
Londres, 10 (E.)-A Rádio de Roma anunciou que em Oran (Argelia),
estalou uma rebelião das tropas francesas. Essa notícia foi captada
---aqui pela Agência de informações Reuters.---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--------
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Demou tracõe a ti-fascistas em Oenova
� .

DA FRONTEIRA ITALIANA, 10 (REUTERS) -- SEGUNDO INFORMAÇõES DE FONTES MERECEDORAS DE TODO CRÉDI-
TO, OS OPERÁRIOS EM GENOVA FIZERAM DEMONSTRAