
LONDRES, 7 (U. P.) A RÁDIO DE ROM;A ANUNCIOU QUE, O PRINCIPAL OBJETIVO DA OFENSIVA BRITÂNICA NO
EGITO É PREPARAR O TERRENO PARA UM POSTERIOR ATAQUE CONTRA O CONTINENTE EUROPEU, O QUAL SE

RÁ LANÇADO PREFERENTEMENTE CONTRA A ITÁLIA.
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Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

A abjeta política nazista na America do Sull Cruz Vermelha Brasileira
Injurias ao BrasiI.-Forma moderna de escravidão O

Washington, Novembro - (Inter- I sugestões anteriores. Por exemplo, I sa a discorrer sobre as qualidadês
Americana) - Desde que OEi países' em 1843 afirmou o dr. J. E. Wap- do funcionário brasileiro:
do hemisfér-io ocidental resolveram paus, no seu livro "As Repúblicas "O funcionário público brasileí
de comum acôrdo tomar uma ati- Sul-Americanas", publicado em ro, que encerra a sua posição uni
tude uruca contra as potências Leippzig: "Senhores de guerra 'sem camente corno meio de viver con

agreAso1'lls do "Eixo". a prnpnuun- glória, legisladores sem inteligên- fortavelmente, é facil de subornar.
da de Berlim não se tem cansado cia, amigos do povo sem consis- Nunca cumpre os seus deveres pnn- Afim de melhor informarmos os' limpo, dava-nos a idéia do "oura
rl'e tentar semear a desunião entr e tência moral, eis as mais proemi- tual e honestamente, e assim ine- nossos leitores sobre o Serviço de sobre azul" de Taunay.
êsses países. Alegam os nazistas, nentes personalidades na cena da vitavelmente atrái uma compara- Ctasisfí cação de Doadores de San- - Como funciona o serviço, dou-
principalmente, o perigo de lima vida pública nesses países". ção com os funcionários alemães. gue, que funciona na Cruz Verme- tor? - arriscámos.
hegemonia norte-americana no Con- -O dr. v,rappaus era professor da Êsse contraste não póde deixar de, lha Brasileira, fomos ouvir o dr. - Após a classificação, os doado
tinente. Através do seu rádio, mui- Universidade de Gottingen, e autor encher o colono alemão de despre- Rui Portinho de Morais, en car rega- res que pertencerem ao tipo IV, is
tas vezes por intermédio de súdi- de muitos' livros de geografia, fre- zo pelo brasileiro educado". do do mesmo e médico do Exército to é, o universal, serão chamados
tos de países sul-americanos que quentemente citados pelos seus su- O citado Hermann Rauschning Nacional. para exames clínicos, no seu devido
traem as suas pátrias a trô co de cessores pan-germanistas. expôs com pormenores os planos tempo, bem como para o de Iabo-
alguns marcos, Berlim afirma que Um desses sucessores é o dr. AI- nazistas com referência ao Brasil, ratório. Convém, sem dúvida, res-

os Estados Unidos estão manobran- Fred Funke, que em 1903 publicou "Ganleiters" nazistas bem escolhi- saltar que toda a base do serviço
do os outros governos do Coutiuen- um livro sobre a "Colonização do dos deviam escravizar os brasilei- se assenta na espontaneidade, sen-

te segundo os seus interesses, con- Leste da América do Sul do ponto ros, exportar as matérias primas e do organização estritamente de vo-

tra a vontade dos povos dêsses de vista do germanismo". O displi- os produtos manufaturados para a luntários. Não há coação. Há, repe-
países. cente brasitciro " - afirma o dr. Alemanha, e incorporar suas indús-. timos., espontaneidade.
Vejamos (1 que na verdade pen- Funke - "é incapaz de fazer qual- tr ias às do "Reich ", A chamada Um saboroso café nos foi servido.

sam os alemães dos povos sul-ame- quer espécie de trabalho regular, "raça de senhores" alemã deveria No intervalo de um gole a outro, o

ricanos: Há mais de cem anos êles em consequência da sua preguiça. reduzir o altivo povo brasilejro ít' nosso entrevistado prosseguiu:
vêm exprimindo o seu desprezo pe- Destituido de lealdade, indigno de condição de servos vivendo -num - Há quatro (4) tipos de sangue.
los "mestiços" e "negroides". O confiança nos negócios ou nas rela- feudo de Hitler".

" O IV é o melhor. É o tipo univer-
"racismo" nada mais é que uma ções pessoais, descendendo f'requen- Em "Mein Kampf ", o atual dita- sal, isto é, que serve para qualquer
intensificação dêsse desprezo. Pou- temente de negros e índios, dado au dor da Alemanha, falando da nova transfusão, indistintamente.
co depois de ter assaltado o poder deboche e à licenciosidade, vivendo "religião" da Alemanha, enaltece a

- E como foi recebido etse ser-

na Alemanha, Hitler vangloriou-se muitas vezes em concubinato, o bra- necessidade de subjugar os "infe- viço? - inquirimos
para Hermann Rauschning, seu sileiro não pode certamente ser to- riores". Diz êle : "Sem essa possibi-

-- Muito bem. O povo acolheu de

lugar-tenente naquela época: "Cria- mado como exemplo pelo agr icu l- !idade de utilizar homens inferio- bom grado o apelo que lhe fizémos

AI h B 1 "A·'" e a imprensa o registou com car í-remos uma nova eman a no ra- tor a emão ". ... res, o nano nunca sera capaz
'. sil. Lá encontraremos tudo o que Em seguida, o "racista" alemão de dar os primeiros passos para

nho. Agradecemes, também, a valío-

desejamos !". Essa pretensão de (:0- _ escrevendo, note-se, muito antes uma etápa mais avançada de cul- sa cooperação do Departamento E5-

I
. .

t tadual de Imprensa e Propaganda.cruzar o Bra.st! é fruto ife muitas l de surgir a doutrina nazista - pas- cura; exatamen e como, sem o au-

xilio de vários animais aproveitá-
- E quanto aos voluntários?

veis que êle sabe domar, nunca te-
- Já temos apreciavel número de

ria chegado a uma técnica que ho- doadores universais, que, oportuna-
je lhe permite dispensar êsses mes-

mente, serão chamados pela impren-
mos animais. Durante milhares de sa para os competentes exames cl'í-

"nos os cavalos tiveram de servir S. s. recebeu-nos amavelmente,
nico e de laboratório. Esses exames

aos homens e os ajudar no lança- fazendo ressaltar o seu cavalheiris- sdão necessarros, Ê preciso que o

mento dos ali cerces de uma evolu- A 'b di
-

trá
oador não tenha sífilis, tubérculo-

- mo. pos reves ivagaçoes, en ra-
se, ou outras moléstias Infecto-cou-ção que, com o automóvel, tornou mos logo no assunto; .

tagíosas, transmissíveis. E precisa-superfluo o cavalo". - Qual a finalidade do Serviço, mos, também, de outros tipos deEm 1940, o nazista Walter Darrê, doutor? _ indagámos. sangue, de mais doadores. É um de-
que naquela época era ministro da

_ Muito simples. Assim como se ver patriótico e, sobretudo, cris-Agricultura, fez declarações ainda fazem exercícios de defesa passiva tão ...
mais cínicas: "Toda a prop rieda- anti-aérea, também devemos preca- E com a nossa missão terminada,de do só lo e industrial de habitan- vernos para casos de urgência, no despedimo-nos do distinto médico,tes de origem "não germânica será concernente aos socorros aos feri- augurando, sinceramente, o melhor'
confiscada sem exceção e distribui- dos, quer por ataque aéreo, quer, ª'x:ito para tão nobre organízaçâo.da de preferência entre os membros por ataque' terrestre ou marítimo.
mais dignos do partido e aos sol- E essa preparação é essencial. Sem
dados que se destacarem por sua ela, falhariam todos os recursos,
bravura na guerra. Assim se criará pois a pressa sempre foi inimiga da
uma nova aristocracia de senhores perfeição ...

