
Os patriotas sérvios lutam também no mar
LONDRES, G (A. P.) - EM CíRCULOS JUGOSLAVOS, DECLARA-SE QU� OS GUERRILH EIROS JUGOSLAVOS CONTAM, AGORA, COM UNI

DADES NA-VAIS LEVES E QUE, LEVANDO AO MAR A LU'fA CON'fRA O "EIXO", AFUNDARAll! DOIS NAVIOS MERCANTES ITALIANOS QUE TRANS
PORTAVAM. TROPAS E ABASTECIMENTOS AO LA RGO DA COSTA DA DALIUÁCIA.

EM REPRESÁLIA, OS ITALIANOS CON FISOARAlll TODAS AS PEQUENAS EMBARCAÇÕE S DA DALllIÁCIA.
OS HABITANTES DA ILHA VELIKI, NO ADRIATICO, SE REBELARAM E SE APODERARAM DE UM NAVIO llIERCANTE ITALIANO QUE

SE ENCONTRAVA NO PÔRTO, ATIRANDO AO MAR OS SEUS TRIPULAN'rES.
POSTERIORMEN'fE, OS ITALIANOS lN CENDIARAllf TODAS AS CASAS DA ILHA E DEPO RTARAM OS SEUS HABITANTES.
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A Rússia está preparada
derrotar

I
o Rei Jorge VI e a brilhante' Vonpara vitória inglesa na Africa Rommel faz infrutíferos esfor�os

para conter os aliados---_.--------

....
--

Com as forças sul-africanas no tava revolvida pelo bombardeio da
Egito, 6 (R.) - (Por John Ster- artilharia.
land, correspondente especial da Quando rompeu o dia de terça
agencia "Reuters") - O marechal feira última, o segundo da batalha
von Rommel está combatendo des- 'de tanques, os "Afrika Korps" to
de o amanhecer de segunda-feira ram forçados a arremeter contra
última para repelir as forças do 8° uma larga cabeça-de-ponte, lançan
exército na extremidade ocidental do pequeno número de tanques.
da cabeça-de-ponte de 4 mil metros, I Enquanto isso, prosseguia o in
feita pela infantaria aliada na noite cessante ataque dos aliados às posi
de domingo último, no setor aberto ções alcançadas pelo "eixo", pela
ao sul da região litorânea. I artilharia e pela aviação.
As forças blindadas do "eixo" i "Chegou a hora "H" - disse um

são apoiadas por uma cortina maci- oficial australiano que combateu
a de, canhões anti-tanques, tantos nas campanhas. da'""'-��é8� :GréCia e

quantos podem dispor os "Afrika Creta -- ao observar õnaas de aviões
Korps" . I de bombardeio se sucedendo sõbre
A infantaria aliada irrompeu re-

I o campo da luta. - Agora nada n�s
pentinamente através dos campos de poderá .deter�-. acre.scen!ou - pOIS

mjnas defensivos improvisados. nossa. Sl!�açao e muito diferente da

No último assalto, as fôrças alia- anteríor .

das fizeram grande número de pr i- n----L-A-U-R-O---O-,A-U-R-Asioneiros. Quase todos estavam Ira- rcos e abatidos, após dias e noites e

de incessante bombardeio. Alguns
estavam sem alimentos de 24 a 3(i
horas. Nesse fim de semana, o
'número de vitimas na infantaria do
8° exército, que se lançou ao assal
to, foi espantosamente pequeno. À. das afecções crônicas do
tarde de segunda-feira, quando as, aparelho genital feminino.
fôrças de tanques se empenharam II Tratamento moderno de
em luta, em ambos os l,ad<;>s da �a- gonorréa crônica por m lobeça-de-ponte do 8° exército, a m- .

e

fantaria progrediu mais uma vez. I de eletricidade. Varízes e

Com o apôio da artilhar-ia, ruma- 'I hemorroides sem operação.
rarn os soldados aliados para sudo- Fisioterapia _ Dlstermía e
este, partmdo .

da nova cunha esta- lmíra _ vermelhobelecida, cobrindo cerca de 1.400 I
.

met.r<?.s. Os aliad�s tomaram duas Consulta", - das 10 às 12
posrçoes numa montanha, do lado e das 15 às 17 horas.
()c!dent�l de Raman, e uma, delas I Consultorío - R. Tiradentes

���g�7��ag� i��Wand�:rl��:�:��� �� 14. Te!. 1.�63.
mãos quando a infantaria britânica I Restdencla - R. João Pinto
se aproximou e aquela zona já es-: 9. Tel. 1607.

desembarque de tropas. russas às margens do VOlga
ESTOCOLllIO, G (II. T. ll[.) - os ALEllIAES RECO MEÇARAM OS ATAQUES CONTRA ESTALINGRAD O, COllI MAIS DE DUAS DIVISõES APOIADAS POR
40 CARROS DE ASSALTO, M.AS AS FÔRÇAS RUSSAS RESTABELECERAl\I IMEDIATAlllENTE A SIT UAÇÃO, EllI CONSEQU1l:NCIA DO AUDACIOSO DE

SEMBARQUE DE UMA DIVISÃO DE FUZILEIROS NAVAIS, NA MARGEIU OCIDENTAL DO VOLGA, A O NORTE nA CIDAnE. A OPERAÇÃO FOI EFETU
ADA NA NOITE DE SEGUNDA PARA 'fERÇA-FEI RA E OS COlVIBATES CONTINUARAll! DURANTE TODO O DIA NESTA CABEÇA DE PONTE. O RESU
LTADO IMEDIATO DESSE DESEMBARQUE FOI OBRIGAR OS ALEl\lliES A RE'rIRAR IMPORTAN- TES FÔRÇAS DO QUARTEIRÃO DAS USINAS, NO

MOJlIENTO EM QUE DESFECHARAM A NOVA OF ENSIVA.

\. '

1
Audacioso

rr-

Londres, II (R.) - O rei Jorge
VI enviou a seguinte mensagem ao

general Alexander, do palácio de

Buckiugharn: "O 8'1. exercito, mag

nificamente apoiado pela RAF e por
unidades da, marinha real, desfe
chou no "rixo" um golpe cuja im

portância é trancendental. Durante
a última quinzena, todos nós acom

panhámos, com o maior interesse,
o desenrolar da áspera luta e posso

assegurar que todas as três forças,
contando, como contam, em seu

seio, tantos representantes da co

munidade britânica e de nossos

Doen�as de Senhoras
Vias-urinarias

Tratamento especíallsado

Hitler
Moscou, 6 (Reuters) A promessa de que a Rússia, apesar dos mui

tos recuos, ainda conta com reservas suficientes para derrotar Hitler I
se os aliados abrirem a segunda frente, foi feita ao exército russo pelo
sr. Manuilsky, um dos líderes da Rússia.

I.A despeito da perda de muitos ricos distritos - disse o sr. Manuils

ky � ainda temos abastecimentos suficientes para manter bem alimenta
do o exército, cuja 'resistência está aumentando dia a dia. De algumas se

manas para cá, o inimigo fez poucos progressos e à custa de perdas enor

mes. Seus planos de capturar Grozny, Bacú e Estalíngrado, antes do in

verno, já fracassaram". Não há suficientes qualidades de cobertores de
"erzatz" que possam servir aos alemães para se proteger do inverno i
russo, enquanto nossos soldados dispõem de ótimos agasalhos em quan-]
tidades consideráveis" - conclue o sr. Manuilsky.

IM 1ipade Ianque norte-americano
LONDRES, 6 (R.) - o TANQUE NORTE-AllIERICANO

"GENERAL SHERMAN", QUE OS ALEMÃES ANUNCIARA]}I
ESTAR LUTANDO NO EGITO, CONSTITUE l\IODIFICAÇÁO
DO TANQUE "GENERAL GRANT".

