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Moscou, 9 (R.) -- Os jornais desta capital dão grande destaque ao
desembarque norte-americano na Irriea Francesa, frilando, em man
chetle, que os norte-americanos se incumbiram de abrir a segunda

frente, com o apOio das forças inglesas.
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DOEN(AS DA PELE
E SIFILlS Machado & (is.I

I Agências e

Reoresentcrcôes
Espinhas. eczemas, manchas
da pele. narasítnses, furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CAR.VALHO

IConsultas: Das 1ft às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1" andar.

I
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DESEMBARQUE NORIEmAMERICINO Os nazistas estão inquietos
Portugal e Espanha, esclare
cendo que a operação bélica
levada a efeito contra as colo
nias francesas não encerra ne

nhuma ameaça aos impérios co

loniais daqueles dois países.
•

WASHINGTpN, 9 (E.) -- Tropas norte americanas de
sembarcaram, durante a madrugada de sábado e de ontem, em

diversos pontos do Marrocos francês e da Argélia, sob o comando
do gral, Einsenhover.

Cooperam com as forças do Exército, aviões e naves-de
guerra norte-americanos e ingleses.

Numerosos paraquedistas foram lançados sobre pontos es

tratégicos dessas duas colonias francesas, afim de facilitar as

operações.

Von Rommel tirou-lhes o ânimo
() O A Londres, 9 (A. P.) - Por E. Daniel - O inimigo está dando cres-Londres, 9 E. _ governo tentes indicações de intranquilidade, ante os movimentos aliados a ces-

de Vichí admitiu que os norte te e suleste - diz o "Daily Telegraph", em um estudo que fez da situa
americanos se infil traram , pro- ção criada no norte da África - em consequência da vitória das forças
fundamente, no' territorio da imperiais britânicas sobre as hóstes do famoso marechal alemão Er

Argelia, ocupando a importante win von Rommel. Os soldados e os "tanks" dêste militar, na realidade,
.

estão fugindo rumo oeste do Egito, sob a ameaça de aniquilamento. Con-cidade de Argel. ciente dos perigos, o supremo comando em Berlim observa, muito cuida--

A d P d R I I A emissora dessa cidade caiu dosamente, quaisquer indicações de que os aliados se disponham a ati-
mensagem o resí ente ooseve t

em poder dos norte-americanos ,rar-se em novas aventuras que poderiam solapar a posição do "Eixo"
WASHINGTON, 9 (E) - Na mensagem, que dirigiu, ao • em outras partes da África ou no Mediterrâneo.

povo da França, o presidente Roosevelt justificou. em francês, o Washington. 9 (E.) Na Casa

ataque norte-americano, e disse: "Não mantemos nenhumas Branca se informal] que, por ór

ambiçõtB territoriais ou políticas. Vimos para afastar o perigo dern de Dar lan, foi assinado
de invasão por parte dos nazistas e, ainda, para restaurar a li armistício para a cessação das

berdade do povo francês". hostilidades na zona da cidade
de Argel.

Londres, 9 (E.) - A radio
emissora de Vichí no tida a eva

cuação da importante cidade
Marroquina de Rabath, a IOf)
kins. a sudoeste de Casablanca.

Vantagens iniciais
WASHINGTON, 9 (E) - Os portos de Arseu, a

de Oran , Safi e Mehdiya, a 250 kms. o sudoeste de
foram ocupados pelas fôrças norte- americanas.

Importantes investigações
cientistas russos

de

Londres. 9 (E.) _- Uma emis
sara alemã anunciou que a es

quadra francesa partiu de Tou-
10n.

Londres, 9 (R.) - Enquanto os alemães avançavam na direção de
Voronezh o Instituto de Investigações Médicas daquela cidade continuou
suas pesquisas e estudos, que podem revolucionar a cirurgia.

Um filme das investigações realizadas foi exibido nesta capital, re
velando as possibilidades de ElE' I oder extrair o sangue do coração e do
peito, para fins operatórios e em seguida voltar a injetá-lo.

A experiência foi realizada num cão, cujo sangue foi oxtratdo, to
talmente, num espaço de 10 a 15 minutos, sendo novamente injetado. O
animal viveu posteriormente e pode reproduzir-se.

As dificuldades existentes até então para as operações no coração e

pulmões, consista em manter a circulação durante o ato operatório. O
professor Haldans explicou a operação durante a projeção da fita e de
clarou que uma bomba pode ser empregada enquanto' se processa a ope
ração no coração e nos pulmões.

37 kms.

Rabath,

A reação de P�tain
VICRI, 9 (E.) o marechal Pétain, respondendo às sen

sacionais declarações do Presidente Roosevelt, assegurou que,
estando em jôgo a honra da França, esta defenderá as suas co

lonias,
*

Londres, 9 (E.) - A cidade
italiana de Genova sofreu, an

te-ontem, o mais concentrado
bombardeio aéreo até hoje rea

lizado contra a Itália. 4 apare-

Revolta no Marrocos
LONDRES, 9 (E.) - Quando se noticiava o desembarque

norte-americano nas colonias francesas da Afr ica , o Quartel Ge
neral dos Franceses Livres, nesta cidade, foi informado de que
havia irrompido um movimento no Marrocos francês. lhos JIlão regressaram .

..

E lavai?.. Londres, 9 (E.) - Numero·
VICHI, 9 (E.) - O almirante Darlan e o general' Nogués sas esquadrilhas da RAF des

dirigem, respectivamente, as operações de defesa, navais e ter- \ pejaram centenas de bombas soo

restres dos franceses de Vichí. I bre Brest. bare de submarinos
__

I nazistas na França .

