS o a a .un ar.

Em fontes britânicas, af'i rma-se que a verdade do caso é que urna """OO"")Q'.lCOOOOOO """"""'''''''�XX'''O'''XlQOOOCOncaaaaocr:>OOCOO"lCl(X)oooocoaoOOOOOOCXl'''''''''''''''�oaoaococ__'''_'''''''''''''IXlIXlCXlOOnrlD"",''''_'''

corveta britânica se encontrava naquele ponto do oceano e informou HOJE sábado HOJE
ooooc:x:xxJ DO:lOO!".JQQOOO'X'IOOOCXOCXXlOOOOCXXXXXJDtIDCIOIXIDooocoooauaaoacooCQAlQQDDOODCIICQ)Q"XDIXJOOCIoaoooooanooaaoooOOOOOOClClOO 'QbOrICIIXII�00D00DDD{."OOCIU:DQ

não ter sido alcançada por quatro torpedos disparados por um subma- -()- � ..-4-

CIfV'E REX IMPERT i\L CINE ODEON
- fONE 1581 -

- FilHE '1581 - - FOHE 1602 --

A's 5 e 71/2 horas

do dia
Tino italiano.

No outro dia, por não haver atingido uma corveta quando fazia pon

taria contra um couraçs d o que se não encontrava ali, Hitler concedeu j
a Enzo Grassi a cruz de cavaleiro da Cruz de Ferro e, "para não fica:r!
por baixo", Mussolini o condecorou com a Medalha de Ouro do Valor

_ a mais alta recompensa italiana - e o promoveu a capitão de fra

gata.

A's 7 1,'2 horas
A's 71/2 horas

Melodia roubada Mulber fatídicaSeus 3 amores
Com Bing Crosby e

Mary Martin

2° Continuação do seriado'

li garra de ferro Filme jornal n.-130
DFB.

Com Brenda Marshall e

David Bruce
Com George Murphy e

Ginger Rogers
Minario !.te ferro e o poria

de Vitória, DFB.

Papai daqui não sáí
(Desenho)

3 A vez do mundo
Atualidades

Preços Cr. $2,50-2,00
Livre de Censura

Com James Quighley
- i),tualidades DFB.- 36

Nacional
Preços Cr. $2,00-1,50
Imp. até 10 anos

2· Acorrentado
Aventuras

RKO. Pathé News Jornal
Pr e ços;' Cr. $2,5D - 2,'Jo - 1,00

Imp. até 14 anos
---------------

Aspectos amarelos
Os japoneses, parodiando os ger- nica é estender o espaço vital para

I
gra para estabelecer-se em qual

mânicos, falam frequentemente avolumar as suas forças aquartela- quer país de sua preferência ou

numa Ás.ia Maior, como os pareei- : das e prontas para qualquer

assal-,
da conveniência do Micado, o [a

ros da firma totalitária proclamam
I
to. ponês, na frase de um observado)',

a necessidade de uma Alemanha
I

Que é a Mandclllll�ia depois da "leva seu país nas solas dos sapa-I '

Maior. O tema Grande Alemanha' colonização nipônica? Conta-nos tos". Essa frase será melhormcn-
só ag�ra, na perspectiva da deITO- : um viajante insuspeito e c:·ilerio.so; te entendi�a p�r uma ;ariante:. �i
ta, VaI passando para segundo pla- ! observador : "Na Mandchurta os ja- sa a orgarnzaçao de quistos racrars,
no, Mas que lucraria porventura: porieses mandam e os chineses Ira-

I verdadeiras sucursais do país de
a Ásia Maior, com a hegemonia ou , halham". Assim deve ser em todas

I
origem. . (.,lJlJUllJ\! IIp O!<l.I.IOJ,,)

o domínio absorvente do nipônico? i as terras conquistadas pelo irnpe-
Os fatos au torizam uma resposta. I r ial ismo nipônico. A sua política
O japonês, na investida contra os

I
de colonização é enervante e gran

outros países, não visa praticar I demente opressiva. O chinês, que

ll�Ja larga e progre�sista coloniza-
I
tão _heroic?mente .se bate contra o

çao, levantando o nivel das popu- l.Tapao, esta bem mformado a esse

laçõcs, em bencf'iir-io de seus icr-
I respeito, por

uma rigorosa observa-I
ritór ios . I ção do ambiente. E é exatamente!

O imperialismo japonês é rapi-' por estar certa disso que a China'

néll;tc. �:onsiderc-se a lVIan�chl1l'ia. : está defc.ndendo com,l1;uita bra;u-Ionue eXIstem 35.000,000 chmeses e ra sua lIberdade, sua mdependen- '

pouco mais de 200,000 japoneses. � cia e sua soberania, tão legítimas
I

Destes, mais de metade é reprcsen·
I

COlllO as de qualquer outra nação'
tada por tropas do exército do .Mi - : ela terra. I
kado, A JlIaior preocupação nipô- i Fazendo-se colono, qnando cmi-

Livre-se da pri
são .•• de ventrel

As

«A vitória final está assomando lenta,
porém segnraUlente, no borizonte»
Londres, 4 (U. P.) - O primeiro ministro da União Sul-Afri

ca:J.a, marechal Jan Smuts, dirigiu a palavra pelo rádio aos bel

gas e holandeses de todo o mundo, para dizer-lhes que sua cons

tante resistência ao "eixo" representa uma grande contribnição
ao esfôrço de guerra das Nações Unidas. O marechal Smuts afir
mou que a única razão que move o "Reich" a provocar a deca
dência econômica de países como a Bélgica e a Holanda é a de

poder deportar para a Europa Oriental grandes massas de seus

habitantes, e acrescentou: "Tende presente que cada privaçáo
c,ue suportardes nos aproxima da vitória. Recordai que repelir
implacavelmente tudo que os opressores alemães e japoneses vos

ofereçam a desprezar absolutamente tudo que leve o sêlo do ini ..

migo ou que por êle esteja contaminado, representam vossa gran
de contribuição à luta que, dia após dia, travamos com armas de
um poder cada vez maior.

Deveis estar consolados e orgulhosos - afirmou o marechal
Smuts - ao pensar que vossa magnífica resistência espiritual dá
t:m belo exemplo ao mundo e nos dá fôrça para continuar lutan
do. Sabei que trabalhamos pela vossa liberdade dia e noite e hora
após hora, em todo o mundo". Manifestou, principalmente, que a

vitória do "eixo" significaria o fim das liberdades, enquanto que a

vitória das Nações Unidas assegurará a independência da Holan
da e da Bélgica. "É fundamental - continuou - que depois da

guerra os princípios da Carta do Atlântico sejam aplicados às es

féras econômicas e sociais da vida. Não há razão alguma para que
voltemos aos velhos erros que tornaram impossivel a vida sadia
no seio dos povos".