OS "GENERAL SHERJlIAN" POSSUEM UllIA TORRE
INTEIRAl"IENTE MóVEL E RÁPIDA E O FOGO DE SEUS
CANHõES DE 75 lllM. O TORNAM PEI,O JlIENOS IGUAL AOS'
TANQUES ALEMÃES "llIARI{·4" E "MARI{-3". PESAlI!
CERCA DE 30 TONELA])AS, J)}jSENVOLVEM A VELOCIDA.
DE DE 80 QUILôllIETROS HORÁRIOS E POSSUEM VÁRIAS
M�TJtALHA,DQRAS!
.....................................................

J. Eugênio Mül�er Filho e Oscar José MülleJ

A'DVOGADOS
RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.

em gera l, froce�íW� em todos Os Minil'tl rios.
li7rção de jazidas, s guas mínerals e quédas

dágua, Naturaüzuções.
, .

Lega- aliados, mereceram a admiração c o

orgulho de todo o império pela sua

brilhante vitória.
Em nome de vossos concidadãos

Fôro

A Inglaterra e a 2a. frente
Londres, 6 (R.) - Anuncia-se agosto último. Em menos de seis se

autorizadamente que o govêrno manas os desenhos estavam pron
britânico está executando o maior, tos e todo o material já havia sido
plano do mundo em construção de i encomendado. Espera-se que até
locomotivas, tendo em vista a aber- fins do corrente ano as novas 10-
tura da segunda frente. comotivas estejam prontas e no

Tais locomotivas, feitas sob um próximo ano centenas delas estejam
modelo especial, são chamadas na em serviço. I)Inglaterra de "locomotivas de in-! Não foi revelado o seu número
vasão". exato, mas um funcionário do Mi-
Londres, 6 (R.) - Preparando- nistério do Abastecimento afirmou

se para o grande assalto às potên- que "êsse será o maior programa já
cias do "eixo", o govêrno britâni- assentado em todo o mundo".
co desenvolve atualmente um pro- Essas locomotivas serão utiliza
grama de construção de locomoti- das no transporte de cargas no ter
vas, de "invasão", que terão o no- ritório britânico, sob a direção do
me de "Austerity". Ministério da Guerra, até serem en-
Essas locomotivas são construi- viadas para o exterior.

das para circular em qualquer fer-
rovia do mundo, com uma bitola
de 1,43 metros. Todas as peças des-
necessárias foram excluidas dessa
construção, de modo a se economi
zar grande quantidade de trabalho
e material. Entretanto, cuidou-se de
que essa economia não pudesse sa
crificar de modo algum a eficiên
cia das locomotivas. Os novos mo.
delos terão reduzida a quantidade,

de ferro fundido.
Os novos planos para essas loco

motívas começaram a ser traçadoc
�Io Ministro do Abastecimento em

EVITE A. DIFTERIA.
Vaci."le o seu filho con

tra esse terrível mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr, ARMINIO TAVARES

de todo o mundo, exprimo-vos e ao

sr. marechal do Ar, Tedder, ao sr,

general Montgomey, ao sr. vice-ma

rechal do Ar, Cunningham, e aos

demais comandantes de todas as ca-

general -desapareceu«
amanhecer ...

tegorias das três armas, meus agra
decimentos pela valiosa vitória que,

pela vossa estreita cooperação, al

cançastes tão decisivamente". (a.)
Jorge VI.

Londres, 6 (R.) - O general Rit
.er von Thomas, comandante dos

"Afrika Korps", cujo aprisionamen
to se anuncia ,foi promovido ao ge,
neralato no dia 1° de novembro.

o BRASIL ESPIRITUALMENTE
MOBILIZADO

Montevidéu, 6 (Reuters) - Re-'
gressou do Rio de Janeiro o embai
xador brasileiro, sr . Batista Luzar
do, o qual declarou que todo o Bra
sil se encontra, no presente momen

to, espiritualmente mobilizado, ten-
i do sido esquecidas todas as doutri

nas políticas que não concorram

para a unidade nacional. O sr , Ba
tista Luzardo acrescentou que den
tro de pouco o Brasil exportará
grandes quantidades de ferro, assim
como carvão de pedra, para o Uru
Im.i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADO Pilhas de cadáveres circundam
a heróica Estalingrade

I Garantia e remunera
cão dos convocados
Rio, 5 (A. N.) - Dispondo sôbre

garantia e sôbre remuneração dos
convocados para qualquer encargo
de natureza militar, o Presidente da
República assinou o seguinte decre
to-lei:

1 ° - Todo o brasileiro contri
buinte, inscrito ou não no Instituto
ou Caixa de Aposentadorias e Pen
sões, quando convocado para pres-.
tação de serviços de natureza mili
tar, na forma das leis federais e res

pectivos regulamentos, terá garan
tido o emprego que ocupa na vida
civil, considerando-se licenciado pe
lo empregador, que fica obrigado
a pagar-lhe mensalmente cincoenta
por cento dos vencimentos, ordena
do ou salário, durante o tempo em

que permanecer convocado, rece

bendo pelos ministérios da Aero
náutica, da Guerra ou da Marinha,
apenas a etapa.
Parágrafo 1° - Para o determi

nado neste artigo, será considerado
com relação aos inscritos nos Insti
tutos, Caixas de Aposentadorias e

'Pensões, vencimento, ordenado ou
salário mensal, o que tiver servido
de base para o cálculo da contribui
ção paga ao mesmo Instituto, Caixa
nos seis meses anteriores, não po
dendo em caso algum ser compu
tada quantia superior a dois mil
cruzeiros.
Parágrafo 2° _ Em se tratando

de trabalhador agrícola, ou não, fi
liado a Instituto ou Caixa de Apo
sentadoria e Pensões, além da ga
rantia ao retorno do emprego, fi
cará assegurado o pagamento, pelo
empregador, de cincoenta por cen
to do salário, que não poderá ser

computado em importância inferior
ao salário mínimo da região.
Artigo 2° - O brasileiro convo

cado que estiver nas condições des
te decreto-lei dará ciência ao em

pregador da sua convocação e soli
citará à autoridade militar a que se

apresentar, o certificado da convo

cação, que entregará contra recibo
ao empregador, para fins de direito.
Artigo 3.0 - A autoridade militar

cesp onsavel, deverá comunicar, ao
empregado ou operário, a-fim-de
cessar, a contar do dia do desliga
mento, os pagamentos referid os no

artigo primeiro deste decreto-lei.
Artigo 4° - Os brasileiros con

vocados nas condições do artigo
p r irn ei r-o deste decreto-lei serão
relacionados em folha de pa�'amen
to mensal separada dos que trába
'ham efetivamente e uma cópia da
mesma contendo o comprovante do
nagamento respectivo, será enviada
à autoridade militar mais póxima
ou ao .comando da Região Militar.
Artigo 5° - O brasileiro convo

�ado para prestar serviço profíssio
ual de natureza civil em estabele
cimento ou organização militar,
quando remunerado, nã�erá direi
to ao pagamento de ci'ft'éoenta por
�ento do vencimento mencionado
'10 a.tigo primeiro, se aquela remu
neração fôr igualou superior ao

tot�l fixado no referido artigo pri
:nelro deste decreto-lei-
Artigo 6° - A inobservância, por'

parte do empregador, das determi
'lações deste decreto-lei torná-lo-á
nassivel da multa de mil cruzeiros
'>!lra cada brasileiro convocado, quefor seu empregado e poderá oca
�ionar a intervenção oficial no es

tabelecimento, a-fim-de se fazHcumprir a lei.
"

,

Artigo 7° - Caberá às autorida
'des militares, em coordenação com'·
o Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio, fiscalizar a execução':lo presente decreto-lei, de acôrdo
�om as instruções a serem expedidas.
Artigo 8° - Este decreto-Ici Cll

tr�rá �m vigor na data da sua pubhcaçao, ,r�vogadas as disposições
em contrarIo.

MEDICO

6.vs.-4.

---------------"

Moscou, 4 (Por Harold King), da i sa alemã tem-se empenJ1ado atualmente

Reuters) - Estalingl'ado, se mantém em pacificai' o povo alemão, sôbre o fr-a

firme. Por três meses os alemães têm casso ela Wehrmacht em tornar Estal ín

atacado a cidade, com uma corrente con- grado, e em ocultar as monstruosas per
tinua ele reforços. Ao todo, na frenLe rne- das de vidas que ali se têm verificado,

f speciatista. assistente do Professor Sanson ridional, os alemães contam com cêrca Ainda não se definiu o resultado da ba-

do Rio de Janeiro. I
de 100 divisões, �nquanlO qule em Esta� ta�ha, mas, o seu cu:'so já se revetcu in"

i Iingrado e suas vlztnhanças ímed ía tas ha tíelr-amen te desfavoravel para os ale-

e I� Pela manhã, das 10 às 12 I ta-ês ou quatro centenas de milhares de mães.
.onsuttas. A' tarde, das 3 às 6 i tropas escolhidas, ímclusive uma divisão i A PI'OPÓSito, uma fonte autorizada fez

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1.1.4711
-ss-, e uns poucos efetivos de vassalos as seguintes observações:

__ �__

- ._"'(-- elo Eixo. 1 1) - Em torno de Estalirrg'rado está

A I
Estflo·se empilhando montanhas de. ocorrendo a rápida destrutcão da fina

Dr. MADEIR NEVES -- médico espécie iste em mortos alemües. Em al.guns dias, quando ,i flor: do exército alemão;
"

- I a batalha se desencadeia por 24 horas 2) - a batalha elesmantelou por com-

DO NÇAS DOS OLHOS
a fio, 'os alemães chegam a perder até p le to os planos alemães,

.

..
.

E· .

'

urna divisão, .Iulga-se que os alemães já O ]11a,,0 primitivo dos nazistas, recor-

perderam em tor-no de Estal ingeado, ries- ela fi fonuQ em apreço, era cair sôbre
Curso de' Aperfeiçoamento e Lonas Prátlce IJÚ !tio de Janeiro tes três últimos meses, pelo menos Voronezh, o tacar os exércitos russos elo

( It Pela manhã: às terças. quintas e sahndos, das 10 ás 12 õOO,QOO homens, "sul pela retaguarda, tomar Estal ingradoonsu 85 horas: ii tarde. diariamente. das 15 às 18 horas A concen traçâo ele fogo de ambos os e o Cáucaso rapidamente, e em seguida
Consultório: Rua Joào Pinto Il , 7, sobrado - Fono: 1467 Iados é tão enorme, que parece incriveI llberar parte elos seus exércitos para um

Restd êncie: Rua Presidente Coutinho, 2::1. que alguem possa continuar combatendo ataque sôbre a Orâ Bretanha e par te

D ARAUJ'O_G.LHOS.OU\i.'iDOSI. - NARIZ rARGAN-r f\

__________

I , ,v" _,;I li I fJ.

�-

I
com êx ito, C0l110 a guarnição de Estalin- para U1113 Investída contra Moscou.

I
g rad o. Kos piórcs elias, os alemães che- :\"acla ficou deste plano, mas, a situa

g�nl1n a. filz.er dois 111il assaltos aéreos ção continua tensa, e Estalfngu-ado per
sóbte a Cidade, 11la11eCe a ind.a como ponto vital a ser to
Mil e quinhentos ou dois mil canhões mado, .Na praça-forte do Volga está sen-

alemães estão volt.ados contea a cidade. do defendido um entroncamento essen

A batalha de Est.alingrado não tem pre- ela: ele cornunicações para os campos 1)e·
cedentes, exceto na luta pela posse de uoüreros de Grozny e Bacu, e para as

Moscou, A fanática determmação elos r icas terr-as ele cereais ao longo do vol

guardas do gener-al Rodirnbsev não co- ga, cuja importância seria difícil de ocul-

Õ�-MARIO-WENDH-AusEN-=- ���;��;.�� In::::,;:;': ':": .�;:' :"': :''':'". :'. . . . . . . .....
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Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmídt. 39 (sob.)

Dra.

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

...._ .......awr sr • .....__""

I Dr. ARMINIO TAVARES it,OUVIDOS - NARES - GAR6ANTA
CGNSUl,TÓRIO:

'

Rua João Pint�: 'I - Fone Ufil II
RESIDENCIA:

Rua Bocaiuva. 114 - Fone 1.456

nS1'f1'UlO Ui D!AGNOSTICO
CL!�lCü

Dr. D;alma Mcellmann EspiãoPDrmado pela Universidade de J
Genebra (Sulça) I

om pràtlca n08 h08pltal8 europeu�
lfnl,ca médica em geral, pedl!!.lria,

doenças do 8Istema nervoso, apare
lho genito·urlnarlo do homen;

ti da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
_urso de Radiologia CI{nlcl com o

..Ir. Manoel de Aoreu Campanario
São Paulo}. hpecia;Iz'loo em iH
giene e Saú,i(' Públlc,;, pela Unfver.
.idade do RIo da J nelro.

Gabinete de Raio X
Electfocardiogl afia rHOIC(1

N'tetaoolismo b;::sai
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisiobaoia
LaboratÓrio de mlUf)SCtipl;; i'

análise ciín ica
Ru!! !<'erl1ando Mael:;r�d(), i

Tel4)�On6 1.195

alemão no Chilepreso
San.tiago do Chile, 5 (A. P.) - A polícia deteve Horst KeUer, em·

pregado no consulado alemão em Valparaiso, a-fim-de submetê·lo a in

terrogatório. A prisão relaciona-se com as investigações da falada rêde
ele espionagem descoberta naquele im portante porto do mar. Segundo se

afirma, Horst Ketter era encarregado da correspondência cifrada do
consulado onde serve.I Dr, Antônio Moniz Ide Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
!orax. Partos e doenças

de senhoras,

CONSULTOHIO:
HU8 Trajano, ;-):�,

Diariamente das 15 ns

I
1'1 bllrSR.

II
.

HESIDÊNCIA: i
Almirante Alvim, 36 ITelefone n. 751. ..

;--........--1I �:�Ic�e:��!: II�D-r."""'B�E-�=E-;"''''''''R-A'''''':�''''''�--�
.....

-E'''''''õ·1Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em CLÍN I CA

Geral
.. .1.' "

CONSUL TO�IO: . �l]��r)ICA
Rua Felipe Schmidt-Edif:-

CONStJI.TORIO'.cio Amélía Neío--Fone píg2 J

9 ás 12 e 14 as 17 noras, Rua TrHjano, B3
RESIDENCJA' Süb:-arlo

Av Hercillo Lu.:, 186
- PrlO!le: 1392 --

IAH�f1de a charnados
i 4

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

E giganteo se armou
Rio, 5 (A. N_) -- o Ministro da Guerra esteve na "Vila Militar" em

(ompanhia de várias autoridades militares,
unidades aIí sediadas.

onde inspecionou várias

Pormenor marcante dessa visita foi o desfile das forças motorizadas,
as quais, reunidas, completaram uma interminavel parada de veículos
armados, inclusive de grande tonelagem.

l[farmácia «Esp:�ança),
do -

farmacêutico NILO LAUS

Vende-se uma, à rua Esteves
Júnior n. 187. Possue 12 com.

p3rtimentos.
;',Tratar à rua Esteves Júnior
n.183.

do

PRó LEGIÃO BRASILEIRA DE
ASSISTtNCIA

. . .'

S, Bento, 4 ("Estado") - A Legião
Bl'asileíra ele Assistênrcia promoverá, dia
S próximo, no Cine "Brasil", desta loca.
lidade, grandioso espetáculo !itero·musi
cal, em pról de sua patriótica obra de
assistência,

Hoje e ama nhã se lá a sua preferida
Drogas na donais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerfumariH. --l\rtigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

MODICaS PONTE DE ENCANO
Indaial, 4 ("Estaelo") - Foi entregue

ao tráfeglo ,há dias, a nova ponte sobr'e
o rio Encano, nJe.ste 111lmicípio e mandQ�
da cOn,struir pelo Governo do Estaelv,

Os trabalhos ele construção foram diri
g1elos pelo dr, Celso Léon Sales, da re.

sidência da D, E. R-, sedIada em Blume.
nau .

PREÇOS
R. Conselheiro l\1afra 4 e 5 (edificío

MercGdo,
FONE 1.642

Consultas dR6 5
em dei:l.ote,

HESIDENCIA:
Rua Blumenau,

h()ra�

28

.,

I

I
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(hegam a Cordoba ICASA DE SAúDE "SÃO' ••@•••••••• ��'••••••••····8•••••••••••:
marinheiros do SEBASTIÃO" •

CH SIA •
,

.Graf von Spee.
s,:::,.::�,'�� ':" p';:'':, ':,s:�!:,:;:!: I: �E, 'd�.1SdM d· (

·

ta-o) :Cordoba,.4 (Reuters� - pro= à sua distinta. clientela, aos seus ami·l_ ComercIo e n ustna e a eiras em orgaolza1 •cedentes de Buenos AIres, che gos e a quem interessar possa, que con- : • $' •garam cinco marinheiros do vidaram o sr. dr. Edgard Pi,�to de_ Sou- I. A
- rtador no valor de 500$000 - Capital de 850:000 000

"Graf von Spee" que foram

�e-I
sa, para ex�rcer"o_cargo de.?';'UrglaO na coes

_

ao po
. •

cebidos pelo ministro do Inten?r Casa de Saude Sa.o Sebastiâo".
. I. a realIzar como segue. •afim de saber qual sua situaçao o dr. Edgard Pin.to ele Sousa fo� du-

• _

d t· ue lhes será dado rante 7 anos, respectivamente, assísten- • 20% no ato da subscrIçao •e o es mo q
casaram com

I
te das Clínicas Cirúrgicas dos Professo- I! .. ItO% dentro de 30 dias •uma vez que s;. Êsses ma- res, Beneelito Montenegro, Alípio Corrê_a • 25Ót dentro de 3 mêsesmulheres argentmas. .' Neto e Edmundo Vasconcelos, aos quais 10. i d d •rinheiros m?stram-se satISf�l= eleve sua ,orientação científica. • 15% com �s proprios lucros da soc e a e·

•tos com os resultados da �ntr� Foi assísten te da Clínica Particular do
d d t S

.

d d ísa não só
vísta. O ministro lhes ter�a dí- Livre-Docente da Cadeira de Clínica 01'- • O� tnteressados na compra e ações es 8 ocre a e, .que v

'..to que, caso se reso�va a inter- topedia da Faculdade de Medicina de • evitar que sej'l retirado desta Capital, como tambem ampliar um dos mais

•nação de todos os tnpulantes do Sâo Paulo, Professor Orlando PiJl1lto ele. antigos e conceituados estabelecimentos industriais do. genero, com capacidade
"Graf von Spe", êles não seriam Sousa.

cerca dA 200 operarios, poderão procurar os Incorporadores no eserl- •
molestados, e acrescentado que É o refel'ielo profissional, cirurgião con-. tPo8rrl.8o da fabrica à rua João Pinto 44, ou nos endereços seguintes: •.
a respeito de sua, permanencie sumado, praticando a alta cirurgia, • •definitiva no pais, a situação princ1palmente da glândula tiroíde, das

H lt Bett t Rua "Felipa Sehimidt, 34-Sala 5.
1 'd t vias biliares. estornago e intestinos, del-. el or I encour ..

B h ) T 1 f 1634 e 1159. •seria resolvida pe o presi en e -(Edificio ern ausen e e ones ns.
da República. gado e gl'OSSO, vias urinárias, gineColo-. e

d
•

N tte •gia e ortopedia.

S oce I....erda de um porta- o dr. Edgard Pinto de sousa E au-. I Dei --Idem, idem. •.. tor da recente monografia "Novos Mé- • I R V't M' I n 2?
aviões americano todos ele Amputação", em colaboração m G AV·I 8-- ua 1 or erre es , •• ,

•
oom o Professor Edmundo vasconcellos. li.. 'I'elerone o. 1678.

•a qual causou ver-dadeiro sucesso nos •meios científicos do país. Além desta

•••• 1!!It. A, a.. a� A_•••••••••• .,•••• '••••••••••••obra, publicou mais os seguintes ti-aba- W'" Q.9 ,.W .,

lhos de reconhecido valor; "Cisto do

Washington, 4 (Reuters) - O

comunicado do Departamento
da Marinha informa o seguinte:

'---) "O porta-aviões norte-america
no que fora dado corno sev�ra
mente danificado no comunica

do n. 169, afundou em conse

quencía das avarias sofridas. O

referido navio, que se encontra
va perto da Ilha de Santa Cruz,
no Pacífico Sul, foi atacado duas

vezes no dia 26 de outubro, por
bombardeiros e aviões torpedei
ros inimigos. Depois do primei
ro ataque, que ocorreu antes do

meio-dia, o porta-aviões foi re

bocado afim de ser salvo ape
sar dos pesados danos sofridos.
Em consequencia do segundo
ataque levado a efeito no decor

rer da' tarde do mesmo dia, o

navio, que foi atingido debaix�
da linha dágua, adernou. FOI

então que a tripulação o aban
donou pouco tempo antes que
afundasse. As baixas consequen-
tes dos ataques foram pouco nu

merosas. Os parentes próximos

I
"' ...s vítimas foram imediata
.ente prevenidos. Esse porta
�?,-i)es e o destroyer norte-ame

rícano :!J;>orter" foram os uni-
cos navios "cfe' S"-.Wl"''''cP P"éfü'l'Üt.,�
em virtude do ataque acima
mencionado" .

EMPRESA

Pancreas"; "Patologia e tratamento cio

:_�·...rgico das afecções articulares"; "Bases

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

sas do membro inferior"; "Enterite re

gional (molestía de Crohn) "; "Conceito
atual sobre a patologia e o tratamento

das h:ernias írigu ínaes (técnica de Ed

mund Andrws) "; "Contribuição ao es

tuelo da úlcera péptica post-opecatõrta":
"Afecções cirúrgicas e cirúrgia elos vasos

sanguíneos": "Tratamento cirúrgico das

afecções artel"iaes"; "Diverticulos elo

duodeno"; "Hernias por escorr-egamento
do grosso intestino"; "Pseurlomixoma pe
ritoneal ele origem apendlcular".

O dr. Edgard Pinto de Sousa poderá
ser procucado das 9 às 12 horas ela ma

nhã, na Casa de Saúde "São Sebastião",
e elas 3 às 6 horas da tarde, à rua Fer
mundo Machado, 6, andar térreo. (Con
sultório do dr. Moellmann).
Florianópolis, outubro de 1942.

A pessôa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju-

(
venesce, toman-
do com regula-

ridade as

PILULAS
DE

BRISTOL

-'

Transporte de Co crrrs
-_--..... _ . ...,,---

UOMICILtO A DOMICILIO
Via�e[)s diretas em camlnhões proprios para:

Bo� .Rellf0, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
�urltibanoEl, Campos Nóvos, Cr uz e íro e vice versa.

E� COM�INAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita G:1�lbaldi, Vs carla, Caxias e vice-versa. _

Aceítamos cargas para re 'espacho junto à Es
tra�a de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agencia em Lages: Agência em Ftorlanópolt-:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Ctirvalho,2

I Telt:lfone 1.677 Camisas, Gravatas, Pijames, Não prOCUl'es conhecer o que

I Meias das melhores, pelos menores se pensa nas esferas oficiais;
.������������������������� I p'eço, 'ó n� CASA MISCELANEA. silo segredos diiiceis d. guaro

Carta-zes d-o dia'��:���
Comunicação

o bombardeio de
Milão

Genebra, 4 (Reuters) - A
émissora de Roma anunciou que
143 pessoas foram mortas nos

reides realizados pelos bombar
deiros da R. A. F. contra Milão.
Acrescentou a me'sma emissora
que o número de feridos monta
a cerca de 300.

7) Seus 3 amores

_ .._.

Com George Murphy e

Ginger Rogers
Minerio de ferro 8 o porto

de Vitória DFB.

Papai daqui não sái
(Desenho)

-I VOZ do mundo
Atualidades

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

Com John Carrol

l- Veraneando

DFB.

Preços Cr. 1$,50-1,10
Livre de Censura

«« R E X ··ll
Lira Tênis Clube
Sábado _ dia 7 - Danilo Var

gas - Soirée, com .início às 21

horas. �

nnmi-- I�:dação d��.�·�TAD?,;�.
-

12

Vargas - Matinee . Início às rs

�horas.
Mesas: 10$000 (Cr. $10,00) -

Na Relojoaria Moritz

X
I

COSTUMES E TRAJES

Mulher fatídica
Com Brenda Marshall e

David Bruce

DE LÃ E OE LINHO

A Agencia Renner, (rua
Deodoro, n. 33)
sua distinta

avisa à

freguesia

-oa>OIXDlHOJiCUlOOODDOCXXlDDt1OOtUlOI>'ld<X)sébadõ"'--=OOC�-�Hcm'___DalOOOOOCOCXIcOCIa DlXllmGDaODD""XXlOrX!'CIQQODOOQI�caooooaoLOaDODOCCIQ"IQOQQQQOQOOOOQ'XXJOOQIXJDOOaX.XXJooc:ooooacc>DOOCCO:JQ "�:"IJIOOQonoouooaCXlCOOODOo:ocxx.cJOo
� -o-- .....o-

CINR REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 158? - - FJNE 1591 -

- FONE 1602 -

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

I
A's 71/2 horas

En sou um criminoso
que só poderá receber

pedidos r de TRAJES.
COSTUMES e SAPATOS

para as féstas de Natal
e Ano Novo, até o dia
20 de Novembro.

� _.. - -••_ _. ··..-..-.-íO�-�ili�--·5···-.··

: Filme jornal n.-130
DFB,

2- Acorrentado
Aventuras

I RKO. Pathé News Jornal
Preços:" Cr. $2,50 - 2,1)0 - 1,00

Imp. até 14 anos

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

tCAGA 0800.,'A
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

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

';-<
\

\
\
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Gasolina e

alcool-motor

Tamancaria Moderna
A IHSTALADORA DE FLORIAHÓPOLlS, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há

I
de mais moderno.

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

I Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à t

Ilnstaladora.
.

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

----���

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Ireleno 0.° 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certllícado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de. pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para 8 venda

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

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

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) � O}t
C/C Limitada 50')41
C/C AYÍso Prévio 60'.iJ

_ C/C PtB.EO Fixo 70%
Aceita. procuração para receber vencimentos em

�as as Renartíeões Federais, Estaduais e Municipais.

�!}1!!eam. -. c�� I .
Vida Estudantil

uma, com sala de visitas, es1 pa:::d:�O :��\��::sedí�o�: 1��1l1���U�:0F��
paçosa, sala de jantar. 4 dor deração F'Ior ianopol ítaria de Estudannes,

mítõrtos, copa e demais de a qual se efetuou na sede da Associacão

d
.

-

Catar inenss de Imprensa. Nessa sessão,
pen encias; outra, também foi nomeada uma comissão de estudan-
muito espaçosa e sita no tes, 'encarregad'a da apresentação, ainda

centro da cidade Tratar à para o fim ele novembro corr-ente, do

rua Marechal Guilberme, 15 Estatuto da F'ederaçâo. Está a mesma

5vs- 2
assim desig1J1<lda: PE'lo Irnstituto "Coração

______________

de Jesús": Olga Cruz e Maria de Lour-
des Rogério; pelo Ginásio Catarinens:e:
Hélio Pereira e FIávío Pereira, pela Aca
demia de Comércío: Dilermando Brito e

Vende-se uma VITRINA com
Herval Melim: pela Faculdade de Direi
to: Hipólito Gregório Pereira e Ataliba

28 vidros, sem uso, envernizada ,

I Cabral Neves; pelo Curso Complementar
medindo 1,80 de altura por 1,98 Pré-Jurídico: Roberto Lacerda e An tô

de comprimento. Tratar à rua nío Augusto Fontes; pelo Curso de Hu

João Pinto, 34, com o sr. José manídades: Manoel Ferreira de lVIelo e

Duarte, .proprietario. da C asa
Nélio Ligocki; pela Escola Industrial:
Walter Hilbert e Moacir Bemvenutti.

de móveis {' colchões. Oportunamente, serão ímd icados os

3 vs.-alt.-2. membros pelo Instituto de Educação, o
-------------- que está a cargo da normalista, senho-

Negolll·o de 0118
r_ rmha La tífa Elias.

\I \I S180: Oomo se vê, a Federação Ftorianopo-

Vende-se uma Iímousína
l itana de Estudantes, por um trabalho

de aluguel, cha pa o 1.511
paciente 'e cuidado, está-se impondo ao

n conceito de todos, dignamenbe represen-
Preço: 6:500$000. tanelo o Interesse da classe. Somente as-

Tratar com o proprietar lo ,
sim ,os estudantes da Capital fazem jús

Victor Espindola, Casa Ele. ao t.ítulo de metropolitanos, seguindo na

trlea-s- Rua João Pinto 15
vanguarda de seus colegas, no Estado.

VB-18

VITRINA

As penetracões
alemães ...

A Tinturaria «(iuarany I)

Pede à sua distinta freguesia
não entregar seus ternos a peso
SOl:lS que não apresentarem cer

tificados fornecidos por ela,
comprobatórios de sua qual ida- Ide de funcionários da mesma

666 15vs.-7

Feris Boabaid e Carlota
Rosa Boabaid participam a

seus parentes e amigos o

nascimento de seu filho
Marco - Aurelio

Fpolis., Outubro de 1942 I
o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro,. n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotêl"

apartamento 112.
Caixa-Poslal110-Fone: 1277

Moscou, 4 (R.) - Na área de
Nalchik, as tropas russas trava
ram obstinados combates de de
f�sa. Uma unidade repeliu vá
rI?S ataques da infantaria iní
miga, protegidas por quarenta
"tan�s" e com o apoio aéreo. Os
alemaes tiveram 600 mortos en-

Os órgãos da Estatística Militar tre ofícíaís e soldados. No fim
têm apôio legal, quando intlmam do dia, o inimigo renovou o ata-
o produtor e o vendedor a mostrar que, com forças consideraveis e
o qU,e possuem em, seus, estabeleci. i

fez uma penetração até aos ar-
mento� (D. E•. M.). redores de uma Iocalidade,

2vs -2

não tem o

soldadinho,
FL!T
.

Producão aeronáutica
to-

russa
Uma coso com todo o con

forto, à ruo Joinvile n- 10.
Trotar à ruo Nereu Ramos
69. Rio, 4 (A. N.) - O Mini-3fro

---------, João Alberto, Co,ord�'ilador da
Comecou a I Mobilização Econômica assí-

deportacão � nou a seguinte portari�:
Londres,3 (A. P.) - O ministro

I
_ "Considerando a necessi-

das Informações da Bélgica, em

I
dade imperiosa de serem aten

entrevista coletiva à imprensa, de- didas desde já, as justas recla
clarou que os alemães começaram mações de alguns Estados'
a deportação dos trabalhadores abastecidos de carburante pelo
belgas para o Heich . Explicou o Distrito Federal; Considerando
ministro das Informações que na que se impõe um reajustamen
região de Liége foram mobilizados to de quotas que atenda me
todos os cidadãos solteiros ou ca- lhor às necessidades dos Esta
sados sem filhos, entre vinte e qua- dos, O que é permitido pela
renta anos. atual situação dos estoques;

-----------�---�------------ tendo em conta que, embora
I esteja procedendo a estudos so-

i bre o reajustamento das quotas
i nos demais Estados, de acôrdo
I
com as possibilidades dos csto-

, qus e não existindo interêsse
: ern protelar a solução para os

,Estados cujo problema de rea
justamento das quotas já foi
suficientemente elucidado, re
solve:

I 10 - Os Estados do Espirito
Santo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Distrito Federal a
partir de primeiro de nov�m

, bro, terão elevada a quota díá
,

ria de aleooI-motor, nas se
guintes quantidades, em litros:
Espirito Santo, seis mil' Rio

; eincoenta mil; Minas Gerais:
,quarenta ml: Distrito Federal.
cento e quinze mil.

I A quota de álcool-motor fi

i xad� para cada Estado só po
I dera ser distribuida às Com
; panhias, obedecendo a deterruí ..
: nação do Govêrno Estadual, de
forma a atender às necessida
des do próprio Estado.

ALUGA-SE
Moscou, 5 (A. P.) - Uma nota

especial irradiada na manhã de hoje
informa que as eifras ele produção
"-"ron,mtlea r-xccderam durante o

mês de outubro as que haviam sido
previamente fixadas e entregando
muito mais aviões e motores do que
em setembro. A nota acrescenta que
o mesmo íato se verificou em rela
ção à produção de "tanks ", embora
tenha deixado de funcionar em ou

tubro a grande fábrica de Estalin
grado.

Comprai na Cf' SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Quem sonegar informacões à Es
tatística Militar, trabalhâ em pró!
de país "in im igo, E, nesse caso,
será julgado, militarmente como

inim igo do Brasil CD. E. M.):

.1 Otávio Ferrari e Aurea O

1,,1
Ferrari têm o prazer de
participar a seus parentes
e amigos o nascimento de
seu primogênito Otávio.
Fpolis., 23 -

,1_:-942. J (
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Resultado Ofida! do Sorteio 'do dia 31 de Outubro de 1942
Serie A Serie B
30:000$ 50:000$
5:000$ 10:000$
3:000$ 5:000$
1 :500$ 5 :000$

5.0" "" Oí235 - Um terreno de 1:500$ 5:000$
10 Premies - Os títulos cem o final n." 7235 (Milhares) 5:000$ 7:000$
100"" "" 235 (Centenas) 10:000$ 20:000$

('aspa t IJOÇ,AO 1L\RAVI. 120 " " " "" 67236 (Invertido 12:000$ 24:000$
1000" "'""'",,,, 35 (Dezena) 10:000$ 20:000$IJHOSA 1. N
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I', ':::onvidamos os nossos d.d. associados portadores dos titulas contemplados a virem L·tberr4a (Aemp) PRortugaloao
I .

eo oro Lous e b' t i
IS oa, ','

- egistram-se
rcce sr os p re rn ros respe lVOS. ..

exma. sra., Maria O.
A G I St (�t' � JOSr. fATUCH FI'

,

I' V't M' I 18 ( b )
novos tremores de terra, no arqui-

Laus, participam a seus gente. �ra em B
•• stenna •.

-

'.
-- or!anopo IS, rua I or eire es, SO r. ,pélago dos Açores, semeando o pa-

parentes e amigos o con- O prOMlmo sertete �er� realizadO no dia 28 de Novembro de 1942 nico entre a população das ilhas

trato de casamento de São Jorge e Fayal, que fugiu para
seu filho Agostinho 'os campos e correu a orar nas igre-

�:��� c�:_ �o:d�i�or{ii� I
Aviso aos 110SSOS caros prestamistas ,j_as_.-- _

ai ra Temos A

a sa�isf�ção d: levar ao conheci:nento dos nossos prezados as�ociados, Ve.ndem-se Uma casa e

I' que
a

I Ernprêso Lidez-" conbnua cada vez rn o ra elevada e honrada no seu bel cum
, .

um terreno,
i primento aos alevantados i d e io Is , que VEm propugnando em prol de seus confiantes no Aririú, fronteiros à CR
i contribuintes. pela 10cRI, por 2:000$000.
I Haja vista a nobre e leal organização, composta por personalidades de' alta Tratar com o chautteur
. significação social, imbuidas da bôa fé patriótica e conseq uen terrierrte visando o bem do cs rro n° 1�22, no pon-
: da coletividade brasileira. to dos automóveis, nesta ca

I Uutrossim, avisamos, tombem, que se acha gm organização o Banco Cruzeiro pitBI. lúvS-IO
do Sul e suas filiais em diversas cidades do Brasil, bem como secções juridicas, mé

dicas e dentárias nas mesmas localidades.
I Esperamos, portanto, o amparo e a -persistência dos nossos colaboradores,
afim de garantirmos integarlmente e materialmente o nosso sempre crescente patri
monio social e econômico.

,
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Duas bombas
explodiram em Vichi

Londres, 5 (A .P.) - A emissora
de Berlim anunciou que, na manhã
de ontem, explodiram duas bombas
em Vichí, a primeira diante da séde
do Comité de Propaganda Social do
marechal Pétain e a segunda, uma

hora mais tarde, diante da séde do
Movimento Popular Francês, do
Partido de Jacques Doriot, ficando
ferido um policial que montava

guarda ao edifício. Uma outra bom
ha foi encontrada diante de um dos
postos de recrutamento de operá
rios franceses para a Alemanha.
Vichí, 5 (A. P.) - Bombas po

derosas explodiram em Vichí e em

outras cidades próximas, com o re

crudescimento das demonstrações
anti-colahoracionistas, causando a

morte no mínimo de uma pessoa,
sendo que outras três ficaram feri
das. Explosivos foram colocados na

séd e dos "colaboracionistas" desta
cidade, em Clermont-Ferrand, Nice
e Limoges. Uma das bombas des
truiu um escritório de propaganda
de Doriot, ficando ferido um poli-
cial.

.
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�;::� d�':�o:;?=:;;:o'"��;�ta; ��ique com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer diaturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes ° principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de distúrbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar- se perigosa, transformando
se em calculas, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

A .Venus Negra. não
morreu

Lisboa, 3 (Renters) - O gerente
da, casa de saúde de Casablanca,
respondendo a um telegrama' de
Lisboa ,sobre os boatos referentes _.

a morte de Josephine Baker, disse:
"A bailarina negra deixará a Casa
de Saúde dentro de alguns dias".

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutarsenf
secretos, e servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.)_

I Durval Dingee e exma.

sra., participam a seus

parentes .a amigos o con

trato de c asamento de
sua filha Lucí com o

sr. Nazaré Camisão

Fpolis.,3l-10-1942

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias tóxicas no' sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais, Ê por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a' bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não La
meio mais rápido e eficaz de conseguir esse

resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

Traidor inglês
executado

Londres,5 (A. P.) - A propó
sito da execução do espião e

traidor britânico Scott Ford, o

Ministerio do Interior distribuiu
a seguinte nota: - "Foi execu
tado na prisão de Wandaworth,
como traidor, o cidadão britâni
co Duncan Alexander GroaIl
Scott Ford, nascido na Plymouth
e marinheiro de um navio que
efetuava viagens regulares en
tre a Inglaterra e Portugal. Em
Lisboa foi abordado por um

agente alemão, ao qual forne
ceu informacões sobre o movi
mento de -navios e comboios,
condições atmosféricas, etc.,
prometendo novos dados. Ao re

gressar em sua segunda viagem
a Lisboa com as informações
que tinha colhido, os alemães
ameaçaram denunciá-lo às au
toridades britânicas se não con
tinuasse a recolher informações
mais valiosas, expondo-se a

maiores perigos em beneficio
da Alemanha".

CHACARA
Vende-se ou permuta-se

uma bôa chácara, com 10.000
;ut!',2 dlspoudo de agua cor

-ente, p: ço de agua potave l,
Instalação elétrica, árvores
frutiferlls diversas, catesar,
etc. Terreno plano. Pr c

ç
:

12 contos. - I'1formações 18

redação do ESTADO.
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Reclama a devolução de preciosa
colar de pêrcles

Lisboa, 4 (Rcuters) - A justiça
portuguesa está às voltas com um

complicado caso em que uma se

nhora francesa ,cujo nome não foi

revelado, reclama a devolução de
um colar de pérolas avaliado em

seiscentos contos de réis, de um ho
mem a quem alega ela ter entregue
a [oia como garantia de um emprés
timo de trezentos e vinte contos.
Esse homem, cujo nome tambem
não se revela, declara, por seu la

do, que o colar lhe roí vendido por

aquele preço.