•

Londres, 9 (E.) - O govêr.
%\0 britânico, apoiando a

resolução dos E. E. Unidos
de proteger as co lonias fran·
cesas dos ataques do "eixo",
está prestando auxílio aereo,
naval e terrestre em grande
"cClla.
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Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista

INDICADOR MEDICO n���:�!i:�::!�:��1
hert Gouggh, comentarista militar
da Reuters) - Lenta, mas, firme-

D ARAUJO OLHOS, GUVtDOS : mente, a situação russa vai assu-

r. ...

NARIZ GARGANTA I" ruindo um curs� �llais favorável.
- 'O ponlo deCISIVO da campanha

Especialista, assistente do Professor Sanson na Russia meridional é Est�lingra-
do Rio de Janeiro, do e ao l�ngo d� .

Don ate Voro-

P J hl'i' 10 às 12 nezh, e nao o Cáucaso.

( I e 8 mau 0, nas e.
E E u " d t 1on$U tas: A' tarde das 3 às 6
_

111 <s_ta ingra o os a a�ues a c·

.

'

F 1447 mues estão-se tornando mais fracos,Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - one
enquanto que os russos se acham
atualmente na, ofensiva. Entretanto,
não se podem esperar grandes re

su ltados, rapidamente.
Os alemães com toda a sua ca

pacidade para a ofensiva ,são exí
mios mestres na organização de,
frentes defensivas, nas quais corn- J
batem com tenacidade. O seu pon'lto fraco é a sua grande estratégin,
pois estão sempre prontos a sub-
estimar a capacidade de resistência
do inimigo, e se colocam às vezes

em si luações comprometedoras,
com avanços temerários.
Assim, os nazistas

este,
nderam as

Isuas forças até ao Cáucaso; onde,
provavelmente, serão detidas, semi

conseguir avanços estratégicos, cn

quanto o restante do seu exército
se acha exposto aos contra-ataques
dos russos na área do Don, em tor-Ino de Eslalingrado.
Os alemães receberam tal mar

telamento em torno de Estalingra
do, e perderam tantos homens c

tanto material, que é provavel que
não possuam a fibra necessária pa- i O

· · -

ra suster os pesados contra-golpes! .YISaOrussos nessas vizinhanças e, o in-! I
verno entrando por certo não virá

•

em apoi_o. d�s condições dsicas das! DelegacIatropas inunrgas.

em

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

C I Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
onsu tu horas: li tarde. diariamente, das 15 às 18 horas

�

Consultório: Rua -Ioão Pinto n. 7, sobrado - Fo no: 146/
Residência: Rua Presidente Coutinho, 2:l

Josephina Schweidson
MEDICA.

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

Rua F. Schmldt. 39 (sob.)

Ora.

MARIO WENOHAUSEN (diplomado pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Dr.

Ex-Interno

SAVAS LACERDA

Reduzida a escombros
SIDNEI, 7 (Reuters) - Os

oombardeadores aliados, efetuo
ando o mais devastador de
todos os reides já realizados na

área ao norte da Austrália, re

duziram a escombros e ruinas
fumegantes o que ainda restava

do porto e da cidade de Dili,
na parte portuguesa de Timor.
Nessa ocasião, foi destruido um

aparelho tipo "O", enquanto
que outros 3 ficavam seriamente
danificados. Aliás, já no dia
anterior, os nipônicos tinham
perdido 2 aviões do mesmo tipo.

CONSTANTINO E O
MAAESCOTTI

A aproxima�ão do perio·
do mensal é, para as senho
ras Que não têm boa seude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lernbrençe dos so

frimentos que se avizinham

perturbe-lhes a tranquilida·
.ele e as põe em sebresselte,

• r
2

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone l.lJ61

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11ft . Fone 1.l,iS6

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
1'? horas.

HESIDÊNCfA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

I�STi'fU1'O U� OiAij�OSTWij
ULl�WO

Dr. Djafma t<Jt�Hmann
Formado pela Uníversídade de

Genebra (Sulca)
om prátIca n08 hospitais europeu ..

CUnJ.ca médica em geral, pediatria,
deençaa do sistema nervoso, apare-

I
Ibo geníto-urínarlo do homem

e da mulber
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clíntca com c

dr. Manool de Aureu uam oanario
Silo Paulo}. E!'pecializado em Hi
glene e Saüue Públtca. pela Unlver
.Idade do Rio de J. neíro.

Gabinete de Haio X
Electrocardiogralia clínica

Metabolismo ba sal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Ilstoterauía

Laboratório de microscopta e

análise clínica
Rua Fernando Mac.i:wdo,'

Telefone 1.195I Pl.oRTANOPOLIS

o

Berna, 6 (A. P.) - A imprensa
italiana anunciou o falecimento
dos principes Constantino e Mares
cotti ele Poggio Suasa, Ambos mor

reram na frente do Egito.
O principe Constantino perten

cia a um corpo de tropas paraque
distas e seu falecimento se deu no

dia 26 de outubro último. O prínci
pe Marescotli era tenente-coronel
da mesma arma e morreu no dia 24
do mesmo mês.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo, E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

inimigo do Brasil (D. E. M.).

/

No fim de um ano, quan·'
to somarão êsses dias de da

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os P<ldeci·

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nico, entl-doloroso - é o reme

dio que lhe restituira á trsn

QUilidade. Êle tem no nome

o resuf!lo de suas virtudes:

A SAUDE DA MULHER

's!:

I
I Dr. Remigio

CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt--Edifl
cio Amélia Neto-i-Fone 1592
9 ás 12e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
A v Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNICA'" ,

l\:1EDICA
CONSULTORIO:

RUli Trujnno, i:l3
'sobrado

COSTUMES E TRAJES
DE LÃ E DE LINHO

Mcléstlas internas de adultos e ertanças.
Consultório: Rua Felipe Schn irlt n. 38 - Tel, 1426

Resldeucla: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 'I'el, 1523
ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORJANOPOLIS.

Df. A Ua
-

CiUSTO DE PAU LA Dj�eto�a;i�a��SP�:1
Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgí s geral e Doenças de Senhoras.
Flsloterapla: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr.
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário do:.
servíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, FOGe 1 L 56

,

Resídencla: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Destruidos mais dois
transportes do Japão
Em um ponto da Nova Guiné, G

(A. P.) - Segundo anunciaram tri

pulantes de "fortalezas voadoras", "_"_"_"_'_'_�_""_'_""''''___'_-'''''._.J'_'",_.M_""_",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,
um grande transporte japonês obrí- 10v .alt. -6
gado a retirar-se das costas na No-,
va Guiné, foi avistado e destruido;

I
por três bombas, nas águas da No.!
va Bretanha. IOs aviadores norte-americanos

que realizaram um vôo de reconhe-Icimento avistaram, tambern, um
.

I

transporte de 10.000 toneladas, que

navegava a umas 30 milhas ao S\l-:
I
doeste de Gasmata, na Nova Breta-,
nha, e a 150 de Buna, na Nova Gui-

I

né, segunda-feira, um comboio de
dois transportes e dois navios de

Consultas das 5 bOfas guerra tinha sido destruido. Os apa-

I
em deante. !' �'elho.s all1erjc�nos .. at?car�m de

•

RESIDENCIA: lmedIato o navlo 1l111l1lg0, lllcen-
AU�nde a chamados

Rua Blumenau, 28
.

diando-o com três impactos diretos I I...1.4 :. ....,.; de bombas incendiúrias. I
• ,_.:

do Imposto de Renda
Regional de Santa Catarina
EDIT AL

Faço público a abertura, por e .ta Delegacia Regional,
devidamente autor lzada pela Divisão do Imposto de Ren
da, crm poderes outor g. dos pela Divisão de Seleção do
D· A. S P., da Inscrtção à prova de habilitação de es
tranumerario menvalísta Arrm.zent.ta, Da Iõrma abaixo:

1) A inscrição se á para preenchimento de uma só
vag-i, com exerclclo nesta Delegacia Regional, me díants
remuneração mensal de Cr $500,00.

2) A ta.críeão a cha se aberta pi-lo pr87.0 de quinze
(15) di8F1, a partir do dia 9 do corrente, encerrendo.«
impreterivelmente. à, t 7 hOP1S do dln 24 do mesmo mês.

3i As instruções gerais s br e a referida prova, acham-
e à dlsposiçâo dos Sars irÚeresíifldoB, nesta Dereguota
Regíuns l, diariamente das 9 às 12 horas dentro do prazo
marcado no item 2°-

Delegacia Regional do Imposto de Renda em Santa Ca
tarina.

Ftot í mópolia, 6 de novembro de 1942.

Comunicação
A Agencia Renner, (rua
Deodoro, n. 33) avisa à

sua distinta freguesia
que só poderá rec ber

pedidos dJ T �AJES,
COSTUMES e SAPATOS

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

EMPRESA
Transporte de Cargas

DOMICIL O A DOMICILIO'
�

Viagens diretas em caminhões proprlos para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
curltíbnuos, Campos Nóvos, Cruzvíro e vice verso.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita G rríbaldí, V· caria, Oaxías e 'vlcc-versa.

Aceitamos cargas para re 'espaeho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência. em L�lge@: Agênciil em Florianópolí�:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de C}lfvalbo,2

Teh;fone 1.677

R E X"
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Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

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

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlücadc
n. 1 f:ID 20 de Setembro de 1958.

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

FLORIAN()POLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federai para 8 venda

dSA Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Mf1io e Novembro.

Paga todos os coupons das apoUces Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerai:ii Q .Pernambuco. .

Mantem carteira especlal para administração ce pr
ó d í

ng

Recebe dinheiro em depósito pejas
.

melhores taxas :

C/C à dlsposlçãe (retirada livre) 2Yo

C/C Limitada 5%
C/C A 'fiso Prévio 6 \t

C/C Prazo Fixo 7%
Aceita procuração para receber vencimentos em to

"88 a8 RepartfcõeR Federflf�. EI'taduais e Municipais.

40

Cartazes do
oooooc:oc CJOI:JOOf::UCOCXIIlOOOOOOOOOOOOOOCClXJJO.!CDOiOD'.l\ ctJtJOOOOQ!.CJIDIlODQICOCUDGDOOCXIOCODOO'XJOCOOIXJlJIOCJOJI:DOcnoooaocOOocoooooa �QOUDUDOCJDIJDICX1CI:mDClOCUlDO

-o- -o- -4-

CINE REX IMPERIA.L CINE ODEON
- FONE 158? - - FONE 1581 - - FONE 1602 -

A's 5 e71/2 horas· A's 1 1/2 horas
A's 71/2 horas

Novo Pavilhão no

Hospital do Exército

Rio, 7 (Agência Nacional) - Foi
inaugurado, com a presença do pre
sidente da República, ministros da
Guerra e Marinha, todos os gene
rais que atualmente se encontram
nesta capital e outras autoridades
civis e militares, o novo pavilhão
para oficiais do Hospital Central do
Exército. Discursou O general Rai
mundo Sampaio, diretor de Enge
nharia elo Exército, entregando o

novo pavilhão, .e o diretor do hos
pital, coronel Florêncio de Abreu,
que respondeu, recebendo a nova

construção. Em seguida, o novo pa
vilhão foi visitado por todos os pre
sentes. Após esse ato, o Hospital
Central do Exército ofereceu um

almoço ao presidente da República,
no pavilhão central do referido es

tabelecimento.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregaçâo mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

A nossa producão
de aleool

Rio, 7 (D. N.) - Segundo os
dados divulgados, O Brasil possue
uma das mais modernas indústrias
rle alcool do mundo, A nossa pro
dução, que em 1933 era de 100 mil
litros, elevou-se, em 1941, a 80 mi
lhões de litros, esperando que a pró
xima safra atíngirá cerca de 200 mi
lhões de litros. Tal indústria tem
auxiliado poderosamente O país a
enfrentar a crise de combustível
importado e já economisou para o
Brasil milhares de Cruzeiros, cor

respondentes ao valor da gasolina
substi tuida pelo alcool.

Crédito Mútuo Predla I
--,-------- ---------- ------

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao prestamtata Líberato Francisco Duarte

possuidor da eaderneta n. 12C 13, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, DO valor de rs.

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

ANOS

•••Aí COMEÇA
A VIDA

Sim, contanto

que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

eoreçêo e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -

Vida do corpo

IODALB-
Vida do (oração

L A .B o R A T o R lOS R A U L L E I T E S. A.

Vitõrias à moda
japonesa•••

São Francisco, 7 (Rcuters) _ A
rádio de Tóquio, citando despachos
rla agência Domei, anunciou que,
na batalha r.la ilha Savo, a 12 de

oU-Itubro, as forças navais japonesas
afundaram dois cruzadores e 111ll

destróier americanos, danificando
severamente um terceiro cruzador

O comunicado divulgado pelo De- Ipartamento da Marinha, porém, re
velava que, na mesma batalha, os

Estados Unidos tiveram um des
tróier afundado e alguns navios le
vemente danificados, enquanto as

perdas nipônicas foram de três cru

zadores, cinco destróieres e um na

vio-transporte.

Seu único pecado

Deve SE' notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há 8008 atraz, com o prêmio maior.

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

4 DE NOVEMBRO
formidável sorteio r eallze rá a Crédito Mú
Predial, no did 4 de Novembro (6deira),

com prêmios DO valor de

6:250$000
Não va r ile adquira jÁ. a SU'l caderneta na sé Ie da

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

Mais um

tuo

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

Con�ulta médica gret;! !

�--------------------------------------��

Contribuição apenas 1$000
�__�.�t�_�_------------------------.....------.

Comprai na Cf SA MISCE

I Caspa' LOÇÃO ltIARAVI.

LÁNEA é saber economizar' LHOSA I

Tamancaria Moderna
A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Sl!(ção de tamancos, o que há
de mais moderno.

E' hoje o calçado da móda, é recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso di4rio.

Não compre seu calçado sem primeiro visitar a
TAMAHeARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

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

I:-_----

dia

Seus 3 amores Os homens de
minha vidaCom Akim Tamiroff e

Muriel Angelus
Economia

!\racional DFB.

Jimmu �orseg e sua eraues
I
tra -:Sho- t

Preços Cr. 2,OO-Cr. $1,50
LiVre de Censura

--.----t-.-- � . � '__�-..__------

·i

Com George Murphy e

Ginger Rogers
Minerio de ferro e o porto

de Vitória DFB.

Papai daqui não sái
(Desenho)

. A voz do mundo
Atualidades'

Preços Cr. $2,OO-Cr. $1,50
Livre de Censura

Com Loretta Young,
Dean Jagger e Conradt Veidt

Brasil Atualidades DFB.

Noticias do dia
'

Atualidades
Cr. $3,00 Cr. $2,OO-Cr •. $1,00

Livre de Censura

"'::>�"'�Q..._'.., ,', ... "-------
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o Rádio de grande alcence.e-Palxe ampJi�da em aparelho d.i! batxo preço. ISONORlDADE-BELEZA-DURABILJnADE _

VENDAS A LONGO PRAZO--Distribuidores: JO�O GOMES & (ia.

CASA RADTO'LAR B. fHAJANO-6 li
... FL�RI1NÓPOLI8 li
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CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS.
.

PITAL MILITAR
l1: nesta data, aberto pelo prazo de 60

dís, o concurso de tttulos para círur
giOes dentistas contratados, a-fim-de ser

virem neste Hospital, devendo os interes
sados apresentar os seguintes documen
tQS:
a) - Diploma passado por uma Facul

dade de Odontologia oficial ou oficializa
da pelo Govêrno Federal e certtdãe de
seu registo no Departamento Nacional
de Ssúde.
b) - Certidão de nascimento em ort

ginal, provando ter no máxíme 35 anos
de idade. .

c) - Certificado de allstamento ou de
reservista, com o registo de que seu pos
suídor; :,; "i)::a- em dia com as obrtga
çlies concernentes ao Sel'vi'Ç<) Mílítar.

. 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 naturall·

zado e no gôzo do seus direitos eívís e

politicos. •

g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.
1) - Residir hã mais de seis mena

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de·
vem ter as firmas reconhecidas por ta-
bellão. .

Para maiores esclarecimentos, deverão
os interessados dirigir-se ao Hospital Mi·
Iítar, das 8 às 12 horas .

Hospital Mllltar de Florlaaópolls. 211
de ijetembrQ <1t 1942,

)

7 _n_m mWf
o ESTADO-Segunda-feira. 9 de Novembro de 1942
sr 1_k1- 15 ,�.

.

.� -�ã.1ti _]t711.r 111 t RIfa 1

�--------------------------------�---�

[ Companhia Baia B

9.��....�ee••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

: SEDAS:• •
• •
" padrões maravilhosos,' finíssimo acabamento -

! das melhores fábricas do país, são
•

: encontradas nos balcões da -

; as ANT BOSA i
• i
: Diariamente recebemos novidades :
! Rua fellpe Scbmidt, 54-fone 1514 i
.e••••�e••••••••••••e••••••••••••••••

� Fundad� �m 1870 �Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Mcritimoa

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs 9.000:000$000
Reservas, mais de • 54.700:000$0(')0

"Responsabiltdades assumidas, ;3.929.719:000$000
Receita 28.858,'7171>970
Ativo em 31 de dezembro ó5964:965$032
Sinistros pagos 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) t 22354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvatno, Epiphanio José

de Souza e Dr. Francisco 1(' Sá.I

Agências e sub-agências em tod« o ter rttórlo nacional.
Sucursal no Uruguál. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América. Europa r Àfrica. MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
c SA43

FILIAL
FLORIAHOPOLlS

Rua Joao Pinto, 9 A
Agente em Florianópolis LIVRAR1A E PAPELARIA

RUA FELIPE SCHM!Dl 39

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.

CAMPOS L O B O s (ia.

Catx« oostat 19-- Ttlt/)hOfuI083-1!.nd. fel. • ALLlANCA.

Sub-Acente em Laguna, Tubarão. Itajai,

1-,Blumenau e Laqea.

. .z::-_�._

9:c

fi

� a n OU n
. ,

UI

MEC
,

NOGRAFA

Ils����:�
OiTO ELEMENTOS "lONiGú,').

ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS CAUJO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Não compre novas I
CASA MISCELANEA, distribui- Prestigia o Govêrno e as i

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

Aproveite sues antigas máquinas REGISTRADORAS
e de SOMAR, adaptando as à nova moeda

CRUZEIRO

fazendo êsse serviço. para o quê se acha
tecnicamente aparelhada.

Preços módicosl

RUA JOÃO PINTO, 19 FONE -1499

OI Pálidos Dep.uper�do'
E'IJot.dol, AnêmIcos, Mã.
que cri.m Magro, Criança
raquítieu, receberão I tenl-

ficeção g.,,1 do olgani "'''
com o

.....................
.... •..... . ".....

'I
e J

Cuspa t LOÇÃO MAltA VI·
LHOSA 1
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Estão sendo efetuados preparativos
de guerra em Dacar

Londres, 7 (Por E. Wareing, da tuados em Dacar, não só prepara ti
Reuters) - De volta da sua visita I vos para uma emergência de guer
a Dacar o almirante Darlan forne- 'ra, como também trabalhos de paz.
ceu minucioso relato ao marechal O chefe das forças armadas de Vi
Pétain sobre suas impressões que, chi declarou que o porto estava
segundo as suas próprias palavras, sendo aprofundado, a-fim-de ofere
são "intranquilizadoras" . Entre- cer ancoradouro a navios maiores
mentes, Lavai vem dando conside- ao mesmo tempo que se construi�

. ravel publicidade às suas conferên- um molhe de duas milhas de exten
cias com. o ministro da G�len'a, ge- são, e ainda grandes depósitos de

n.er�l Bridoux, e c�m o titular das combustível, armazens e silos para
Colônias, sr. Brevie, e outras al- produtos coloniais.
las autoridades militares e civis de Ao que parece a visita de Darlan
Vichi, liga?as às possessões france- foi o resultado de um compromisso
�as nl M,nca. As cnhca� ao .gene- c?m os alemães, que de.se.i_avam en
I al �ogues, por �ssumlr atitudes viar a Dacar uma corrussao de pe
consideradas de�l1aslada111ent� amrs- ritos militares. O general Boisson,
tosas em relaçao aos americanos, que nunca consentiu em receber os

cessaran� por enquanto. alemães, objetou fortemente contra
O alml�a�te Darlall_ acentuou no isso, e ameaçou demitir-se, e, segun

seu relato1'1O que estao sendo efe- do todas as indicações, Darlan te-
-------- ria cedido. Os alemães consideram-

,. O Mucus da no como um inimigo das democra-
cias, e portanto pessoa em que po
dem confiar.

A D I
No que concerne a situação da

smo I·SSO VI-do própr-ia Fr-ança, os alemães exigem
agora apenas 100 mil trabalhadores
especializados (a sua exigência an-

R d t
terior era de 150 mil) e, simulta-

OP I- amen e neamente, as ameaças de greve ge
ral não se têm materializado. Os
alemães parecem anciosos de evitar

I o emprego da força, pois sabem que

i nada teriam a ganhar com isso e
t que, a proclamação da greve geral
forcá-los-ia a modificar toda a sua

'política em relação à França.
I É digno de nota o fato de a agên
tido para a Alemanha.. Nem os ale
gado apenas que 25 111il dos 150 mil
operários qualificados haviam par
tido para a AJ crnanha . Ncs om a le
mães nem os franceses falam ago
ra em limite de tempo, de modo que
todo o assunto caiu no plano da
teoria. A propósito, mui to recente
mente, o secretário da Produção In
dustrial de Vichí, sr. Bichelorine,
prometeu que "não haverá recurso

à força".
Interpelado sobre a questão de

saber o que aconteceria, se os tra
balhadores designados para a Ale
manha, na zona de Vichí, se recu

sassem a partir, o sr . Bichelonne
declarou que, para cada um da zona

não ocupada que deixasse de partir,
teria de seguir outro da zona ocupa
da em seu lugar.

há mais

QUINK.
resíduos de tinta

com Esta tinta da Parker

protege eôdas 4S eanetas

Imagine uma tinta que dissolve todos os sedimentos e que,
de fato, limpa a sua caneta, à medida que escreve ... que
evita a evaporação e assegura a imediata fixação do tra
ço ... que seca 31 % mais depressa. Quink da Parker - tlma
nova espécie de tinta - consegue todos estes milagres.
Quink foi criada quando os peritos em consêrtos da Parker
'.3rificaram que 2/3 de todos os desarranjos de canetas eram
causados por tintas pegajosas. Para proteger a famosa ca-

neta Vacumatic contra as tintas inferiores, Parker
gastou três anos de pesquisas científicas a-fim-de in
ventar Quink - a tinta perfeita, tanto para canetas
como para penas de aço. Dois típos: Permanente e

Lavável. Vórics côres brilhantes.

Para conseguir que sua caneta velha escrava como

nova e para proteqsr uma caneta nova contra tin
tas pegajosas - compre hoje Quink - de preço mó
dico. E para a suprema satisfação no escrever expe
rimente a nova caneta Parker Vacumatic com Quink.

Con!rcto de Garantia por Vida

Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúdo e de
bilitam O coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente -os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessarío é tomar 2 pastílhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de caROS rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e Iacil ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

. garantia é a sua maior proteção.

·'Mendaco A�a�:n��.m

Moslra
sempre
• nível

o «Dicrmonte F_zu!. no segurador representa nosso Controla
por \'id<jI com o possuidor. garantindo o reparo de quo).
quer cvor.o (exceto em caso de perda ou dano intencionott
cobrando apenes seis mil réis para embelecem, porte.
seçvro, desde que a caneta venha completa para consêrto.

•
Alun�.se a perta s�.

�u per ror ao

prédio SÍt" á rua Tiradentes
com a 'I'ravessa Ratclí] e, n.

2. Tratar á rua Ten. Si! vei
ra, 37.

À venda em tôdas as bôas casas do ramo
Canetas Diamante Azul, 265$ para cima; outras canetas Parker. desde 60$. - Únicos distribuidores para todo o
Brasil e Posto Central de Consêrtos: COSTA, pOlnhA & CIA., Rua Lo de Março, 9 - 1.0 _ Rio - Caixa Postal 508

Praticou crime contra a economia

I-"""_"'---�opular e foi condenado I. fi.
RIO, 6 (A. N.) - O Tribunal de ".

Segurança condenou o capitalista FarmaClã «Esperança»Serafim José Ferreira, de S. Paulo, I
à pena de dois anos de prisão pelo! do
crime de. p�rte ele armas.de gll�rra,1 Farmacêutico NILO LAUS
e o capitalista Tuhal VIlela SIlva,
de Minas Gerais, à pena de. três
meses de prisão, além da multa de
dois mil cruzeiros, por prática de
crime contr-a a economia popular,

lSv�.- 2

(LTDA,)
••• 5 andar

ALIANÇA
Séde: Avenida

DO LAR
Rio Branco n. 91

IRIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Hoje e amanhã será ii sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatiaso

PerFumarias.--Artigos de bonacha.
Plano federal d� Brasil
Resultado do sorteio realizado no dia 31 de Outubro

de 1942, de conlorrr ldade com o Decreto-Lví n 2.8'1 l ,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. FisI81 Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas
na séde da Allança do Lsr Ltda., de acordo com as ins

truções baixadas pelo referido De cretc-Let.

Plano Especiaa. Premiado o n. 8.801
8.SQI-Milh!tr-Primeiro prêmio no valor de Cr.$ 1O.ODO Ol
B01- Centena DO valor de Cr $ 1.200,0(,

Inversão do milhar no valor de Cr.$ 300,00

Premiado o n. 8.801
de cr.s 5,OOO,or
de Cr 1{. 600,00
de Cr s :WO,O(

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

Reforcos norte·ameri·
canos chegam a
Guadalcanal

Washington, 6 (D. P.) - O Depar
tamento da, Marinha comunica que
desembarcaram mais tropas norte
americanas em "Guadalcanal e que,
no domingo e soguuda-Ielra, os sol
dados norte-americanos continua
ram avançando para o oéste da ilha,
lendo capturado 20 metralhadoras e

duas pequenas peças de artilhada.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edificio do

Plano popular.
a.SOI-Milhar Prnnetro Prêmio
i SOl-Centena

Inversão do milhar

no valor
no valor
no valor Só às autoridades interessa

rá, de-fato, o que sabes ares.
peito da "quInta-coluna". (L.
D. N.)�

OBSERVAÇÃO -- O próximo sorteio realizar-se á OI

dla " 30 de Novembro. (2::l.feira), às 1-1 horas, de coníormí
dade com o Decreto Lei n. 2.891.