Depois de revelar que algumas centenas de holandeses de Ja
va constróem obras portuárias em Durban, o marechal Smuts
acrescentou: "A nossa jovem indústria de guerra cresceu ao pon
to de ser o arsenal dos Exércitos das Nações Unidas. Nossos portos
são hoje pontes de apôio ao tráfego mundial a serviço da guerra.

"A vitória tinal está assomando lenta, porém seguramente
J10 horizonte".

PILULAS DE

REUTER
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'.' I� OH S/A
(omoér(io e Indúltria de Madeiras (em organjza�ão)
Ações ao portador no valor de 500$000 -Capital de 850:000$000
a realizar como segue:

20% no ato da subscrição
ltO% dentro de 30 dias
25% dentro de 3 mêses
15% com os próprios lucros da sociedade.

O.; interfl6fados na compra de ações desta Sociedade, que visa não só
evHa,r que sej·l. r"tif'nd) de"ta Capital, corno tambem ampJil:tr um dos mais
flntigos e conceit.lllid lF; e tabeJecimentos industriais do g€'oero, com capacidade
para cerea df� 200 op 'rarios, poderão procurar os incorporadores no (scri
torjo tia f,1brica à ru a Jvão Pinto 44, ou nos eoder(>ços seguintes:

Heitor
Sidnei
E.

BI"ttencourt Rua :Felipa Schimidt, 34-Salü 5.
.

.
--

(Edificio BernhatJs�D) Tl'lefones os. 1634

Nocetti-Id€'m, idem"

�

G "vlola- Rua Vitor M�ireles n, 22
• 11 Teld0ne n. 1678.

,��"
I
IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o gral.lnverno já 5 ---------•• São impotentes os
acha à frente, do�ni tanques leves dos
exércitos�Oviético lUl.r� nazistas

... ti' Moscou, 4 (Eddy Gilmore, da;
Moscou, 3 (Henry C, Cassí ....

; AssociaLed Press) - Em Estalin-]
da Associated Press) - Uma !CJ grado, segundo o noticiário aqui!
tografia da primeira nevada err chegado, os alemães retiraram da

I

norte do Cáucaso foi public üt frente algumas de suas unidades,
mostrando as montanhas corrn11 de "tanks" leves, "Os canhões rus-,
tamente cobertas de neve, enq'l1l' sos anti-aéreos", infligiram tais
to as tropas russas, armadas d/e] . perdas a essas máquinas - disse:zis automáticos, atravessam �ei .

um telegrama - que os alemães se

Je com neve até os joelhos. COMPANHIA viram obrigados a retirá-las da
i

Foi interceptado despacho envia,
INTERNACIONAL luta, substituindo-as por "tanks".1

do por um batalhão alemão cerco Estes irrompem agora pelas ruas de IIdo na área de Malchik, no qua DE Estalingrado, em grupos de cinco a,
se informa que estavam esgotada); CAPITALIZAÇÃO seis, fazendo 1'0g0 com seus ca-:

todas as munições e que a uníds- Amortização de Outubr o nhões, enquan to o aV3J1çO prosse-IIde tinha numerosos feridos, acs gue".
quais era impossível socorrer, Dís- No sorteio realiza <in em 31 de Na barricada fabril do norte da:
se mais o despacho que as tropas Outubro Je l!l42 to:-arn sortes- cidade, na qual os alemães tratam:das 'l!i s- gclilJt\ls combínações: . Irussas deram ao batalhão a opor· de chegar a margem do Volga"
tunidade para se render, ao I ser G V Y

cortando com duas as defesas ali

repelido. Mas a tropa foi atacada dos russos ,os defensores, todavia,
de novo e depois de uma hOL'8 de mantêern-se tenazmente nas suas

luta violenta todo o batalhão Iícá-

N C J posições e não houve nenhuma mu-

ra entre os atacantes e os SOlhf:Vi', dança na situação.
ventes foram ,f�i.t.2�_pri�ioneiT�p' Anunciou-se que mais de uma di-

Q M Q
visão de infantaria, apoiada por
"tanks ", c aviões, atacou o bairro
industrial, mas foi rcchassada pelos

IY V N
russos que destruír-am oito "tanks"
e mataram mil inimigos. Em
outro combate, que se deu nas ime-IC A H diaçõcs oe uma grande fábrica, os

russos rechassaram seis ataques i ;:.==============;:;;;=============;:�
.

inimigos sucessivos, Outro edifício'

T D U
foi ocupado pelos alemães; mas ra

pidamen te reconquistado pelos rus

sos. Em algumas ruas os russos ef'e

O U F
tuaram numerosos contra-ataques,

J V

')
CASA DE SAÚDE "SÃO

SEBASTIÃO"

3

Lira Tênis Clube
Sábado - dia 7 - Danilo Var

gas - Soirée, com início às 21

horas. "

Domingo - Dia 8 - Danilo

Vargas - Matinée . Início às 15

horas.
Mesas: 10$000 (Cr. $10,00) -

-Na Relojoaria Morita

x

Tamancaria

I
I

Moderna

Farmácia (,Esperança»
do

Farmacêutico NILO LAUS
-�--'-

R.

Hoje e amanhã "'�ra -8" ��a. pr�feridjJ'�"
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

PREÇOS MÓDICOS

A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Sec�ão de tamancos, o que há
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

TAMAHCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à

Ilnstaladora.Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi-

I
dos do interior.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrí(ola
de Santa Catarina
Rua Trelano n.O 16 - SMe própria

Registrado 00 Ministério da Agricultura pelo Certtllcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos 08 Municfpios do Estado
Representante da Caixa Eeonomíca Federal para 8 venda

das Apõllces do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em �1R.io e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira 'especíal para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C A dísposlçãe (retirada livre) r o fb
CIC Limitada 50"Wl
CIC A't'iso Prévio 60 ro
CIC .Prazo Fixo 709/0

Aceita procuração para receber vencimentos em to-
188 as Rena rticé'ies Federais. Estaduais e Munloipals.

Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío
Mercado,

FONE 1.642

I

Os Diretores da Casa de Saúde "São

Sebastião" têm o prazer de comunicar

à sua distinta cl ien bela, aos seus arní

gos e a quem interessar possa, que con

vidaram o sr, dr, Edgard Pinto de Sou

sa, para exercer o cargo de Çjrurgião na

Casa de Saúde "São Sebastião".