.rlemães. Esssa aristocracia tõra�, O distinto facultativo atendeu ao
'lua disposição SI'rVGi3 não alemães telefone, deu uma ordem, e conti-
nativos do pais. Não se deve inter
»retar a palavra "servos" como
uma .metáfnra ou unia expressão
qualquer de retórica; o que temos
»gorn em mente é uma forma mo
lerna da servidão medieval".
Foi para eliminar clefinitivamen·

'C(I essa ameaça que a 22 de agosto
:'iltimo o Brasil declarou guerra àf
notências do Eixo.

Consultas: Das 1ft às 11 horas.
RUi Vitor Meirel!es 18-r andar.

I Florianópolis-Sábado, 7 de Novembro de 1942 I

de SangueServiço de Transfusão
apreciado em entrevista com·

o dr. Rui Morais

nuou:
- Atualmente funciona na Cruz

Vermelha um Centro de Classifica
ção de doadores de sangue. Cada
pessoa que nos procura, concede
nos, apenas, uma gota de sangue
para classificação. Essa gota é ex

traida de um dedo e após estudada
é registrada. O doador recebe um

cartão, no qual consta o tipo de seu

sangue. Esse cartão, além de utili
dade coletiva, tem a individual, pois
,ode servir ao próprio doador, no

caso em que seja preciso fazer uma

'.ransfnsão, mesmo em tempo de paz,
o que é relativamente frequente. Se
ria interessante, - continuou - se

... - se pudesse classificar um grandecannao número de habitantes desta cidade,
- Informa- o que redundaria em benefício du

·;ões telefônicas recebidas nestr rado iro, para a população, pois o

capital do correspondente do "Eve. tipo sanguineo é imutável. Uma
classificação feita hoje, serve parauing News'J, em Istambul, indicam toda a vida. Na guerra civil da Es-

que Hitler manda precipitadamentr panha, por exemplo, Os doadores de
([uatro divisões da frente russa pa- sangue foram, principalmente, ar·

ra o Egito. Observam-se grandes rolados dentre o povo, na população
civil. E as mulheres formaram gran- ma.

movimentos de tropas na região de contingente, dando exemplo aos
oriental dos Balcãs. A vanguarda homens ... Muitas vidas foram sal- Quem sonegar informações à Es
das �?rças alemães de r�forço pas-l �a�, graç::_s .à abnegação dessas he- tatísti�a }\f�lit.ar, trabalha em pf61
sou Ja por Atenas em transito para I

[omas anon!mas. . .

•

de paiS mlmlgo.• �, nesse caso.
.. O dr. RUl deteve-se, por mstanol sera julgado, mlhtarmente, como'

a frente nfl'leana. tCIjl, a mirar O sol, que. no céu inimi�o do Bl"allil (D. :tJ. l\:l.).

XXVIII H. 8668

I
Clínica médico-eirúrgica do
DR. SA.ULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos•

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtN.EO - Hérnias.
hidrocele, varlcocele. 'tratamento sem
doi' e operação de Hemorroides e vario
zes - Practurast aparelhos de gêsso,
Opéra n08 Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereita e Oliveira. 10 -

.1'."Fone. 1009 '

HorArlo: Das 14 às 16 horas. dJarle,·
:

mente.

.
Ia: UiL:S�

o comércio e os
feriados religioso.

Rio, 6 ("Estado") - A Associa
ção Comercial do Rio de Janeiro
apresentou ao Ministério do 'I'raba
lho uma exposição sobre II questão
do fechamento do comércio nos fe
riados religiosos. O titular da pas
ta declarou que o assunto já foi oh
[eto de meticuloso estudo do Minis-,
tério, que sugeriu as autoridad,es,
superiores da nação as medidas. ne
cessárias para a solução do proble-

o efetivo da força
americana para
Miami, 7 (United) - A força aérea dos Estados Unidos contará, no

próximo ano de 1943, com um efetivo de 2.500.000 homens. Esse efeti
vo representará um terço da força total prevista para o exército e su

pera em 300.000 homens a cifra revelada anteriormente pelo secretá
rio da guerra, sr. Henry Stimson. As declarações acima foram feitas
pelo tenente-general Henry Arnold e demonstram a importância que
o exército está atribuindo à arma aérea, O sr. Arnold revelou que os

E�taç1os Unidos construíram bases cm toda a cadeia de ilhas que unem

Hawai com a Austrália, com o fim de substituir a rota, interrompida
quando os japoneses capturaram a ilha de Wake. Refcrlu-se ainda o

general Arnold a certa ilha de nome não revelado, onde foram cons

truidos campos de pouso comparáveis aos melhores existentes nos

aéroportos continentais.

,

aerea

1943

·Linhos irlandeses 9 ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(T,. D. N.).
_.�-----_._---

Mais carne

para
Londres, 7 (U. P.)

As últimas reservas alemãs
Moscou, 7 (A. P.) __ o Depois do boletim especial, e já habitual dr

meia-noite, a rádio-emissora desta ctapital confirmou que continua in
tensa a luta em Estalingrado, onde parece que os alemães lançaram as

suas últimas reservas disponiveis, atacando repetidamente as posicões
russas, sendo entretanto, rechassadas em todas as oportunidades.

A noroeste d·e Estalingrado, a reação dos russos deu lugar a que
fossem mortos cerca de 800 oficiais e soldados alemães, num dia ape
nas de operações.

Anuncia-se, ao mes�o tempo, que a artilharia russa travou duelM
com o inimigo, e destruiu pelo menos cinco fortins alemães c dois nOIl

los de observação. No decorrer da ação, foram destruidos dois pelo·
tões de infantaria dos "nazistas", além de várias armas pequenas, tam

�cm destruidas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: _ ,E1NI OH I ::
: Comércio e-Indústria de Madeiras (em organJza�ao) : I
• Ações ao portador no valor de 500$000 -Ccpítcl de 850:000$000 _,• a realizar como segue: •

! 20% no ato da subscrição ."w ItO% dentro de 30 dias
., 25% dentro de 3 mêses •
• 15% com os próprios lucros da sociedade. •
!I41il 05 ínteresssdos na compra de ações desta Sociedade, que visa não só •
i evitar que seja retirado desta Capital, corno tambem emplíar um dos mais fi)
• antigos e conceítuados etabelecimentoe industriais do género, com cape cidade •
• para cerca. dA 200 op-rartos, poderão procurar 08 Incorporadores no c scri- •
• torio da fabrica à rua João Pinto 44, ou nos endereços seguintes: .,

.

: Heitor BittencOUrt-rE�fr:;�lie�.n������r·Te�:fO�:;an8�·,634 e 1159. :
• Sidnei Nocetti-Idem, idem. •
• E G AV·lla Rua Vitor Meireles n. 2:� •
• •• -Telff0ne n. 1678. "
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

Surgirá uma nova Lídice A.SV��'��s��!� mães.
Nos Estados Unidos e no México castigo dos tempos, viessemos às de Militares do Exercito. Encontra-se

foram batizadas cidades com o no- mãos impias de Hitler. t nesta Capital. chegado do Rio de Ja
me de Lidice. Recordam-se todos Assim deliberaram consagrar o' neiro. onde reside e tem escrilorio. o

daquele vilarejo checoslovaco, re- nome ilustre pelo martirio. Lidice sr. Danta� da. Gama. que of.erece
. seus serviçes as Senhoras viuvas

duzido a cinzas pelos alemães, em renasceu na terra sagrada da Ame- dos �li1itares do Exército. filhas le-
represália ao justiçamento de Hey- rica. I gitimas e naturais. irmãs solteiras.
drich, o Enforcador. * I e mães viuvas.
Não ficou pedra sobre pedra. Vamos tambem no Brasil levan-' Veterano da Cuerra de Canudos. e

..' , profunda conhecedor das leis sobre
Foram os homens passados a fio tar Nova Lídice. Nalgum canto do montepio. com relações e conheci-

de espada, as mulheres violadas e vasto território consagremos no no-
I
mentes de 20 anos. sobre o assunto,

as crianças remetidas para morrer me da cidade a homenagem huma-lpre�entemente de passagem por esta

em campos de concentração .nazis- na aos martires do ideal. Ãqueles' CaPItal. pode ser co�su!tado e pro
.

: curado no Hotel MaJestlc. das 8 ás
tas na Polônia. Alguma coisa de que perderam a vida, lutando pela' II horas. díarlsmente. 3 v l
tragedia biblica das cidades arnaldí- liberdade da pátria. I ---- -

çoadas por Deus. A ressurreição de Lidice em vá-j _ _.

Lidice transformou-se num sim- ri?s pontos. da. América repete o l As _POSS_lb�lIdadeS
bolo. Arremeteram contra ela, em milagre anfionico, Soam no mundo!' brasileiras
vingança brutal, as forças prtmiti-] as trombetas liberativas e as ci- Londres, 6 (R.) - O Brasil me-

vas da crueldade dos hunos. dades levantam-se do nada, cele- ridional, com as suas vastas pasta-
gens e o seu clima ameno, pareceOs povos livres viram no gesto brando a vitória do espiritó sobre destinado a superar, eventualmente,

deshumano o retrato do destino de. a negra conspiração dos instintos, a República Argentina na produção
todas as gentes, se. para supremo! AUSTRÉGESILO DE ATAíDE de carnes, lãs, couros e peles, de

- acordo com um artigo publicado
Camisas, Gravatas, Píjames.

I
Não procures conhecer o que, pelo major C�,omb�, na edição de

Meias das melhores, pelos menores se pensa nas esferas oficiais;
. n.?ve�,bro da Revista Contempo-

preços só na CASA MISCELANEA
I
são segredos dificeis de guar-] ra�::i�alando que ao todo o Bra

- Rua Trajano. 12. dar. (L. D. N.). I si conta um rebanho de mais de 47
milhões de cabeças de gado vacum,

I
24 milhões de porcos, 13 milhões de

i carneiros e 6 milhões de cavalos, o

'articulista salienta a circunstância
I

de que, em 1941, as exportações
brasileiras de carnes em conserva

foram maiores do que as da Argen-

I
tina.

O major Coombs recorda que as

forças defensivas brasileiras são as

1
maiores da América do Sul, embo

! ra o país ainda esteja a caminho de
í maior desenvolvimento, especial
; mente no que concerne à minera
i ção e à indústria, cujas possibili
I dades são imensas.
I O Brasil poderá fornecer às na

ções unidas grande quantidade de
mantimento e minérios metálicos,

! embora a sua produção de borra-
! cha - uma das matérias primas
; mais necessárias e escassas para o

'esforço de guerra aliado - ainda
I demore um tanto a chegar ª sua

plenitude.
I O major Coombs conclue por

. acentuar a grande importância
para a causa dos aliados do exten
so litoral estratégico do Brasil, com
seus portos e bases aéreas.

I Farmácia «Esperança)
do -

farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatiê5.

Perfumarias.--Artigos de borr�chd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICOS
R. Conselheiro Mcíro 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edificíc do

..

Cartazes do dia
OOOOODDODOOOOOC�"'VXlODOOO OODOCIXXJ:JiXXlIDCO[fDDCJOlX)l")QODCXXXXXJDOOC"IJOOOOOOOiOrXXXXJDl:JDOC'::ICoaDODOClCOOODODIDDDc lXJOQIlOOQ OODODCr"W"'OOOOCCOOI"'tOOOCJOCCOOOODOOo

HOJE sábado
. HOJE

COOOCXXXI txXJOIXIQQOCXJOODQOOCIlOOOOOOCOOOCIXI.�...,.Jit, oooaooaou::::aoccoa�OOOOCOOO�OCIOOCI::XXJ CXXXJOr:XXjOOOClOCXXXJO �ottJOOCOOCXX'IOOOOOOIXJOt.(X]C
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CINE REX JMPERI A_L CINE OnEON
- FONE 1587 - - FONE 1591 -

- FONE 1602 -

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

I
A's 71/2 horas

."

Eu sou um criminoso BarreirasSeus 3 amores de fogo
Com George Murphy e

Ginger Rogers
Minerio de ferro e o porto

de Vitória DFB.

Papai daqui não sAi
(Desenho)

. A voz do mundo
Atualidades

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

Com Edward Arnold Jr.
e Florine Mc Kinney

20 Continuação do seriado

Com John Carrol

l- Veraneando

DFB. A garra de ferro
Com James Quighley
Cine Cruzeiro N' 52

DFB,
Preços c-. [$2,00--1,50-1,00

Imp. até 10 élnos

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

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 Moritz

x

Aluga"l"'W"l se' Tentam salvar o que
LA...
-

resta do -Gral
Alugam se duas CIlS8S: von Spee.

uma, com sula de visitas. es Montevidéu, 6 (U. P.) - Dois es-

paçosa. sala de janta!" 4 dor cafa�drist�s, contrata�os pela �om.
mítórtos copa e d<:.m!li� de- panhla. de navegaçao Regu�ol e

'. Voulmmot, continuam realizando
pendenctas: outra, t�mbém trabalhos no casco do couraçado de
multo esp'içosa e SIta no bolso alemão "Graf von Spee ",
centro dil ctda!e Tre t s r à afundado diante de Montevidéu. De

rua Mare cha! Guilherme, 15,. acôrd.o com informações divulgadas
antenormente, os restos do "Graf

5 v,; - 3
von Spee" foram adquiridos há al

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

gum tempo pela firma comercial

VITRINA Júlio A. Helguera & Cia., desta ca-

pital.
Soube-se que os escafandristas,

que realizam os trabalhos, são Má
rio Koleminis e Miguel Trulos, am
bus gregos e de vasta experiência
em seu ofício. Acredita-se que o

"Graf von Spee " poderá ser posto
novamente a flutuar.
Koleminis, um dos escafandristas,

assegura que a explosão que deter-,
minou o afundamento não destroçou
as partes vitais do navio.

Vende-se uma VITRINA com

28 vidros. sem uso, envernizada,
medindo 1,80 de altura por 1,98
de comprimento. Tratar à rua

João Pinto, 34, com o sr. José
Duarte, .proprietario da C asa

de móveis e colchões.
3 vsv-- alt.-3.

Negocio' de ocasião:
Vende-se uma llmoustn

de aluguel, chupa no 1.511
Preço: 6:500$000.
I'rats r com o proprietarlo.
Victor E· pindnla, Oa- a EI,.
lricâ- Rua Jcão Pinto 15

VS-19�
A Tinturaria «Guarany�l
Pede à sua distinta freguesia

não entregar seus ternos a pes
SOI:JS que não apresentarem cer

tificados fornecidos por ela,
comprobatórios de sua qualida
de de funcionários da mesma,

666 15vs.- 8

CHACARA
Vende-se OU permuta-se

uma bÔIl chácara, com 10.000
mts, 2 dispondo de agua cor

rente, p. ço de agua putavel
instalação elétrica, árvore.
frutlferlls díversas, caíesal,
etc. Terreno plano. Pr cç :

12 contos. - hformações D8

redação do ESTADO.
l'iv.-.14

Vende-se uma, à rua Esteves
Júnior n. 187. Pos'sue 12 com

partimentos.
:;,Tratar à rua Esteves Júnior
n. 183,

6.vs.-.5

NOVO CURSO DE· EMERG:ll:NCfA DE
MEDICINA MILITAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5a Região
Militar, estão abertas, no H. M. de Flo
rianópolis, as inscrições para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civís, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se
rã iniciado vinte dias após a publícação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

r1e setembro de 1942.

Avan,os a.liadO$
Nova Guiné

Melbourne, 6 (U. P.) - Noticia
se, oficialmente, que na Nova Gui
né as tropas aliadas venceram a te
naz resistência do inimigo a oéste
de Oivi e prosseguem seu p,vanço.
A aviação bombardeou intensamen
te a base nipônica de Salemara, ori
ginando grande explosão, provavel
mente num depósito de munições..

A� anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são gj_,a'Jld�i!
armas de desagregação mane.
jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

V dUma casa e

en em-se um terreno,
no Aririú, fronteiros à ca

pela local, por 2:000$000.
Tratar com o cbauüeur
do curo n- lfl22, no pon
to dos automóveis, nesta os'

pitl\J. 10V8-1'J

Mais reforços para os aliados
no Oriente Médio

Cairo, 6 (R.) - A maio!' expedi
ção de tropas americanas até hoje
eu viada isoladamente ao Oriente
Médio acaba de chegar a esta cio
dade, sem novidade, em comboio.
Incluindo alguns milhares de sol-

.

dados, as forças ora chegadas in
cluem tropas de engenharia, corpo
de intendência. contingente de arti
lharia e dois huspitais comp letus,
assim como novos contingentes d�
especialistas e de pessoal de terra
para as forças aéreas amer-icanas do
0dente Médio.

..,

Conquanto a nova cxpedlcão não
possa ser qualificada de força ex
pedicionária americana, a chegada
dessaa tropas e serviços constitue
importante passo no desenvolvi
mento do programa para a expan
",50 da ofensiva aérea americana
neste setor, tanto no que respeita
IIQ8 caças como aos bombardea
dOTeIO•.

"'
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Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atQrlna

Os russos repêlem '

ataques sobre
ataques

Moscou, (Associated Press)
- Na zona de Estalingrado as

forças russas repeliram ataques
do inimigo e consolidaram suas

posições, disse o comunicado su

plementar do meio dia, irradia
do pela emissora local. Vários
redutos foram arrasados na par
te meridional da cidade assim
como um ponto fortificado. To
do um batalhão foi aniquilado
sendo derrubados três aviões na
zistas. Uma incursão noturna a

noroeste de Estalingrado teve
como resultado a penetraçãO'[das trincheiras inimigas. Uma.
companhia alemã de infantaria
foi dizimada.

.

F h d M
-

D· Rua Iralano 0.° 16 - S�de própria
ec a o o « elo Ia. Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certiücado

Rio, (C. P.) _ O vespertino n. t em 20 de Setembro de 1938.

"Meio Dia" suspendeu, definiti- Endereço telegráfico: BANCREPOLA
vamente, sua circulação. Em sua Códigos usados: MASGOTTE la. e 2a. edição
última edição, sábado, o diretor FLORIAN"' lPOLlS
desse vespertino anunciou a de- E.YIPRESTA ESPECIALMENTE A AGillCULTORES
cisão tomada, invocando, para E t D t C b
justificá-la, dificuldades finan- mpres Imos - escem os __ o ranças
ceiras. e ordens de pagamento
o pessoal da redação e ofici- Tem correspondeote em todos uS Muntcíptos do Fstado

nas vai, porém, intentar ação Representante da Cf.ÍKli Economlca Federal rara fi v ende
de indenização contra o propríe- das ApólicA" do Estado de �erDhmbUi'o. com sorteio
tário do jornal, sr. Joaquim Ino- IM' N h

josa, por despedida sem justa ..

seuiestrat, ern '_ '1:0. e 1 (!VeUl�,;o. �

causa, alegando, em sua defesa, Paga todos o:? COUPOfiS d.as Q1Jóhc�s Federais e do� Estados
que êsse jornalista dispõe de de Sa� Paulo. Mmas Gerais e. Perna"!buco.
vultosa fortuna partícular, re-I, Mantem carteira i:''''I'ecl1'd par a udmlOlStruçao de prédtos
presentada pelas f�zendas, 'pré- Recebe dinhetro em depósito pelas
díos e o ma.quináno do proprio I melhores taxas:jornal que Já está quase tOdO. I r/r" 1\ di

. �

( t d I') 2�L
pago

,
__

. '- Q Sp08!çlle re lra fi lvre 1,.
.

C/C Limitada 5%
•

Só às autoridades Interessa-
I C/C A 'fiso Prévio 6%

ra, de- fato, o que sabes ares· 1 C/C Prazo Fixo 7%
peito da "quinta-coluna". (L. Aceita procuração para receber venclmentus em to-
D. N.). <t88 Sfi! Reparticões Federal", Er.;t!lduals e MunlclpaÍ6.

ÃprOVadOS OS estatu�'
t OS de várias entida.
. des esportivas I
Rio, (C. P.) - o ministro

Gustavo Capanema homologou
vários pareceres do Conselho
Nacional de Desportos, aprovan
do com alterações os estatutos
de várias entidades esportivas
do pais. Entre os estatutos apro
vados figuram os da Federação
Atletica Rio-Grandense Federa
ção Aquatica do Rio G�ande do
Sul, Federação Riograndense de
Tenis e Federação Ríogranden
se de Football.

Para recrutar traba·
Ihadores gregos

Londres, -; (A. P.) - O gover
no exilado da Grécia anuncia

que os alemães iniciaram na

Macedonia ocidental uma cam

panha destinada a recrutar gre
gos para trabalharem nas in-

>
dústrías bélicas do "Reich". A
noticia acrescenta que apenas
60 macedonios alistaram-se pa
ra êsse fim embora as autorida
des alemãs de ocupação amea

cem todos com a supressão dos
cartões de racionamento para
víveres.

Um beijo, um beliscão,
e um processo

Rio, ... 'C. P.) - Foram de
nunciados, no Juizo da 16.a Va
ra Criminal, José Costa Oliveira,
Raimundo Leal Silva, Francisco
José Assis e Horacio Rodrigues
Castilhos, o primeiro por ter, a

14 de dezembro do ano passado,
segurado Dolores José pelo quei
xo, para tentar beijá-la, e lhe
dado um beliscão, por não o ha-

� ver conseguido, e os demais em

'virtude de terem, em socorro da
moça, aplicado uma surra no D.
Juan.

FOGAREIRO

"SPEEDMASl'ER"

�'tWI., � _

Em Washington, o I
gral. Sousa Ferreira'

Washington, (; �A. P.) - o gene-I
ral João Afonso de Sousa Ferreira,
chefe do Serviço de Saúde do Exér
cito brasileiro, visitou as altas auto· I
ridades militares norte-americanas
e o sr. Nelson Rockefeller, coorde
nador dos assuntos latino-america

nos, após ter conferenciado com o

embaixador brasileiro, sr. carla.� IMartins. O general Sousa Ferreira

pensa partir hoje à noite para S�n
Antônio (Texas), de onde ínícíará
sua visita de inspeção aos estl)be-!
lecimentos militares do país. I TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Vai servir junto à Declarações do governador da
missão naval norie- Africa Equatorial

americana Zur-ique, 6 (R) - A emissora

• de Paris, anunciou que o governa-

Ria, 6 (C. M.) _ Pelo ministro. dor geral da, África Equatorial, ge

da, Marinha foi baixado aviso desig-I neral"Boisson, afirmo,u em discu�so
nando o capitão de corveta Garcia que Dacar e a Africa Equatorial
d'Avila Pires de Carvalho e Albu- não .se transformarão mais em uma

carta do jogo britânico".
"Nihguem ousa diminuir o valor

dessa carta, mas ela se encontra
em nossas mãos e proclamo em

alto e bom som que não temos a

menor intenção de permitir que
no-la tomem. E se tivermos de lu
tar não lutaremos sómente na de
fesa de nossa honra, mas sobretu
do na defesa dêsse solo, que é fran
cês - acrescentou o general Bois-

querque para servir junto à missão
naval norte-americana. Conforme
fôra divulgado êsse oficial foi, por
decreto do presidente da República,
exonerado do cargo de comandan
te do submarino "Timhira".

Durval Dingee e exma.

sra .• participam a seus

parentes e amigos o co ri

trato de c asamento de
sua filha Lucí com o

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

Nazaré e Lucí' apresen
tam-se noivos

Fpolis .. 31-10-1942

FOGAREIRO "COlEMAH"
DE 2 BICOS

FORNO SOBRESAlENTE
PARA 1 BICO

ALUGA-SE
Uma casa com todo o con

forto, à rua Joinvile n' 10.
Tratar à rua Ntreu Ramos
69.

son.

Morreu o duque de
Mecklenburg

Berna, 6 (Reuters) - A rádio de
Vichí anunciou que o duque de

Mecklenburg teve um ataque de

apoplexia, quando caçava e caiu
morto do seu cavalo, segundo des

pacho de Budapeste recebido na

capital francesa não ocupada. O
extinto contava 56 anos de idade,
e era filho do último grão-duque de

Mecklenburg.

4P�QW"QO& 'UO .·11·.·.· 101 "' ••• III Hla�

ACCENDE,IW
SEM AL.COOl

7J� -t.teV uma demonstração
destes fogareiros e ficará admirado!

f *

DISTRIBUIDORES EM fLORIANOPOLIS:

Meyer & e,a.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4

*

ATENCÃO - Devido," dificuldades do momento, o. estoque. dos DOS'''.
Distribuidores não estão DO nivel costumeiro, mas ainda se encoutram em

lituação de poder atender á clientela, sendo que a Fábrica está envidando

esrorços para fazer novas remessas, dentro da medida do possível,
Representante. :

L. W. MORGAN & CIA. LTDA.
Rua Benjamin Constant, 51 - 1.0 andar - 8010. 9 a 12

Caixa Postal 3431 - São Paulo

• Paro suavizar e rejuve
nescer o pele, há um pro
duto perfeito, e SABÃO
RUSSO, Aveluda a pele,
combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
-,___ sólido ou HqvidO.

, �
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

: SEDAS:
• e
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -
• e
• das melhores fábricas do país, são .,
• •
• encontradas nos balcões da e

! Casa SANTA ROSA !
lDOO ..-

• •
• Diárlamente recebemos novidades e
e _

I : Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

----

Companhia • Alianca �a Baía.
-------------------------------------

Fundadc em 1870 Séde: BAfA
Seguros Terrestres e Morittmos

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000.000$000
Reservas, mais de , 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, • ;'1.929.719;000$000
Receita t 28.358717$970
Ativo em 31 de dezembro • 85964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos). 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphllo n'Utta Freue de Carvalho, Epiphanlo José

I de Souza e Dr. Francisco dr Sá.

----

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

cipais cidades da América. Europa e Àtrica. MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRARlA E PAPELARIA

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua Joio Pinto, 9 A

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

Completo sortimento dos artigos PELiKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

----

Agente em Floriunôpolis

CAMPOS L O B O & (ia.
RUA FELIPE SCHMlDT. N 39

CaIU postal 10- Ttltphontl083-1!.nd. lei. cALLlANCA�

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajai,
Blumenau e Laqea.

CASA

.

�Is�iLANEA, distribui- Prestigia o Govêrno e as 'I'dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás
IVávulas e Discos. - Rua Traja-

I
um "quinta. colunista". (L.

no, 12. 1 D. N.).

.

................... -
'.1•••••••••••••
,-_ -;.

-

-

'
_.

-
-

-

�
-�

Cuspa 1 LOÇÃO MA lU.V I.
LHOSA 1

CONCURSO PARA DENTISTA DO nos
PITAI, MILITAR

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
d is, o concurso de títulos para círur
g iões dentistas contratados, a-tim-de ser
virem neste Hospital, devendo os tnteres
sados apresentar os seguintes documen
tes:
a) - Diploma passado por uma Facul

dade de Odontologia oficiai ou ortcíauaa
da pelo Govêrno Federal e certtdãe de
seu registo no Departameato Nacional
de Saúde.
b) - Certidão de nascimento em ort

ginal, provando ter no máxime ss anos
de idade.
c) - Certificado de alistamento I!)U de

reservista, com o registo de que seu pos
suidor se acha em dia com as obriga
ções concernentes ao serviço MiIltar.
d) - Cópia de ata de Inspeção de

saúde. •

e) - Atestado de conduta civil, firma
do por autoridade competente e folha
corrida.
f) - Ser brasileiro nato ou naturalt

zado e no gôzo do seus direitos ctvís e

politicos. •

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 por ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os ínteressados dirigir-se ao Hospital MI·
Iítar, elas 8 às 12 horas.
Hospital Mllltar de Flor!aa6pol1!, $11

de aetem\'fo 4. �U;. . '-__ ... .....L.t_....

·1
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Ecos e Notícias

o presidente da República
Aprovou o parecer da Divi-.
são de Ensino Superior,

oPinan-ldo que e o cidadãojbrasileiro di

plomado no estrangeiro não po
de exercer atividade profissio
nal no Brasil, sem que antes sa

tisfaça a exigência do art. I 50
da .Constituição".

.

Para isso deve ser feita pelo
candidato em adatação do curso

secundário e a revalidação deve
ser processada em estabeleci
mento federal congênere.

•

O novo Conselho Diretor da
Cruz Vermelha Brasileira elegeu,
por grande maioria de votos,
a nova diretoria do orgão central
dessa instituição nacional para
o exército de 1943-46, a qual
ficou assim constituida: Presi
dente, general dr. Ivo Soares;
l ' vice-presidente, dr. Daniel
de Carvalho, 20 vice-presidente
prof. dr. Felipe dos Santos Reis;
secretários, coronel dr. Cândido
Portela da Costa Soares, major
dr. Artur Luiz Augusto de Al

cântara, prol. dr. Renato Bran
canti Machado e' d. Cacilda
Martins; tesoureiro. maior dr.
Luiz de Carvalho.
Para a mesa do Conselho Di

retor, foram eleitos: presidente,
general dr. João Afonso de
Sousa Ferreira' vice-presidente,
d. Hortencia Melo Sousa.
A posse da nova diretoria se

realizará no dia 31 de dezembro

próximo.

o govêrno ao Estado vai

despender 41 :324$200 com a re

.forma do prédio da Cadeia PÚ
blica da cidade de Tijucas.

*

Na pasta da Guerra foi assi-
nado decreto dispondo sobre os

alunos dos Centros ou Núcleos
de Preparação de Oficiais da Re

serva, desligados por falta de

aproveitamento ou de frequen
cia , os quais serão incorpora
dos aos corpos de tropa onde
prestarão 12 ou 6 meses de ser

viço, conforme tenham sido des

ligados do 1 0. ou do 2·. ano

do curso. Os alunos do 1°. ano

tarão , na tropa, o curso de ca

bo e sargentos; os do 2°. o de
comandante de secção ou pelo
tão , para a reserva,

.

*

As ColoIÁas de Pesca de to

do -o país passaram à jurisdi
ção do Ministério da Marinha e

ficaram subordinadas aos Co
mandos Navais e às Capitanias
de Portos, afim de serem seus

associados instruidos e emprega
dos como auxiliares das forças
navais na vigilancia e defesa
das nossas águas territoriais.

•

Foi criado, na cidade de Ita-

[opolis, neste �stado, mais um

grupo escolar, que tomou o no

me do saudoso e ilustrado es

critor marinhista catarinense
Virgílio Varzea.

•

O Diretor Geral dos Correios
e Telégrafos determinou às
agências postais e telegráficas, o

fiel cumprimento do Decreto-Lei
que instituiu o cruzeiro.
Todos os telegramas, de ade o

dia lo, estão sendo escritura
dos de acordo com a nova mce

da. A mesma circular detes
minou que os funcionários pos
tâis e telegraticos devem pres
tar quaisquer informações sobre
p assunto' ao público, não só
�� pessoas que passarem tele
gramas, como às que quiserem
se dirigir às agencias dos Cor
reios e Telégrafos para uma ou

outra consulta.

O prefeito municipal, do Rio,
'oi al.ltQri�,c1o, per decrete �!I-

o PERIGO DA. RBCaIDA •••

<=�I
Depois de uma enfermidade, quando o

-

r
organismo está enfraquecido, ainda há o

rlJ) perigo da recaída que é sempre muito
III grave. A EMULSÃO DE SCOTT - do maisI

puro óleo de fígado de bacalhau - é re

constituinte de segurança, para velhos e

moços. Quasi 70 anos de aplicação por
médicos do mundo inteiro. Em qual

quer época, não há substitutos para a

EMULSÃO de SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

5

Solução para o pro
blema da carne verde

o ADVOGAnO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro. n° 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

Rio, 7 (E.) O ministro João
Alberto, COordenador da rno

bilização Econômica, iniciou
um.a série de medidos, de
caráter drástico, tendentes
a amparar o consumidor
brasileiro de ca.rne verde.
Assim é que, em portaria
que ontem baixou, "ficou
proibida a matança de bo
vinos, à frigorificação e la
boração das respectivos car
nes destinadas aos merca

dos externos, nos estabeleci
mentos industriais dos Es
tados de S. Paulo e do R10
de Janeiro, até que sejam
satisfeitas as necessidades
da mercado interno."
Ficou resolvido, também,

que eS90 autoridade, opor
tunamente, fixará as quo
tas de matança de bovinos
destinados ao wercado ex

terno de 1943, pcn a todo o

Brasil.

A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há
de mais moderno.

o Ministro da Agricultura acaba E' hoje o calçado da mõde, é recomendado para
de propôr a expedição de de- época de verão, uso de pretas e mesmo para uso diário.
ereto-lei pelo qual se conside-

I Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a
casse em licença os diáristas TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 _ anexo àatacados por moléstia compro-
vadamente adquirida em

Vi!tu-l'
Instaladora.

de das condições de trabalho, Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se

ped_i- Icom o direito de percepção dos dos do interior.
repectivos salários, a exemplo
do que acontece com os fun- ���-=--�--==����-=���--------------�----�--�

cionários e extranumerarios
mensalistas.

O DASP foi de

sinado pelo presidente da Re
pública, a isentar, a partir de
1938, a Casa dos Artistas, do
pagamento de 50 por cento do
imposto predial incidente sobre
o imovel, sito à rua Retiro dos
Artistas, propriedade da referi
da instituição.

Os coeficientes brutos de natali
dade de nossas capitais, calculados
pelo Serviço Federal de Bio-estatis
tica, não se mostram elevados, no

confronto do ano de 1941 com o

quinquênio 1936-1940.
Fazem exceção, estando acima, de

30 por mil habitantes: Fortaleza.Na
tal e Aracajú, que registraram, em

1941, os coeficientes de 35,8, 36.0,
c 35,0, respectivamente.
Não tendo sido possivel estahc

lecer êsses dados em relação à po
pulação feminina em idade de con

cepção, ressalva-se, por outro lado,
que não se póde pretender seja com

plcto o registo civil de nascimen
Los.
Terezina e Cuiabá, que apresen

tam coeficientes muito baixos, re
velam acentuada deficiência de re-
0s� civil.

.

O� coeficientes de natalidade, em
19'U, foram mais altos que os coe
íicientes médios do quinqnênio ..

1936-1940, em: Natal, Aracaiú, Flo
rianópolis, e mais baixos nas cida
des de S. Luiz, Terezina, Fortaleza
e Vitória.
O mesmo Serviço calculou os coe

iicientes de mortalidade geral por
1.0ÚO habitantes das capitais hrasi
leiras, com exceção de Maceió,
Goiânia e Rio Branco, que apresen
tam dados insuficientes.
Os coeficientes de 1941, foram

mais baixos que os coeficientes mé
dios do período 1936-1940 em Ma
náus S. Luiz, Fortaleza" Natal, Re
cife, Aracajú e Vitória e mais altos
em Belém, Terezina, João Pessoa,
Salvador, Florianópolis, Porto Ale
�re, .a�lQ Horlaonte CUil\hv.

Tamancaria Moderna

Mensagem aos ferro
viarios franceses

Londres, 6 (R.) - A B. B. C.
transmitiu em seu serviço em

francês a seguinte mensagem: "Aos
ferroviários franceses: A organiza
ção sindical dos ferroviários da

Grã-Bretanha, que agrupa 400.000
operários, vos dirige essa mensa

gem. Nas provações que atravessais,
na luta que sustentais, queremos
vos afirmar nossa solidariedade. E
pensando em vós e em vossos so

frimentos, trabalhamos ainda, com
mais firmeza para apressar o mo

mento da vossa libertação.
Conhecemos vossos sofrimentos e

sabemos como o suportais. E sabe
mos tambem que além do que so

freis do inimigo comum, sois tam
bem, às vezes, vítimas dos aviões
aliados em seus ataques contra vos

sos trens utilizados pelo inimigo.
Compreendemos tanto melhor a

vossa situação e admiramos mais
vossa, atitude quanto nós próprios
conhecemos a violência dos bom
bardeios.
Conservai a coragem, camaradas

franceses! O dia da libertação se

aproxima. Em nome de 400.000
operarros ingleses manifestamos
nossa fraternal admiração l",