Os alemães recuam
Moscou, 7 (D. P.) - Despachos

autorizados da frente informam que

,os alemães se retiram em duas zo-

nas do Cáucaso. Acrescentam essas
A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
notícias que a artilharia russa se- perfeita quanto possivel, do apare-

Convidamos os senhores prestamistas contemplados meia a destruição a Sudeste de 'hamento material das fôrças arma-

que estejam com os seus tltulos em dia, a virem à DOSS" Nalchik, enquanto as tropas

inimi-j d�s .da. Nação, exige que ,todos _os
séde para receberem seus prêmios, de acordo com o nos gas efetuam novo recuo a nordeste bslabstIle!rolsh lhe p.res!etm bcoolhPeraçao.,

'

_ u raIr- e apOlO e ra a ar con-

80 Regulamento. .
de Tuapse. tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

Rio de Janeiro, iH de Oulubro de 1942

VISTO: Nelson Nogueira = Ftscul Federal
Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O. Paçanha =Diretor Gerente

.PROVADOS PIl.O Q·H-a·p· Goa ". se� Di 19&1
� ......
/.--�,..:...._

_

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

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
'ares podem exigir, sempre que hOJ'
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Séria, de certo modo. a r De Gaulle fala aos I campanha contra a espionagem no Chile
situação de Gibraltar franceses ,De�!!ra����:. N�O :�!�����a�r���le�t� e�A�o�o�h�

,

círculos chilenos, as noticias de que o sr. Osvaldo Aranha, ministro das
Relações Exteriores do Brasil, ao tomar conhecimento das recentes de
clarações do sr. Cordell Hull, a propósito da satisfação causada pelas
últimas medidas do governo do Chile, contra as atividades dos agentes
do "eixo" neste país, manifestou sua satisfação por ver, mais uma vez,
a coincidencia do pensamento e da opinião política dos governos norte
americano e brasileiro, 110 que respeita à vida continental .aplaudíndo,
por isso mesmo, com todo o entusiasmo, as expressões do seu. colega so

bre 11. ação do Chile e dos chilenos, na repressão dos inimigos da Amé
rica.

Toda a imprensa desta capital faz comentários em termos altamen
te elogiosos ao Brasil e ao seu chanceler, pela justiça das declarações
feitas, concordando, assim, com o pensamento do secretár-io de Estado
dos EE. DU. ao assinalar as enérgicas medidas adotadas pelo governo do
Chile, afim de destruir a ação nefanda da espionagem nazi-fascista.

o que diz a propaganda alemã
Nova Iorque, 9 (A. P.) - A propaganda alemã, segundo se verifica

pelas transmissões da rádio de Berlim, está procurando demonstrar que
a Espanha se vem preocupando muito com a concentração de armamen

tos e forças aliadas em Gibraltar. A rádio de Berlim divulgou um dcspa
cho do correspondente da "Transocean ", em Madri, o qual, entre ou

tras coisas, diz: "As notícias de Gibraltar revelam que é consideravel a

atividade militar ali, Acredita-se que os ingleses estão acum uland o em

Gibraltar grandes quantidades de armamentos, inclusive carros de assal
to, aviões de caça e aviões de bombardeio. Tudo isso causa preocupação
aqui, A situação militar em Gibraltar tem importância consideravel nas

discussões politicas espanholas. Em vista do interesse demonstrado pela
luta na frente egipcia de EI-Alamein, Gibraltar adquiriu importancia
como porto de distribuição de armamentos e, assim, a situação alí é se

ríssima".

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
.

EMPREGADOS EM TRANSPOI{TES E CARGAS
DELEGACIA DE SAN'l'A CATAnINA

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

a seu serviço essa espécie de empregados, comunicamos que, em comum acôrdc
com esta Delegacia, tanto as Prefeituras Mun ícipa is como a Inspetoria ele Veículos
e Trânsito Público (esta por Intermédio elas Delegacias Regionais ele Polícia, De,
legadas ele Polí.cia e Postos ele Fiscalização de Trânsito), exercer ão rigorosa fis
calização nas Carteiras ele Recibos ele Contribuições elos associados dêste Instituto,
fiscalização, aliás, prevista no dect-eto-le

í

2.235, de 27-5-40.
Aos infratores serão impostas multas em acôrdo com o Regulamento de 'I'ràn

sito, ficando claro que nenhum empregador poderá admitir a seu serviço empre
gado que não esteja quite com o pagamento das contribuiçôes mensais.

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 ele filiação a êste.

No mterror do Estado, os interessados eleverão procurar as Agências do Ban
co Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A., ou, seus representantes auto
i-ízados, sendo que em São Bento, Canoinhas e Porto União os serviços estão a

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

Laudeliuo Solou GalIotti, Delegado Regional

IVida Social Ii
Fazem anes Boje, I
A sta, Eloá M. Nunes;
-a sta. Margot Sousa Lima,

filha do sr. Maurício de Sousa
Lima:

FALTA DE ALCOOL
Há bem pouco tempo nos re

ferimos à falta ele sal no comér
cio de Florianópolis. E agora,
a pedido de numerosos leitores,
solicitamos o interesse das au

toridades para o caso do al
cool, produto que desapareceu,
quase completamente, nestes
últimos 15 dias. dos arrnazens

c vendas da cidade.
Sendo êle tão indispensável

quanto o querosene, seria, por
isso mesmo, conveniente se pro
curasse uma solução capaz de
evitar a sua escassez. Pois, co

mo desinfetante e combustível,
o aleool é imprescindível em

casos de doença.
O apê lo, assim, deve merecer

imediato, apôio por parte de
quem de direito.

-a sra. Otília Garofalis La
1

Porta:
-o sr. Mario Vieira;
-o jovem Eugênio Doin

É MAIS QUE UM
NOME, É UM
SIMBOLOI

Vieira;
- a sra. Isaura Goulart Sil

veira, esposa do sr. João Nor
berto Silveira;
-a sra. Teresa T. Ramos

Campeli, esposa do sr. dr. Luiz

Campeli;
-o menor Humberto-Fran

cisco Beirão, filho do sr. Luiz

Eugênio Beirão.

Casa Porto

Bvs. - 2

Sortimento novo de luvas
de camurça, pelica e jersey
Bolsas e cintos.
'l'rabalhos de crivo. VENDEM-SE
Quem perdeu?
o sr • Jacó Schweidson, pro

prietario da conhecida Jcalhe
ria "Esmeralda», depositou nes

ta redação um par de sapatos
para criança, encontrado no

balcão de seu estabelecimento,
há dias.

Por preço de o cesião. UID8

enceradeira e um as plrado i

de ró e l-trtoos, mar c.s ELE
CTRO LUX

Ve r e trata r no "Sa Ião Re
cord", á Praça 15 de Novem
b·o.

,

I'

DEPURATIVO

��()

I

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

Desembarque em Dacár
Washington, 9 (URGENTE) Segundo se depreende

do comunicado oficial, fôrças nor te-c.mer-íconus desem
barcaram em DACAR.

Obrigações de guerra

A prisão de. Darlan
Washington, 9 (URGENTE� - Tem-se noticia de que

o almirante Darlan caiu prisioneiro dos norte amerieanos.

�•••••e e e••••••o ...

I ���i��'��U���!�Sm��,�, ��!.�wg�n��,��� III sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso

: Médio do Ginásio Catarinense). I: MENSALIDADE: (1".1 50,00
: Matricula aberta até 15 de dezembro, diaríamente , I
: das 9 às 12 horas. :

18 PraCêA Getúlio Vargas, 8 i
• N. S.- A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. :4 -

•••••Gs OO .

r

.Londres, 9 (U. P.) - O
Gral. de Gaulle, Chefe dos
franceses combatentes, di
rrgru , segundo se propala,
uma exortacão aos oficiais
franceses d�(l Africo..

í

nc.»

tando-os á rebelião, declu
ron do em sua mensagem que
o desembarque norte ameri
cano constitue o primeiro
passo para a libertação do
Fr-on ço .

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

A palavra de órdem é «Resistir! »:-mas
as pernas dizem outra coisa...

Londres, 9 (Reuters) - O comentarista da rádio italiana, Gerardo
Casini advertiu o povo italiano de que a situação militar no norte da
África é "bastante séria para ser encarada com a maior atenção".

Acrescentou que: "Os italianos estão aguardando com serenidade os

seus possíveis desenvolvimentos porquanto estão preparados para tudo
o que possa acontecer neste setor. A luta no Egito é especialmente vio
lenta em' virtude das grandes concentrações de poderio militar realiza
das pelo inimigo. Nunca a Itália se sentiu tão perto dos seus soldadcs.

Aqui, como no deserto, a palavra de ordem é "resistir". Devemos
opô r a mais tenaz resistência, não por causa de algumas polegadas de
terreno, mas pela nação italiana cujo destino está em jogo".

A partir de 10 de Novembrc
próximo encontrar-se-á aberta.
na Delegacia Fiscal, a subscri
ção das «Obrigações de Guerra»,
.íe que trata o decreto-lei n. °

4789, de 5 de Outubro de 1942.
Em se tratando de patriotica

e nobre campanha, é de se es·

oerar boa acolhida por parte
.ie nosso povo.

HEMORROIDAS j

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

INTESTINOS e ANO-RETAES.

D R. ,B I S C A R O I
Médico do Hosp. S. Jo ão B. da Lagoa do R. de Jcmv., 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

A Justica do Trabalho I

e os súditos do eixo!
Rio, 9 ("Estado") - O presiden

te do Conselho Nacional do Traba-

Cabelos brancos t
WARAVTJ,HOSA !

LOÇÃO

Vida Esportiva
o campeonato de futebõl

de 1942
Em Porto Alegre: Gaúchos

7 x Catarinenses 3.
Em São Paulo: Mato

Vendem-se
Ven 'em se um bonito bal

cão de sala de jmtar e um
-amíseiro 'I'ratar à rua Fer
nando Machado, 16

693
so 6 x Goiás 3,
Em B. Horizonte:

Espírto Santo 3.

Gros- lho expediu portaria determínan
do aos departamentos da justiça do

Minas 4 x 3V8-3trabalho e de previdencia social,
aos serviços administrativos, aos

conselhos regionais de trabalho e

às juntas de conciliação e julga
mento, bem como aos institutos e

caixas de aposentadoria e pensões
subordinados àquele Conselho, que
não tenham curso nem prossegui,
mento quaisquer reclamações, re

querimentos ou documentos, nem

sejam efetuados ou autorizados

I quaisquer pagamentos em que fo

I
rem interessados naturais dos pai

I ses do "eixo", sem à apresentação

I da carteira de identidade, modele

I ��, devidamente anotada.
--

O derrotismo e o pessimismo
, são armas da "quinta-coluna" •
.

(L. D. N.).

Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RAIUOS
Especlall�ta em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: ee-

I tômago, vesícula, útero, cvãrtos
apêndice, tumores, etc. - CIRUROIÀ
f'LASTlCA DO PERtNEO - Hérnias
Wdrocele, varlcocele. Tratamento 8e�
dor e operação de Hemorroldes fi varl.
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra 01)8 Hspltals de Florianópolitl.
Praça Pereira e Oliveira, 10 _

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diaria

mente .

-_

Ao tentar esquivar-se às determi
nações. dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma 'pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.).

...

o sabão

"VIRGEM ESPECI
.

LIDADE"
Cl A. WE'l'ZEL INDUSTRI A L-J()JNVILLE (Marca regisr )

recommenda-;e para roupa fina € roupa cornmum,

o

),.aÃ� .�/�ç(A,
• •

r lPtt.lAUOAO(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