NOVO CURSO DE El\IERG1i:NCIA DS
lHEDICINA MILITAR PARA l\I1i:DICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5" Região
Militar, estão abertas, no H. M. de FIo
r ianópolis, as ínscrtções para novo Curso
de Emergência de Medicina Mllltar para
Médicos Civis, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se
rá iniciado vinte dias após a publícação
deste.
Hospital Militar em Florianópolls. 29

de setembro de 1942.

QOIOIlD(gaDQODClDCXtuf"W'1!77:'. DOOCXXlOO�

Nazaré' e Lucí apresen-Itom-se noivos

Fpolis., 31-10 -1942
r
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PARA Os
BEXIGA .

RINS E A

Pil u las-D(-WITT
o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes., meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(T�. D. N.).

_._ .• .J

Náufragos nerte
americanos

Rio, 5 (A. N.) � Chegou à har ra

de Itabapoana, no Estado do Rio,
no dia 27 de outubro último, uma

balicira com 15 náufragos. Os seus

ocupa,llt
" segundo apuraram as au

toridades, faziam parte da guarnição
de um navio'mercantcnorte-amcrlca
no afundado por submarino inimigo,
no Oceano Atlântico, tendo chegado
fi costa, fluminense depois de vários
dias de alto-mar.
Os náufragos foram assistidos,

sem demora, pelas autoridades lo
cais da barra de Itabapoana, as quais
providenciaram para que no dia se

gulnte seguissem para, Campos.
Enquanto isso, os reprcsen íantes

da embaixada Americana rumavam

para Campos com socorros médi
cos.

O Interventor Amaral Peixoto e o

prefeito de Campos tomaram todas
as medidas para que nada faltasse
aos náufragos, tendo a FAB, no dia

28, transportado de Campos para, ()

Rio vários dos sobreviventes flue
foram internados no Hospital Cen
tral de Marinha de acôrdo COI11 o

oferecimento do Ministro da Mari

nha, AriIlHd!>.� Guilhem.
Os restantes sohrevivcntes foram

transporLados de Campos pura I)

Rio, no dia 29, em aviões da FAB,
por detcrruinaçâo do Mi nistro da
Aeronáutica.

Os sobreviventes encontram-se

agora completamente restabelecidos
e em condições de reassumir suas

atividades.

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.
ODaDaDDu�OIXJD()Q';lQQICIlOCIIICO:: 0CIl00Q00

Empresa Construtora Ltda.

Maria do Rosario e ligos·
tlnhoApresentam se noivos,

,fi.utorlzcdc e fiscalizada pelo Governo Federal. Co ta Patente, 170
MATf.'.. IZ: RUA�, BENTO. 45 S. PAULO.

ADMINISTRAÇÃO: Dr. Fr o nci sco Munhoz Filho, Presidente; Miguel M. Bonilha,
Direter; Cc rr.e r c c cc r Lr , Mario A. Maciel Ramos, Superintendente, Antonio Munhoz,
Chefe Gere.I da Produçõo; Dr. Educ rdo Pelegripi, Consu ltor-Jurtdíco e Dr. Anatolio
Schiling, F'Is.co l Federal.

CCl\�EIEO CCI\�l:T�I1VO: General Dr. José de Assis Brasil; Mons Dr. F'ron

dE,CO Bostes, presidente de. Radio Exc els.ior ; Dr. Abner Mourdo, Diretor do 'O Es

todo de f::(;o PouIo"; Pr cE. rr. Peulo de Godéi, Livre Doe. da Faculdade de Madí
cina; PIOf. Dt. Ccndido Moto Fi'ho, Cc tedro tico da Faculdade de Direiro.
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Berlini alarmada
frota aliada

com a grande
em Gibraltar

Berlim, (Captado pela United Press) - A rádio de Berlim inf'or-

Ecos e Notícias

mou que se observa com atenção o número cada vez maior de navios No dia de hoje e no ano de
de guerra concentrados em Gibráltar. Acrescentou que há pouco chega- 1880 era inaugurada, nesta ca

ram a essa praça de guerra britânica o porta-aviões "Furious" e outro : pital, por iniciatfva do erige
de tipo desconhecido, e que estão fundealios ali seis cruzadores, um I nheiro Polidório Santiago, uma

cruzador auxiliar, 26 destróieres, 4 submarinos, um monitor, dois gran- linha de bondes, à tração ani
des transportes de tropas, bem como 26 navios de carga e doze petro- mal. Esses clássicos bondinhos,
leiros. que durante largos anos servi

ram à população de Florianó- I

polis, desapareceram em 1930.
.

INSTITUTO. DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS

DELEGACIA DE SANTA CATARINA
Comunica-nos a Diretoria Re

gional dos Correios e Telégrafos:
"Desde o dia I o do corrente
mês acha-se em vigor o convê
nio telegrálico assinado entre o

Brasil e República do Paraguai,
pelo qual ficou estabelecido que
nos telegramas destinados àquele
país, via NACIONAL, fossem
cobradas as mesmas taxas cons

tantes do art. 24 da Tarifa
Geral dos Correios e Telégra
fos, cu sejam $0,20 (vinte cen

tavos) por palavra e a taxa fixa
de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) por

telegrama"

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

a seu serviço 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 intJermédio das Delegacias Regionais de Polícia, De
legacias de Polícia e Postos de Fiscalização de Trânsito), exercerão rigorosa fis
calização nas Carteiras de Recibos de Cou.tr-ibuições dos associados dêste Instituto,
fiscalização, aliás, prevista no decreto-ler 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 ernpre
gado que não esteja quite C0111 o pagamento das contribuições meusa ís.,

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

No interior 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 Ben.to, Canoinhas e Porto União os serviços estão a

cargo das Agências do Banco Nacional do Comércio.
Florianópolis, 27 de outubro de 1942.

Laudelino Solon GalIoUI, Delegado Regional

Vida Esportiva I Revela�ões sobre a
A SELEÇÃO C�OCA VAI TREI- missão de Hess

NAR SÁBADO

•

Chegará dentro em breve a

esta capital o monumento (parte
em bronze) do inolvidável clí
nico patrício dr. Antônio Vi
cente Bulcão Viana.
A parte em granito será, tra

balhada pelo hábil construtor sr.

João Mendonça.
O local escolhido para insta

lação do aludido monumento,
foi o jardim "Gustavo Ri
chard", à Praça «Getúho Var
gas» .

�

O govêrno federal, por in
termédio do Ministério do
Justiça, acaba de de terrru
nar, em telegrama às inter
ventorias federeis, a reten

ção dos títulos declaratórios
e decretos de naturalização
de alemães e italianos que,
ambora já assinados, ainda
não tenham sido entregues
aos seus destinatários.

Rio, 6 ("Estado") - Esteve na

sede da Federação Metropolitana
de Futeból, o técnico Flávio Costa,
preparador da seleção carioca, que
ali foi levar a lista dos jogadores
julgados em condições de integra
rem o selecionado guanabarino, que
intervirá no atual certame nacional
de futeból. A relação é a seguinte:
Do América: Osni II e Joffre. Bo

taf'ogo: Hélio, Ari, Heleno, Zarví e

Geninho. Canto do Rio: Alcehia
des. Flamengo: Jurandir, Domin
gos, Pirilo, Zizinho e Vevê. Flumi
nense: Batatais, Machado, Afonsi
nho, Rui, Amorim e Carreiro. Ma
dureira: Murilo, Jair e Isaias. Vas
co: Osvaldo, Argemiro e Lelé. S.
Cristóvão: Augusto, Santocristo, Al
fredo e Nestor.