As autor idades responsáveis pela O manifesto está assinado por
fiel execução das Estatísticas Mili- John Marcibank, secretário geral+ares podem exigir, sempre que ho»-

do Sindicato Nacional de Ferroviá-ver dúvida quanto à veracidade de
. . _

qualquer informação, que cada in- rIOS ingleses, da Federação Interna
formante prove o que declarou. A! danaI de Transportes.
má-fé constitue crime contra a se� IIgurança nacional. (D. E. M.), ·("M "O: ''1) "1rJ.I'JYd up .IOP!U.I'J

: mn umusa nu'J aaa.mm oVO f oíi
"" •

.

nunelar um "quinta-coluna",•ee......"••* ti••e......... por mais que pareça teu amí-
, • -ap ma UP!A'9P snqua'J 0l'N

: S .( \ �.G { J I�� " ) I :
• C I •
• ontém oito e ementos tônicos •

: Fósforo, Cálc o, Vana :
• dato, Arsen.oto, etc. •
• •
• 03 Páííuus, De p -uperados, •Esgotados. Anêmicos, •• Mugrol'<, Mães Que Criam,
• Orrsuç.,s R .quíucas roce- •
• beráo ti toumcação geral ....
• do orgunismo cum o •
• •
• •
a e
• •
••••••••••••1••••••••••••

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação, rápida, e tão
perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os

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

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

Darlan age calado e
Lavai fala demais
Londres, 6 (R.) - De acordo com

informações chegadas de Vich], co
lhidas em certas fontes neutras, o

almirante Darlan, após o seu re

gresso da visita de inspeção a Da
car, já apresentou o seu relatório
pormenorizado ao marechal Pétain
sobre o assunto, comunicando-lhe
serem confortadoras suas Imnres
sões, Enquanto isso, o sr. LavaI
está fazendo o possivel para dar
grande publicidade ao seu encontro
com o secretário da Guerra, gene
ral Bridoux, com o secretário das
Culonias, almirante Brevie, e com
"árias altas personalidades civis e

militares, todas, porém, ligadas à
África Equatorial Francesa. Ao
mesmo tempo cessaram os ataques
que vinham sendo feitos ao general
Nngues; acusado de alimentar sen

timentos demasiadamente amístosos
�ara com os norte-americanos.
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o ES T ADO 1 ue Novembro de i94�

das 21 às 23
úLl'IMA HORA
Foi assinado armistício com

os representantes do govêrno de
Vichi, em Madagáscar, ficando,

I consequentemente, a ilha. sob
contrôle das Nações Unidas.
A's 2 horas da tarde de on

tem (hora de Madagáscar), ces

saram as hostilidades.
...

Está sendo comemorado, hoje,
na Russia, mais um aniversário
de vitória da Revolução de
1917,
Ontem, à tarde, falando di

ante dos Sovietes, Estalin de
clarou que a Alemanha será
derrotada e os aliados abrirão
a "segunda frente".

•

CLUBE DOZE - Amanhã, grandiosa
. ,

«solree» ,

Vida Esportiva \
__ I

GOSTARAM DO tREINO ? . .. Io "Jornal de Joinvile" publicou
em seu último número a seguinte
crônica, a respeito do embate cata
rinenses x paranaenses: "Em pros
seguimento ao Campeonalo Brasilei
ro de Futebol, encontraram-se, do
mingo último, em Florianópolis, os

combinados catarinense e para
naense.

Depois de renhida peleja, con

trariando todos os prognósticos, :1

seleção barriga-verde triunfou so
bre os paranaenses pelo escore de 4
a 3, candidatando-se assim a jogar
domingo próximo em Porto Alegre,
contra o combinado gaúcho.
Com essa vitória dos catarinen

ses fugiram as pretenções descabi
elas dos paranaenses que chegaram
a declarar que iriam treinar em

Florianópolis para jogar em Porto
Alegre.
Agora - perguntamos nós:

Gostaram do treino ?" ...

Há bem poucos meses as operações
militares no norte da Africa eram

j'rancalllente favoráveis aos nazí-fas
ctstas, cujas t1'O}>38, ameaçando dt
i-otamente a base de Alexandria, no

Egito, pr-ometiam alcançar o Suez e

unir-se às desprestigiadas divisões
de Von Bock, na Rússia.
A tenacidade das forças británicas,

porém, constituiu obstáculo consíde
i-ãvet à ambtção nazista de dominar
o El!"ito milenário. Barrado o Impul
so inicia], os invasores foram obriga
dos a en ti-Iuchetrnr-se. E assim per
maneceram até os úttlmos 15 dias,
quando o 8° Exército britiinico ini
ciou poderosísslmu e vitoriosa ofen
siva, desmen ttndo o mtto da super-lo
r-idade racial e bélica dos solda
dos de Hitler, que se vtram na con

tingência de fazer desleal concoi-rên
ci aaos pupilos de l\Inssolini, 111l1Ua

desabalada cm-i-eh-a pelas areias ar

dentes do deserto egipcto,
O brilhante triunfo aliado sobre o

exército de von Rommel veio apres
sar a hor-a da vitória. Pois deve
causal' indisposição ao Fuehrer na

zista e ao seu sócio Italtano, a notí
cia de q ue as suas tropas estão e111

plena retirada no Egito e quase ven

cidas às portas da heróica Estalin
grado. Sim, porque pana às nações do
"eixo", acostumadas, nOS dois pri
men-os anos desta segunda guerra
muudíal, a pr-esenciar vitórias suces

sivas é fl'agol'{I)sas, uma derrota des
sas não deve ser nada agradável ...
Que o doutor Goebbels e o sr, Vir

ginio Gaida se atrevam, a�ora, a dí
zer que a Inglaterra está derrotada
e que a Rússia per-deu, .iá, todo o

Exército ...
Berlim e Roma ju-ecísam justifi

car, Imediatameute o desastre nes

sas duas ímpoi-tan tes f ..en tes míjita
res,

Se a justificação tardar ou não fôr
bem feita, poderemos dizer: a hora
da vl téria chegou!

VITORIA

Pedido justo
Estiveram em nossa reda

ção, ontem, vários morado
res dos Coqueiros, que vie
ram solicitar, por nosso in
termédio, concedesse a em

presa concessionária de luz
naquela localidade energia
elétrica amanhã, para que
pudessem ouvir o prélio ca

tarinenses x gaúchos, trans
mitido pela rádio Farroupi
lha, de Porto Alegre.
Aqui fica registado o pedido,

P. F.

-

Ecos e Notícias

"SILVEIRA"

FRACOS _.

AN�MIC(iS
TOMEM,

�nbD Creas8tad.
Foram criadas, por de

creto da interventoria fede
rol, duas escolas mistas
nas localidades de Morro do
Ermo, distrito de Araran
guá e Pique do Rio do Ce
dro de Baixo. distrito de

Campanha do Fole Meleiro, também no rn u-

ni.pio de AraranguáO score de cvroes abati· :to
dos, no mês de outubro Hoje, às 19.30 horas, haverá
findo, foi de i;95. sessão doutrinária no Centro
Segundo concessão da Co Espírita"Amor e Humildade do

munidade da Campanha Apóstolo"; amanhã, no mesmo
do Fole, metade da receito horário, haverá sessão doutriná.
dos contribuintes será des ria no Centro Espírita "José de
tinada à F. A. B. Nazaré".

G'lnd. Tónico

VENDEM-SE Estará amanhã de
"Farmácia da Fé", à
iano,Por preço de ccaslão, uma

enceradeira e um aspirador'
de pó plptricos, marca E'E
CTRO LUX
Ver e tratar no "Salão Re

cõrd", á Praça 15 de Novem
bro.