O dr. Edgard pinto de Souea foi duo

rante 7 anos, respectivamente, assistem

te das Clínicas Ci,rúrgicas dos Professo,

res, Benedito Montenegro, Alípio Corrêa

'Neto e Edmundo Vasconcelos, aos quais
deve sua orientação científica, I
Foi assistente da Clín-ica Particular do

Lívre-Docente da Cadeira de Clínica 01"

topedia da Faculdade de Medicina de

Sâo Paulo, Professor Orlando Pín.to de

Sousa, I

É o referido profissional, cirurgião con

sumado, pratic-ando a alta cirurgia,
pr-lnnlpafmente da glândula tíroíde, das

vias biliares estomago e intestinos, del

gado e gro;so, vias urinárias, g ínecolo- :
I

gia e ortopedia,
'

O dr, Edgard Pinto de Sousa !li au

tor da recente monografia "Novos Mé

todos de Amputação", em colaboração
com o Professor Edmundo Vasconcetlos

a qual causou verdadeíro sucesso nos

meios científicos do país. Além desta

abra, publicou mais os seguintes traba._
lhos de reconhecido valor; "Cisto do

Pancreas"; "Patologia e tratamento c i

rúrg íco das afecções ar-ticulares"; "Bases

atuais sobre a patogenia"; "Classificação
e tratamento das hidroceles"; "Patologia
e tratamento cirúrgico das veias varíco-

,

sas do membro inferior"; "Enteriie re�:
gional (moléstia de Crohn) '': "Conceito

atual sobre a patologia e o tratamento

'das hernías mguinaes (técnica de Ed.j ��������������
mund Andrws)"; "Contribuição ao es-

L·' b .-t-tudo da úlcera péptica post-operatória"; Ivro 50 re a po I Ica
"Afecções cirúrgicas e cirúrgia dos vasos I do Brasil
sanguíneos"; "Tratamento cirúrgico das I Nova Iorque,3 (H, T. M,) - As

��:i:��".a��;:�:��:� �'�i:s:r:����::nen�� i edições )Vlac Millan acabam de pu-

do "I'OSSO' intestino"; "Pseudomixoma pe-I blicar "Bresil sous Vargas" de Karl
ri,t��leal doe or-igem apendícular ". I Lowenstein. O autor faz o elogio

O dr. Edgard Pinto de Sousa poderá do novo Estado brasileiro e as re.
ser procurado das 9 às 12 horas da ma- I

f 1 d b 1
'

nhã, na Casa de Saúde "São Sebastião", I
armas e,:_a, as a ca o, pe o pre�l-

e das 3 às 6 horas da tarde, à rua Fer, , dente Getúlio Vargas, no que dIZ
uamdo Machado, 6, andar térreo. (con.,1 ter o mérito de ter elaborado o siso
sultõrío do dr, Moellmann). tema de legislação social mais
Florianópolis, outubro de 1942.

avançado. Observa que a opinião
Os elementos colhidos pela Esta- i pública brasileira ama a liberdade

tística l\mitar são !lbsolutl\me�te I e acentúa que o regime se apoia
se��etos, e servem somenteA a fms

em sólidas bases,
mi'litares. Negar-se a fornece-los ou I.mentir no, mbnlstrá-los constitue

.. --

cr.ime rig�rosamente punido. pelas O AfillQGAfiO ACACIO MO-leis do Pais. (D. E. M.). BEIRA' .

comunica aG5. seus a-

Hediondo crime na migas e clientes que mudou

cidade, de Natal o seu escritório para a rua

Natal, 3 (D. N.) _ A polícia «Deod6ro. n° 23.
continua investigando em torno do (das 9 às 12 e das 2 às 5)
hediondo crime ocorrido sábado, Residência: "La Porta Hotêl"
cmbora 'a empregada do comercian- apartamento 112.
te Daniel Farquat tenha confessa- Caixa-PoslaIllO-Fone: 1277 l.ido haver atraido a noiva deste, Ar-

i
Otávio Ferrari e Aurea O

lote Dantas, para a casa do patrão, ,Ferrari têm o prazer de
estrangulando-a, bem como a tia de I Tabelamento... II participar a seus parentes
Arlete, de nome Otilia Dantas, am- na China e amigos o nascimento de
bas pertencentes a ilustre família Chunquim,3 (R.) - O Conselho seu primogênito Otávio.
potiguar. Otilia é filha do antigo: Político do Povo aprovou a pro· I Fpolis., 23 -10-942. Ideputado Felisbino Dantas. A em-I posta do generalíssimo Chang·Kai-
pregada, que se chama Maria de

I
Chec para a estabilização dos pre-

Negoc·,o de' 0"a81"a"0 ••Lourdes Linhares, confessou fria- ços, \J
l1lente o crime, acrescentando ha- O marechal Chang·Kai·Chec fis· Vende·se uma Jimousinaver enterrado os corpos das viti- calizará pessoalmente as medidas, de aluguel, cbil pa no 1.511.lUas no quintal, onde foram real- que serão adotadas, Será introdu· Pre<' o: 6:500$000.
n�ente encontrados. A policia acre- zido um racionamento gradativo e Traísr com o proprietario,dlt�, �orém, que Daniel foi o man-I serão fixados os níveis dos preços, Victor E-pindolll, Ca<a Ele.datano ou mesmo o autor do cri-

I
bem cOmo o das tarifas de mão de

• tricft- RUM .lofi.o, Pinto 15me. A população está revoltada. 'obra e de transportes, i

V8-18

João Teodoro Laus e

exma. Sla., Maria o.
Laus, participam a seus

parentes e amigos o con

trato de casamento de
seu filho Agostinho
Laus, com a senhorita
Maria do Rosário Vi-

Os portadores de títulos em

rigôr contemplados são con-

vidados a receber o reemo I','bôlso garantido, na séde da
Companhia,

ou com os Agentes Gerals;

Sociedade Comercial
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Nilo interrompam o paga

mento regular das mensalida
des dos seus títulos.

ei ra

Viuva Maria Alice Viei-
ra comunica a seus paren
tes e amigos o noivado de
sua filha Maria do Rosá
rio com o sr. Agostinho
Laus.

Em caso de Interrupção, re
nabllltem IlJIPdlatFimeute O�
seus tttulo-. R' suüclente pe
gilr UMA Mf<;NSAlIDADE para
rev'g .rar o me-mo e evitar a

perda do díreíto sôbre o sor-
�eio e saívsr 8S suas

econcmlas.

Maria do Rosario e AgOS
tinhOApresentam se noivos.

Durval Dingee e exma.

sra., participam a seus

parentes e amigos o con

trato de c asamento de
sua filha Lucí com o

sr. Nazaré Camisão
Fpolis.,,31-10-1942

Nazme e Luci

?p,esen-Ito rrr-ae nOiVOS

Fpolis., 31-10-1942
,

Feris Boabaid e Carlota
Rosa Boabaid participam a

seus parentes e amigos o

- nascimento de seu filho
.-

Mm"Q - Aurelio
Fpolis., Ou'tu'trô Ü�, 1942

2vs - 2 I
I
I

do
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milhões de mlheres substituirão
os homens '1onvocadosEmpresa "Lídef) Construtora Ltda.ITrês

A,utorizada e fiscalizada pelo Governo Federal. Co.to Patente, 170
MATRIZ: RUA S BENTO. 45 S, PAULO. I Washington,4 (U. P.) - A S[cetária do Trab�lho, sra. Fra�-

ADMINISTRAÇÃO: Dr. Francisco Munhoz Filho, Presidente; Miguel M. Bonilha, ces Perkins, revelou que um

núrr�o
cada 'vez maior de m�lheI:S

DirEtcr; Cc rr e r c c c c r rr. Mario A. Maciel Ramos, Superintendente, Antonio Munhoz, será utilizado nas indústrias ess eíats, com o fim de delxa: 11-

Chefe Geral da Produção; Dr. Eduardo Pelegrini, Consultor, Juridico e Dr. Anatolio
,

vres os homens para as fôrças a adas e outras tarefas b,éllcas.
Schiling, Fiscal Federal. I Declarou a sra. Perkins que 3 r íhões de n:_ulheres d�v.elão �er

CONSELHO CONSULTIVO: General Dr. José de Assis Brasil; Mons Dr. Frcn recrutadas para as indústrias essncíaís e nao essenciais ate
_

o

cisco Bastos, presidente da Radio Excelsior; Dr. Abner lVlourão, Diretor do "O Es- dia 1 de dezembro de 1943, acreséntando que as mulheres nao

tado de São Paulo"; Prof. Dr. Pau lo de Godói, Livre Doc. da Faculdade de Medi- somente serão necessitadas para a' indústrias bé�icas como tam-

cina; Prof. Dr. Candido Moto Filho, Catedratico da Faculdade de Direiro. ,bém mpara os trabalhos onde pu(erem substltUIr os hom�n�.
I h. "Ta. Perkins assinalou que eu melados de set.em�ro próximo�-,-�,----,�,-,--,._--,----

passada o número de pessoas empngadas em estabeleCImentoc; cr-

Resultado Oficial do Sorteio do dia 31 de Outubro de 1942 vis não agrícolas alcançou um nou nível máximo, isto é, .

Serie A Serie B 38.303.000 cifra que constitue um aimento de 6 % sôbre a de se-

30:000$ 50:000$ tembro de 1941. \
.t e •

5:000$ 10:000$
i Entretanto, o senador James lhad e o diretor do Escn"uno

3:000$ 5:000$ Federal de Investigações, sr. J. EdgLrd Hoover, formularam. um

1 :500$ 5:000$ enérgico protesto contra os "estrategutas de café" qu� se atrevem

1:500$ 5:000$ a assinalar aos I?ilitares a maneira c�mo deve se: feita a guerra.

5:000$ 7:000$ Êsse protesto fOI formulado por ocasüo de ü111 !]lScu.rso que am-

10:000$ 20:000$ bos pronunciaram aos estudantes da A.cademia NaclOnal de Po-

12:000$ 24:000$ lír-ía, durante uma cerimônia à qual compareceram o g�neral
10:000$ 20:000$ Marshall, chefe do El'tado Maior do Ex�rcito dos Estados Unidos. e

50,000$ 100:000$ o general Manoel Benitez, ,chefe de:l:?olícia de c��a. Nessa reu-

!
níão falou também o sr. Edsel Ford, __

- , --,

Convidamos os nossos d.d , associados portadores dos titulos contemplados a virem Por outro lado, informa-se que possivelmente se cunharão
receber os premias respetivos. \ moedas de material plástico em consequência dos estudos realiza-

Agente Geral em Sta. Catarina .- JOSÉ FATUCH _. Florianópolis, rua Vitor Meireles, 18 (sobr.) dos pelos funcionários do Departamento da Fazenda. Estuda-se

O próximo sorteio serà realizado no dia 28 de Novembro de 1942, a apresentação de um projeto de lei pedindo a autorização para
i cunhar novas moedas em vista da escassez de metais e o aumento

I do uso de moedas para pagamento do imposto de compra e venaa

Aviso aos nossos caros prestamistas I
e selos d_e_co_rre_io. -----

Temos o satisfação de levar 00 conhecimento dos nossos prezados associados,

Ique o "Em:r:-Têsa Lider" continuo cada vez mais elevado e honrada no seu fiel cum coraçãoprimento aos alevantados ideiais, que VEm propugnando em prol de seus confiantes
j O TONICARDIUM iônico dos rins e do coração limpa li

contribuintes. 'bexiga, os rlns, as nefrite., arda li, <ótlClls renats, aumeuta �8

Haja vista o nobre e leal organização, composto por personalidades de alta urtu..s. Tira 8S Inchações dOI! pés e rosto, hldropelss, falta de

significação social, imbuidas do b8a fé patriótico e consequ.entemente visando o bem ar, oarpítações, côres du coração, asma, bronquite asmauce.
do coletividade brasileira. arte7io-e>.<c!erOPfl,

Llutrossim, avisamos, tombem, que se acha gm orgar{ização o Banco Cruzeiro I H{'IUé rio das -ouhor..s
do Sul e suas filiais em diversos cidades do Brasil, bem como secções juridicas, m ê- I E' o tônlcc ú.ero-ovérto SED-\.NTOL que restuue a IIhulg
dicas e den,tárias nos mesmos localidades. perutda peta anenna, palidez, magreza, Iastlo, Ilõres branc-a.

Esperamos, portanto, o amparo e a persi.stência dos nossos co l c.bo rcrdor'ea.] ' regulador das vísítas, das doenças do útero, ovaríos, evita

I
ao hemorragtas, antes e depois do p.il to; contra t «ías as enter-

afim de garantirmos integarlmente e materialmente o nosso sempre crescente patri- midades das senhoras de qualquer Idade.

ftmoniO(SuOCiaR10eepC°ftnômiCoO'CUpROl EM 11,'E" , DE G'UERR ri I, ce·n".��,:��:.íl �j:b�!��r.t��p;.:����.::� abu-

n I '- II aremo das velas e arténas, bronqutte asmàtíea,
ões, caneaço, urinas e!<ca�,,88 e dõres uo coração, pontadas

O
,.

f
I nos rins e Inchações.