Glasgow, 6 (United) - "Rudolf
Hess veiu à Inglaterra como embai
xador extraordinário de Hitler para
propôr humilhantes termos de paz"
- declarou "sir" Patrick Dollan,
ex-prefeito de Glasgow. Segundo
consta, Rudolf Hess estava tão con

vencido do êxito da sua missão, que
contava com o fornecimento da ga
solina necessária, por parte dos bri
tânicos, para o seu regresso ao

"Reich", 48 horas depois de descer
na Inglaterra.
Nos termos de paz que teriam si

do apresentados por Hess, figura
.
vam as seguintes questões:

1 - A Alemanha recuperaria to
"as as suas colônias e controlaria
as costas do Atlântico, a África .Ocí
iental, a Síria, a Palestina e outros
'erritórios;
2 - A Inglaterra entregaria todas

1S fôrças militares, navais e aéreas
, pagaria uma grande indenização
le guerra, podendo conservar ape
'las um pequeno exército, para a

-roteção das ilhas;
3 - A Europa seria germanizada,

. endo Hitler como chefe supremo:
4 - O controle do Canal de Suez

-ería transferido à Itália e à Alema-
-iha, ao mesmo tempo que Musso-
'Ini obteria. a Córsega e a Tunísia.
Na verdade, se os ingleses acci

'assem as propostas do substituto
10 "fuehrer", a Inglaterra se con
ver ter ia numa colônia alemã, (IUe
'eria, ademais, Rudolf Hess come

"protetor". Por fim, "sir " Patrick
Dollan revelou que Rudolf Hess te
ve uma crise de nervos, quando sou

he que seria tratado como prisío
neiro de guerra e não como embai
xador extraordinário do nazismo.

De acôrdo com as deter
minações recentemente boi
!{adas pelo sr. cap. Antônio
Garlos Mourão Ratton, Se
cretário da Segurança Pú
blica, os estrangeiros resí
dentes no Estado, que con

tavam mais de: 8 onos e

menos de 60 anos, Ct 31 de
janeiro do corrente ano,

que não se registraram no

prazo legal, deverão fazê lo
dentro de 30 dias, contados
de 29 de outubro findo, sob
pena de serem considerados
elementos suspeitos e sujei
tos à detenção.
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•••Ai COMEÇA
A VIDA

Sim, contanto

que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu.

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IOCALB.

CORAÇÃO -
Vida do corpo

IODAL'B-
Vida do coração

-

LABORATORIOS RAUL LEITE S. A.

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

ULTIMA HORA
Informações telefónicas rece

bidas em Istambul pelo corres

pondente do crEvening Newss,
indicam que Hitler estâ reti-

• rando tropas da frente russa
A emissora de Roma diz que : para a frente do Egito .

o principal objetivo da poderosa I •

ofensiva aliada no Egito é o Os russos reconquistaram du-

preparo do terreno para o ata- rante a noite passada mais al

que ao Contine�te europeu, o gumas ruas e edifícios impor
qual bem póde ser dirigido con- tantes de Estalingrado, que os

tra a Itáiia. nazistas haviam ocupado e for-
_ __ _

tificado.

Todo o estado-maior da di
visão italiana "Trento" foi apri
sionado pelos britanicos, no

Egito.

DINHEIRO
A's viuvas. Iilhas. irmãs e mães,

de Militares do Exército. Encontra-se
nesta Capital. chegado do Rio de Ja
neiro. onde reside e tam escrIlorlo. o
sr, Dantas da Gama. que oferece
seus serviços às Senhoras viuvas
dos Militares do Exército. filhas le
gitimas e naturais. irmãs solteiras.
e mães viuvas.
Veterano da Cuerra de Canudos. e

prOfundo conhecedor das leis sobre
montepio, com relações e conheci
mentos de 20 anos. sobre o assunto,
presentemente de passagem por esta
Capital. pode ser consultado e pro
curado no Hotel Malestic. das 8 ás
17 horas. diarhmente. 3 v I

•

MAS COMO? ..

O "Diário de Notícias", de Porto
Alegre, publicou, ontem, a seguinte
crônica: "Causou estranhesa o fato
de Fioravante D'Angelo acompa
nhar a "missão" catarinense . O
que mais surpresa causou, porém,
foi a notícia, oriunda de Santa Ca
tarina, segundo a qual aquele juiz
carioca dirigirá a peleja de domingo
nesta capital.
Conforme temos divulgado, quem

r1everia dirigir o cotejo entre gaú
chos e catarinenses era Mário Via
na. Ainda ontem, por exemplo, o

nosso companheiro C'icero Soares,
representante da C. B. D. neste
jogo, recebeu- telegrama do despor
tista Guilherme Melechi, represen
tante da FRGF junto a "cebedê",
comunicando que a Federação Ca
tarinense de Futebol havia concor
dado com a escolha de Mário Viana
para juiz do cotejo de domingo.
Dessa maneira, é o caso de se per

guntar: Quem dirigirá a peleja en

tre catarinenses e gaúchos: Mário
Viana ou Fioravante D'Angelo ?

Os estrangeiros
devein apresentar se

Porto

LOÇ10,

Tecnicos militares do Cairo
afirmam que a violenta ação
britânica no Egito destruiu o

mito da invencibilidade do
exército alemão.

•

Os aliados estão avançando,
vitoriosamente, .contra a base
japonesa de Buna.

•

O govêrno chileno . continúa
tomando enérgicas medidas con ..

tra as atividades do "eixo" na

quele país, havendo deportado
11 alemães e 1 italiano.

'"

Noticiam os correspondentes
de jornais londrinos, que acom

panham as tropesõ do Gral.
Montgomery na vitoriosa cam
panha contra o "eixo" no Egi
to, que os alemães estão fazen
do desleal concorrência aOI ita
lianos, tomando-lhes a dianteira
na sua furiosa retirada, em .di
reção ao deserto da Líbia.

•

140 aparelhos do "eixo" foram
abatidos sobre Malta; no mês
findo-diz um despacho de Lon
dres.

VIDA SOCIAL
Fazem anol! lloJe I
A exma. sra. d. Jocelina

Jacques Boiteux, viuva do
nosso saudoso conterraneo
prof. José Boiteux;

o jovem Osvaldo Fernan
des;

a sta Necí Bohms;
- a sta· Maria Vila in;

a sta. Cecília Cordeiro
Dutra;
- o sr. João Brígido Alves;
-a exma. sra. d. Mercêdee
Ribeiro Viégas, viuva do
nosso saudoso conterraneo
sr. Joaquim Viégas;

o jovem Pedro Pereira,
profissional - barbeiro;

Clube!!:
Comp leta hoje 11 anos

de fundação o simpático
grêmio recreativo ":Limoen
se", do Saco dos Limões.
Comemorando essa mag

na data, efetuará, o queri
do clube, amanhã, grandioso
saráu - dansdnte

Oestruido O mosteiro
de Requião

Lisboa, 6 (U. P.) - Pavoroso in
cêndio destruiu o mosteiro de He
quíão no Conselho de Famalicão,
o mais belo monumento religioso
da província do Minho. Os prejui
zos são calculados em mais de
1.000 contos de réis.

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ
UM REMÉDIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão
importância e tratam a afecção ca

tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
ral.

Se V. S. padece de catarro, não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com
as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu
cosas.
A volta da respiração facíl, da'

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazivel, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hole,
9 tratamento com Parmínt.

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

INTESTINOS e ANO-RETAES.
D R. BIS C A R D I

Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jan°., de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

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

[AUAíÃT�
\ Florisbelo Silva

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

Servico garantido-Prontidão

o alfaiate elegante da cidade I Casa

•

Prossegue intensa a luta em

Guadalcanal. Os japoneses têm
sido desalojados' de suas posi
ções, com grandes perdas em

homens e material.
'"

Grande massa de povo per-
correu ontem as tuas da Capi
tal Chilena, pedindo a ruptura
das relações com os países do
"

eixo"

Vendem-se
Ven 'em-se um bonito bal

cão de sah de jmtar e um

camiseiro. Tratar à rua Fer
nando Machado I 16

6Q3
21

Sortimento novo de luvas
de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos.
'l'rabolhos d. crivo.

JoãoRua Pinto,
3l'S-1

Cabelos
.

brancos'
MARA.VILBOSA. I
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