•

Foi contemplada com o prê
mio maior da Crédito Mútuo
Predial, no sorteio do dia 5 do
fluente, a prestamista Maria
Severina da Conceição, desta
capital.5v�. -- 1

Aviso aos
A DELEGACIA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA

E PENSÕES DOS COMERCIk.RIOS NO ESTADO DE SAN
TA CATARINA, avisa aos senhores empregadores sujeitos ao

I regime deste Instituto, que, de acordo com a Portaria a n. 870
do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, a

contribuição pró Ligião Brasileira de Assistência, Instituida pelo
Decreto 4830 de 15. !O 1942, é agora devida a partir do corren

te mês de Novembro.
As contribuições recolhidas nos termos do decreto em apre

ço, isto é, referente ao mês de Outubro, serão consideradas como

relativas ao mês de Novembro, para efeito da referida Portaria.
Devem, pois, os Sr s, empregadores efetuar, obrigatoriamen

te, o desconto de 1120/0 (meio por cento) sobre o salário de clas
se de seus empregados a partir do corrente mês, efetuando o

seu recolhimento em Dezembro próximo, acrescido de 1/2°/,.
quota correspondente ao empregador, juntamente com a contri
buição normal devida ao Instituto.

Os senhores empregadores sujeitos ao regime do decreto
5493 estão igualmente obrigados a recolher a referida contri
buição, na forma do acima exposto, na base de 1010 (um por
cento) sobre o salário de classe respectivo.

plantão a A sta. Mirza Simone Gheur,
ru a Tra- filha do sr. Gilberto Gheur,

funcionário do Banco do Brasil;
- o sr. Godolredo B. Melo;
- o sr. Eurípedes Schmidt,

telegrafista;
- o sr. Osní Pinto da Luz,

farrnaceutico;
- o sr. prof. Cândido Sal

vador Rodrigues;
- o menor Narbal Lopes de

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

i ALFAIATARIA « O UNICO» � �:�:�::.
i � II O C. R. Lirnoense, do Saco

Flort·sbelo SI-Iva � I
dos Limões, efetuará, hoje, com

.: l início às 21 hor as, o «Baile de

� Ternos sob medida-Casem iras nacionais e estrangeiras. � II Chita», animado saráu-dansante
� Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc. �,em comemoração ao u ° ani-
� � versá rio de sua fundação,
1. Servico garantido-Prontidão � --

,

� O alfaiate elegante da cidade � 18A�����ã� cC:�is;:r��f.�s
� . � efetuará animado saráu -

� Rua João Pinto, 21 � I
dansante .. '

.........................,..........._......._.........._........_••.;-.w............_.._••_;...' VfajnD tas:
• ---.,-- Seguiu hoje para CuritibQ

a «quinta coluna» no Chlle,�� srSil���o f�n���:o�:"��O
I bhco federal, aposentado.

Santiago, 7 (A_ P.) A polícia deteve um número não revelado
de alemães, e o Governo decretou a expulsão de doze alemães. acusa-I Casa 1»0rtodos de atos de espionagem. 1St' t d 1U I

- .

I
-

f' d d f" ,. I II
.

d
.

h or rrrren o novo e uvasIII dos a emaes, cuja expu sao olor ena a, IH um �a em rir , d ,.
.

f'
.

A ti t I'
. I e camurça, pellca e jerseyque consegmu uglr para a rgen ma, an es que a po ICIa tomasse suas! B I

.

t
-

o ses e Cln os.rigorosas medidas ('ontra a espionagem em Valparaiso.
'l'rabalh9s de cI'Ívo.Outro deles, lians Ulume, ref,ugioi-se na embaixada alemii.

j V.��a Socia�
i"azem "n08

O sr. dr.
hoje:
José da

Moelimar.n:
- o sr. capitão Ernesto Nu

nes, de nossa Força Policial.

Fazem anos amanhã:

Srs .. Comerciantes

Caiu prisioneiro um

general alemão
Londres, 7 (U. P.) - A agencia

alemã D. N. B., em transmissão efe
tuada em Berlim, admitiu que o ge
neral von Thorna caiu prisioneiro,
quando comandava uma formação
de "tanks" que fazia frente ao po
deroso ataque das foças britânicas
no deserto egípcio.

É MAIS QJIE UM
NOME, E UM
8IMBOLOI

o que resta da
({Divisão Azul»

S. Sebastião, 6 (TI.) - Anuncia-se
nesta cidade que 217 fer-idos da

horas.

15v�.

"Divisão Azul", ela Espanha, que
está lutando na Rússia, chegaram
da Alemanha, chefiados pelo major
Arteaga, Esses remanescentes se

guiram para Valadolhí.

A artilharia russa continúa
detendo, em todos os setores,
as investidas motorizadas ale
mães.

•

Os aliados aproximam-se cada
vez mais da base japonesa de
Buna,

Submarinos britanicos afun
daram mais 6 barcos do "eixo",
no Mediterraneo. Outras 2 em

barcações, que levavam abas
tecimentos para a Aírica, foram
abordadas e, depois, destrui
das.

•

Em Guadalcanal, os norte-
americanos detêm, com sucesso,
as investidas japonesas.

•

O presidente Roosevelt afir-
mou aos jornalis-as que a vi.
tória das tropas britânicas no

Egito é de grande significação
para as Nações Unidas, como

alento para o triunfo decisivo,
•

Os defensores de Estalingrado
enviaram uma rn- nsage n a Es
talin, na qual referem que essa

cidade jamais cairá em poder
de Hitler.

•

Acaba de chegar a um porto
inglês grande contingente d-::
trepas canadenses,

, o,' c_ r-> � 1

Poderosas formações da RAF
.tacararn o norte da França,
oaíses baixos e o noroeste da
Alemanha, havendo destruido
ern Bergen, na Holanda, um

grande depósito de gasolina.

Prossegue a retirada do • 'eixo"
no Egito. Um bal�nço feito pe
los técnicos milrltáres do Cairo.
baseado nos últimos comunica
dos de guerra, evidencia que,
desde o início da ofensiva aJia�!l
nessa frente, já foram [eitçs
13.000 prisioneiros, destruidos
3SÓ canhões pesados. Conside
ráveis ,.torças estão Cercadas e

sendo, progressivamente, aniqui
ladas antes de terem acesso à
estrada que deverá conduzi-Ias
à Líbia.

•

Despacho urgentíssimo do
Cairo revela que parte do Exér
cito de Von Rommel teve sua

retirada cortada pelas tropas
do gral. Montgomery'

Aluga-se a p��r!� Sàu�
prédio slt r á ru \ Ttradentes
CI m a Traves-a Ratclíte, n.
'2. Trntar á rua Ten. Silvei
ra, 37.

HEMORROIDAS
Acredita-se que os alemães expulsos serão internados, já que pa- V drece pouco provavel que a Argentina, ainda em relações com o "Eixo",. en em-se

se preste a recebê-los, I Ven em "e um bonito bal
Já anteriorm,ente. a Argentina negou-se a permitir a entrada de cão de S8"1 de j'\nthr e um

4.'SplOeS, cuja expulsão havja sido ordenada pelo governo do Chile_ I ramíseiro TrfltnI' à rQa Fer
Contínua desconbeciclo o parlldeirl> do rádio-operador Joh<Jnn nando Machado I 16

Âzerawa.
_ __ I 693

Cura l'adical 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. dê Jana., de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

Meirelles n° 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horas.

3V8-2
MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

1
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