Berna, 4 (ThOmaSSHa�J!�!al!I���� de rpl�r��ç��ep�a �lmTamP'��!�gos severos serão I l�e��� u�!'rt:�?:�oi��g�� ���!��r�'�Hfi�:�nt8 O
<O vigor dOI!! r. Ú�CUIOi� e dos nervos. Fortnlece o sangue nas pes-

Associated Press) - Nos jornais e conscrição oficial dos oper
á

rios. cominados aos que não denunciem 1!(;1l.'; anêmícas Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmôt:lll doentes
por todos os outros meios de divul- Teria sido a greve da Alta Saboia às autoridades nazistas os que tra- com pouredas, tosse, dores DO p"lto e nS8 costas, pernas (rIiCUi',
gação, nesta capital e em outras cio a causa direta desse adiamento. balham pela prupaganda aliada. I -t-;.'::U1! 8�, f'ara a ueurasteula, o dn AUím" e a dlspepaía, adades importantes do país aparece- Ainda todavia não houve conf'i r- Advertem os despachos que ime- I convaresceuçs é i'liplda.
ram ontem informações de que a mação oficial a respeito. diatamente depois da publicação .... ,

f" ,
•

II
.

situação nos países ocupados da Notícias da fronteira indicam que CIOS novos decretos, os alemães co' �l l: 1:'5 - ," Umat.is lIJO
Europa vai "de mal a pior". toda a Saboia foi teatro de man íf'es- meçaram intensas buscas de eXI>I,,·
Noticiou-se que toda a província tações. Grupos de mulheres de vá· sivos e armas que acreditam esta

da Alta Saboia francesa está vir· rias I>OYOações atacaram os centros rem ocultos na Noruéga.
tualmente em greve, devido ao médicos de exame dos conscritos e Da própria Oslo, a capital da No
protesto dos operários locais desi- as casas da cidade em Annecy para Juéga ocupada se informou iguRI
gnados para seguirem para a Ale· impedir que seja levado avante () I;,ente que foi promulgada lei COll

manha, a prestar serviços na in- intento, de levar seus maridos e fi· fi.�cando as pro[>riedades dos cid,l-
dústria de guerra nazista, confor- lhos rara a Alemanha. dãos de raça judaica e que os ju-
me a combinação entre Hitler e O despacho termina: "O 1'01'0 deus daquele país estavam sendo
LavaI. A greve começou logo que francês está demonstrando seu de- presos em massa. Mais de 200 ir·
os referidos trabalhadores foram s3cordo, apesar das exortações d,iS raelitas foram detidos só em Oslo,
chamados ao exame médico antes autoridades francesas". por órdem do major Quisling, <)

de partirem. Em Annecy, a popu,· No entanto, Pierre LavaI estaria chefe do guverno fantoche norue

lação fez causa comum com os fazendo constar que o registro do� gnês. Todos êsses detidos pertell
grevistas e a situação na cidade é I operários vem sendo feito "por VOII- cem ao sexo masculino, entre 1-1 e

de virtual revolta. As fábricas fo· tade dos mesmos". 75 anos, sendo internados no campo
ram fechadas e grandes forças de Outro país onde af; cousas vão de Grini. As mulheres e filhos me·

polícia foram mandadas para guaro caminhando mal é a Noruéga ocu· nores dos detidos foram expulsos
necer os principais estabelecimen- pada. Despachos de Estocolmo di- de suas casas.

tos e centros obreiros. Os operários I zem que os funcionários alemães na

l'el'usaram·se l'. aceitar a visita dos

I
Noruéga decretaram uma série de

"inspetores de trabalho", encarre- medidas destinadas a conter a ati,
gados do r'ecrutamellto e não que- vida de de sabotagens e reduzir H

rem partir, muito embora digam as \ número de noruegueses que vêm fu
lloticias recebidas pela Agencia Te· I gindo para a Inglaterra. A pena de
I<.>gráfica Suiça que até esta manhãlmorte e Q confisco serão o castigl) Vende·se ou 1 errnuta-se
lião tinham registrado atos de vio-I para as pessoas que intentem aban- limI! hÔIl (' li á cara, C,)mIO, 000
lencia. Amanh"ií, como se sabe, é

ai
donar a Noruéga, sem permissão ml!',2 di;,pf\ndo di:', IigUfi cordata estabelecida para o começQ especial, estabelecendo-se a mesma,

da conscrição dos operários para a r:ena para os que trabalhem em fa- rentf" p ço di-' fl!!llE� pula'vel.
Alemanha tendo sido as

medidaSj'
v()r dos Aliados ajl,ldando sel'� instfJll1ç'nO eJétric'a. árvores

llesse sentido in�ciadas desde algu- �gente� ou �istribua pro,?agunda fr,utiferHs di ver-H", cl'lfesal.
mas semanas atras.. (l�S �hados, ou _ouçam radIOtrans.) efe. Terreno plr,tOn. p(CÇ :

, Berna, 4 (A. P.) - DIZ um despa. I I11ISPOeS estrangeiras, OU de qU;:Jl-1 1') t '" f f- m ,-
cho que Q "Fuehrer" alemão teria, I

quer maneira es!>alhem í1'otícia<; I ,� CI'� O,. -

\ f) r aç oes D,'

em face das dificuldades crescentes,! I.
("on trá rias ao interesges da Alema-I red h çao do E::sT ,-\ DO.

concedido ao sr. Pierre Lavai duas nha". 1 ::v. � .12

4.°

Titulo n." 67235 Uma construção
" "77235 Um terreno de
" "87235 Um terreno de
" "97235 - Um terreno de

" "" 07235 - Um terreno de
Premios - Os títulos com o final n." 7235 (Milhares)

I' """" " 235 (Centenas)
" ",,"""" 67236 (Invertido
" """" " 35 (Dezena)
" """ ,,' " 5 (Final)

Premio
"

5.0
10

100
120

1000
10000

�lo1é -tias dos rins e

SPIRorW'l'INA é uaada Das m(!ê -tias do sengue &lIill3,
pf'Z,HnUF, !umoH's. oartbrot!, Npinhr. 8, fí,tulab, pu; gaçô, s. krt
dali, C�!lcto!'. etcrófulu8, rC'uillct!lIlIDQ.

Único rlepu'll.tivo que I!Wl'ti o corpo, tnniika e ellg,)("tta,
lJepcsítarins. tod<.;,tI lU! (lro�liri6{1 de ::;!1u !'!lulu e KIO,

AS 8 F N I I (JJ{ A � l) E V E Jj USAi{
em su kil, Ue. lul'u,1; o ent .. G fvlflGYPAN, de

gr�nde P\)d�H higil(nlc". OnDtrn IN éa nL'! (: D g!iJSfiS
�'uspe I! 8, ,rrihç 'í Cf;; cürfimelllo�. !!'Julé I

tL .. U'l?rü V"gWR!S; n H 1'(\' e lnd(, �A,' tPl 'lP d(l�nçJtIiJ
1 'll:S ! .rl'?',nd", oresen(':tj I' 'Dr ;l,'ri< P c'l· üi), RI,.

Sob as ordens de Mae Arlhur
Londres, 4 (U. P.) - Despacho proced�ntp. de Wellington, nu.

Nova Zelândia, infl)l'ma�Q-ue-' o mil1tstrô"neo-zelandês da Defesa
anunciou que doravante o exército daquele país na zona do Pa
cifico ficará sob as ordens do comando norte-americano.

O despacho acrescenta que as forças aéreas neo-zelandesas es
tão cooperando j á com as norte-americanas.

Camisas, Gravatas,

PIiilmeS'j Não procures conhecer o que
\feias rias melhores, peJos mlmores se pensa nas, esferas oficiais;
preços só n� CASA MISCELANEA ,são seg'reflos dificeis de glHU'-

- Rua TrlU3no, 12. dar. (L. D. N.).

\0-r, j& � .'
, "ii'

vestido comprado na popularissima I
A0800.'.

I

I
I,
I

-Rêalce beleza com um lindo e lnodernoa sua

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes cOlno o amor

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

•
'!

,

;.'I
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• •
"

-

.

! SEDAS!
• •
" padrões maravilhosos, finíssimo acabamento ..
• •
� das melhores fábricas do país, são �

: encontradas nos balcões da :
: s 0'4 i
ecoo .,._.

• •

: Diariamente recebemos novidades :
• •
� Rua Felipe Schmidt, 54-Fone 1514 •
•

• •
•

•••e�0c�••�••••O.®•••�•••••••••••••••

r{ Companhia 4I Alianca

� �-�..,-----------

----_..-----------�--,,---

Fundad{, ern 1870 S�de: BAIA
Seguros 'ferrestres e t\i1arítimoe

Dados relativos ao

Capital Reauzado
Reservas, mais de

Respons abilidadea assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz. (prédios (' terrenos) )

ano de 1940
Rs_ 9.000:()JO�000
• 54.700:000$0t10

X,929.719:000$OOO
28.:358-'717$970
1;5964:965$032
7,323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Oarvarno, Epipharno José

de Souza e Dr. Francisco Oe Sá.

c SA43
FILIAL

FLORIAHOPOLlS
Rua João Pinto, 9 A

I

Agências e sub-agências em todo o ter r itõrio nacional.
Sucursal no Urnguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Alrlca,
----,_

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & C;�.

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n. 533
LIVRAHIA E PAPELARLl\.

RUA FELIPE SCHMlDl

escale e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNC)O SILVEIRA JOR •

! Artigos para para presentes,

.. • r•........_

Caspa 1 LOÇÃO MARAVi.
LHOSA 1

---.

CONCURSO PARA D}j�N'l'ISTA DO HOS
PITAL JUII,I'l'AR

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
d is, o concurso de títulos para círur
giões dentistas contratados, a-fim-de ser
virem neste Hospital, devendo os Inter-és
sados apresentar os seguintes documen
tos:
a) - DIploma passado por uma Facul

dade de Odontologia oficial ou oficializa
da pelo Govêrno Federal e certídãe de
seu registo no Departamento Nacional
ele Saúde,

.

b) - Certidão de nascimento em 01'1-
g inal, provando ter no máxime 35 anos
de Idade,
c) - Certificado de alistamento ou de

reservista, com o registo de que seu poso
suídor se acha em dia com as obriga
çoes concernentes ao Serviço Militar
çl) - Cópia de ata de inspeçllo' de

saúde,
e) - Atestado de conduta civil firma.

do por autoridade competente 'e. folha
corr-ida. .

f) - Ser brasileiro nato ou naturalí
zado e no gôzo do seus direitos civis e
políticos,
g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de
vem ter as firmas reconhecidas )tor ta
beliâo.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dirigIr-se ao Hospital Mi
litar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de Florlanõpolís, 25

de setembro de 1942.
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Vida Esportiva
o EMBATE CATARINENSES X

GAúCHOS VISTO PELO CRONISTA
ESPORTIVO DO "CORREIO DO I

POVO"
Porto Alegre, 5 (C: Pi) - Embo

ra lenha sido Iraquisxima a pri
mcira e última exibição pública do
selecionado gaúcho, realizada, do,
mingo, frente a um combinado de
j.igadores do Cruzeiro c do Grémio,
i: de se acreditar que a partida cio
próximo domingo, contra o "escra
tch " de San la Ca tari na, assuma as

caraterístícas de 11lll grande acon

tccimcnto esportivo.
Se a assistência saiu aborrecida e

descrente do estádio da Tímbaúva,
ela, agora, subirá alvoraçada e prc
nhe de entusiásmo, a "colina me

lancólica", certa de que os defen
sores da. Federação Rio Grandense
,1(' Fut eból hão de mostrar, a socic
dado, que são gaúchos conscios das
pr-ópr-ias responsabilidades e que
urge manter bem alto o bom nome)

de (fUC dcsfruta o nosso Estado r a

comunhão esportiva nacional.
E' de se lamentar que. no ensaio

ele domingo último, o técnico não
tivesse tido a, necessária presença
de espírito para fazer as subst.itui
\.'õc� que estavam sendo impostas
pe la marcha da partida:
No final do 1° tempo, além de

Assis e Geada, outras mudanças ric
v.-rinm ter sido Feitas. tais como;
ele Ivo pelo arqueiro Ruuro, a de
Atnidc por Ma laquias e ::t de Nen«
por um dos zagueiros escalados pa-
1'3 suulcntes.
Assis deveria ter tido Ferrari ou

Badanha em seu lugar, ao invés ctt
Renato, figura decor-ativa no gra
mado, assim como o sucessor de
Geada deveria ser Rui (do Cruzei
ro) ou qualquer outro elemento,

O zagueiro Miro, desde que se

contundiu, necessitava rle repouso.
«mbora ror alguns instantes, cn

lugar de permanecer em campo d»
rnntc os 0(1 minutos do match-trci
no.

O que se viu, porem, foi o lécp;
co rleixar de atender a marcha 11:1-

tural da partida, C01110 <e o terur
por êle mesmo preparado esl ÍI cssr
irrcmediavelmentc condenado "

uma dcrro:n.
Estamos nos últimos aIT1nCélf,

para a estréia no certame brasileiro
� '." nossr-s próximos adversár-io
,fi nhn,icram a seleção paranaens=
" que equivale a dizer -- que cstã.
com nm quadro hem preparado ,

em condições de fazer bonito (' t •

nossos gramados.
E bom não esquecermos que

"scratch" "barriga-verde" no ane

passado, após, a "revanche" por
l'le mesmo pedida, saiu ele Call1p(
completamente desarvorado e, ago·
rD" tratou de SI.' preparar para nãl
mais repetir a elesagraelavel atuaçã0
elaquela época:

Os catarinenses hão-rie chegar ,

Pôrlo Alegre anciosos por Ullla des
forra em regra e urge preparemo·
í!\!� pa,ra fazer-lhcs uma recepçi)r
l'ondigna: : :

(I responsavel pela sorte elos gaú
chos é o homem cm quem está con·

centraela toda a atenção e toda ;

('sperança dos esportistas sul-ri 0-
gri1l1denses:
C.hegou a hora de s: s: demons

Irar os seus conhccimentos técnico,
r da,r uma prova da justeza da cs·

colha do seu nOllle para cargo dr
t amanha responsabilidade:

O conhecido esportista: eicerr
Soares, representante oficial d::
Confeeleração Brasilcira de Despor·
los, cstá tomando um'a série de pro·
yidencias no sen tido dc que o pu
hlico seja perfeitamente acomodadt
na praça de esportes do Cruzeiro
Centenas de cadeiras lIunIerada,

scrão colocaelas dentro do campo I

a "cnda dc entradas sel'Ú inicia,da
possivelmenle sabaclo, no centro (1;
cidnde:
Prlo :l"ião da carreira, (, espera·

do, lambem sabado, o juiz Mári,·
Viana, designaelo pa.ra dirigir o im
]1orlante encontro dc domingo:
----------------

CompraI na Ct SA MISCE
I.Ã NE A é '1(lhrr ec()nnminr'

REMEDIU
ANT�SEPTICO

as

PASTI LHAS

l
evitam e combatem as TOSSES,
CATARROS, as dôres de GARGANTA

as Ilaringites, as Bronquites.

FRACOS ,.

ANEMICOS
TOMEM

fln�D CreDsnta�B
'·SI1.VEIRA"

INSTITU'I.'O DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
EMPREGADOS EM 'l'RANSPORTES E CARGAS

DELEGACIA DE SANTA CATARINA

A V I S o
Aos condutores profissionais de veículos em geral, bem assim aos que teem

a seu serv iço essa espécie de empregados, comunicamos que, em comum acôrdo
com esta Delegacia, tanto as Prefeituras Municipais como a Inspetoria de Veículos
e Trânsito Público (esta por ín terrnéd io das Delegacias Regionais de Polícia, De
legadas de Polícia e Postos de Fiscalização de Trânsito), exercerão rigorosa fis
calização nas Carteiras de Recibos de Contribuições dos associados dêste Instituto,
fiscalização, aliás, pr-evista no decreto-Jeí 2:235, de 27-5-40:

Aos infratores serão impostas multas em acôrdo com o Regulamento de Trân
sito, ficando claro que nenhum empregador poderá admitir a seu serviço empre
gado que não esteja quite com o pagamento das contribuições mensais:

Esta Delegacia, no expediente elas 12 às 18 horas, exceto aos sábados que é
das 9 às 12 horas, está ao inteiro díspôr dos que pretenderem regularizar sua si
tuação ou submeterem à sua apreciação qualquer dúvida, porventura, subsistente
a respeito da obrigatoriedade de f'í l iaçâo a êste.

No in.ter ior do Estado, os interessados deverão procurar as Agências do Ban
co Indústria e Comércio de Santa Catarina S: A:, ou seus representantes auto
rizados, sendo que em São Bento, Canoinhas e Porto União os serviços estão a

cargo elas Agências do Banco Nacional do Comércio:
Florianópolis, 27 de outubro de 1942:

-, Laudetíno Solon Gallotti" Delegado Regional

HEMORROIDAS
Cura rcdico l sem operação, sem dor e sem repouso.
Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

INTESTINOS e ANO-RETAES:

D R. BIS C A R D 1
Médico do Hosp. S. João B: da Lagoa do R. de Jan" .• de
po'sso.qern por esta cidade - consulta à rua Vitor

Meí re Iles n° 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horas.
MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

ÚLTIMA HORA
Despachos do Cairo dão con

ta de grande vitória aliada na

Aírica , TO se ter de EI-Alamein.
A gigantesca ofensiva aliada,

começada hà 12 dias, teve como

consequencia o aniqui'amento
de varias divisões alemãs e a

captura de 9.0110 prisionei' os
eixistas. Entre esses prisioneiros

�'azem an08 hoje a
contam-se vários oficiais de al ta

A sta: Jane Guimarães; patente, italianos e alemães.
_ a sta: Alda Paiva Quint; O, general Von Stubbardt,
- a sta: Ilka Isabel Santos; J s�b�t1tuto de V:0n Rommel por

o sr. Valdemar Busch, va�las vezes: [.:)1 morto, 270 ca

nhoes e 290 tanques foram cap,
turados pelos Aliados.

O 80 Exército Britânico pras,
segue avançando. As forças do
eixo estão em plena retirada.

•

O general Timoshenco, a oeste
de Estalingrado, fez nova pene
tração nas linhas alemãs, anun

cia um despacho de Moscou:
·

Porto

DIA DA CULTURA BRASILEIRA

I ,

�.
��-:

Os eraaes ginaSiais de seBunda época
Circular eXfl.)edida peRa: Dhfisão de'

EnsRno Se(u�dârio
Hio, 5 (C: P:) - A Diretoria de continuam rcgulnrlos pela legislação

Divisão do Ensino Sccundúrio ex- anterior (artigo 8° do decreto-lei
pediu circular a todos os inspcto- n , 4.2�5, de 9 ele abril de 19,12):
rcs esclareccndo as dúvidas sóbrc a Esclarece, por fim, a circular, no
possibilidade dos exames ele scgun- capitulo "Outras Informações", o

da época nos termos da legislação seguinte: 1°) A segunda chamada
eiu vigor: Nessa circular são

deter-I prevista 110 parngrafo terceiro do
.ninadas as seguintes condições, em ar ligo 49 do decreto-lei n. ,L 244,
que sc podem admitir tais exames: poderá, lambem, ser facultada den-
1°) Na primeira, segunda c terceira iro do prazo de 30 dias na primeira
séries do Curso Ginasial, assim co- época e 15 dias na segunda, <1.0 alu
mo Iuturauicntc nas primeira e se- !1O que deixar de comparecer a uma

gunda séries, dos Cursos Clássicos ')U mais provas finais pelos mo tivos
� Cicnti íi.cos, só haverá segunda -spccif'icarios no dito parágrafo; 2°)
-poca para as provas finais (parú- 'I. situação dos alunos que for-eu: 1'('

�rafo segundo do artigo 50 do de- ')]"0\'a<105 na 5" série c dos que in
�reto-lei n , 4:2:H); 2°) Nas provas terr-ompcr-cm os estudos em anos

zinasiais de segunda época (que se mieriores é objeto de estudo espe
':ealizarão cm fevereiro), será ad- cial, cujo resultado será cornu

-nitido o aluno que, satisfeita a exi- nicado 1'111 ocasião oportuna:
�ência da média condicional se en- ---.------ ... ---.

"Tuadrar em qualquer das seguintes
'ripó teses : a) Ficar impedido de
n-estar essas provas em pr ímeirs

-poca, por haver faltado por motivo
!e força maior 25% ela totalidade
ias aulas dadas nas disciplinas;
!5'/r das sessões dadas de educação
física: Se incidir, porém, C111 50'1<
le faltas não poderú prestar as pro
vas finais, mesmo em segunda épo
'a (parúgrafo quarlo "in fine" do
Irtigo 403); b) Ter sido reprovado
'!TI primcira época, satisfazendo.
entretanto, nas provas finais uma

las seguintes condições: 10 - 'Nota
igualou superior a "I cm todas as

'Jrovas; 2° - Médi a igualou supe
!'ior a 5 no conjunlo de provas.
�esta hipótese, o aluno repetirá as

)1'o\'as finais ele todas as discipli-
1as e as notas nelas obticias �ubsti·
'uirào as provas finais da primeira
\poca, fórmula aelotada para o citl
:ulo ela nota final de cada rliscipli
la (V: circular n: 5, de 25 de se

'emhro de 1942, os itens aprovação
la série e descnho): Fica. portan
o, esclarecido que os rcferidos alu
'os não têm ílircito aos exames de
'ep;unela época, previstos pelos de
Tetos-leis n: 1: 750. elc S Ile novelll
)1'0 de 1939, e 4: O(j3, ric 29 de ja
leiro de 1942, quc não foram man

'irias pelo atual regime escolar:
Para os alunos da 4a: série não

'1averá provas finais, nem na pri
lleira, nem na segunda época: A
lOta final de desenho serú, no cor

:cnte alio. a média aritlllética dns
lOtas mensais dos exercícios:
É necessúrio, portanto, nrssa sé

:ie, o cálculo elas l1ll'dias condicio
Jais dos alunos: .o processo a se

:uir na apuração dos resultados fi
lais dos alunos da 4n: série já foi
·xplicado na circular n: fi, de 25
le setembro de 1942: Tambcm não
13verá segunda época para os exa-
11es ele licença.
Os alunos da 5a sét-ie do curso

Alugam-se
AJu:..:am "ü dIJ'lS caSi S:

lIDa. co n s' 1.1 ele visitas el'

):çus':, Hdu. dI' jantar. 4 dor'
nitónof::, copa \� d, maL de:
Wnderlt'la'; outra, tlimb{'D
nuito esp ç i<;t\ e sit"! Dl
eo;ro d 1 eidfide Tróhr à
·llêi MHreclla! Guilbeme, 15.

SV.5-2
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ALUGA·SE
Uma casa com todo o con

forte, à rua Joinvile n' 10.
TratO.r à rua Néreu Ramos,
69.

to t>

Dr. Nerêu Ramos
Via Punair, segUlra, hoje,

para a Capital Federal, o

sr , interventor dr. Nerêu
Ramos, chefe do executivo
cc to.r

í

nense.

S: excia. vai temor parte
.10 reunião dos intervento

res, convocada pelo· presi
:iente Getúlio Vargas, e

.Jue se realizará durante
asto semana:

Dk. ALTAMIRO GUiMARÃES
Via aérea regressou, cri

cem ontem, de sua viagem
:10 Rio, onde o levaram in
teresses administrativos de
ClOSSO Estado, o sr. dr. AI
tamiro Lobo Guimarães, se·

cretario da Fazenda de Sta.
'::atarina:

VIDA SOCIAL
Transcorre, hoje, o aniver

,ária natalício da prendada sta:

)rofa: Sí;via Amélia Carneiro
ia Cunha. dileta filha do co·

onel Silvil10 E. Carneiro da
:::unha.

uncionário bancário;
- o revmo. pe. Antônio Water

�emper, que durante largos
,nos ocupou as funções de ca

,)elão da Irmandade da Senhor
ias Passos e Hospital de Ca·
ridade.
ViaJantes:
Encontra-se entre nós o sr

Ir. Paulo Lavradcr, nosso dis
into colega de impresa, reda
'.or do bem feito matutino do
;r: Cassiano Ricardo, «A Ma
lhã».
- Encontra-se ne�ta capital,

procedente do norte do País, o

jovem Amir Santana Gomes,
je nossa Marinha Mercante e

(:ilho do sr. cfr: Plácido Gomes:
- Retornou a esta capital o

r. Jaques Schweidson, acatado
:omerciante e proprietário da
.::onhecida casa «A Modelar»:

flabilltações:
Estão,se habilitando para

.:asar o sr. Estanil3lau Mendes
a a sta. Irene Oliveira.

�oivados:
Com a gentil senhorita Lucí

Dingee, filha do sr. Durval
Dingee, contratou casamento o

sr. Nazaré Camisão, funcionário
Ja Pol!cia Civíl.

Casa
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey:
Bolsas e cintos.
'l'robolhos d.e crivo,

O dia 5 de novembro foi
escolhido para comemora

ção da cultura brasileira,
sendo razão da escolha o

ter nele nascido um dos
mais luminosos represerrtcn
tes dessa cultura - Rui Bar,
boac.
No Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Cata
rina, na sessão semanal que
hoje, às 20 horas, realiza a

Diretoria, discursará sôbre
a data o consócio professor
dr, Afonso Wanderley Junior
Não houve convites espe

ciais para: a sessão, sendo
a todos franqueado o in
gresso:

O ministro da Produção da
Russia declarou que a produção
de maquinário em seu P&Ís au

mentará em 60%, neste ultimo
triméstre, em relação ao trimes,
tre passado.

•

O Ministério da Mfl rinJl a
britanica declarou que as ale
gações da rádio de Berlim a

respeito de ataques a comboIOS
aliados, ultimamente, são tão
exageradas quanto as anteriores.

·

A Alemanha, segundo se

noticía exigiu de Vichí a entrega
de 3S navios mercantes surtos
no Mediterraneo: Dêstes, 22 se

riam para a Italia e 13 para a

hlemanha.
•

No Egito, os italianos solici
taram aos britanicos lima tré
gua, afim de sepultarem seus

mortos· revelam despachos de
Estocolmo.

•

Um avi�o bombardeiro nazis,
ta Joi obrigado a aterrissar na

Holanda. A população matou
seus tripulantes e incendiou o

aparelho, fugindo com os docu
mentos e armu de bordo,
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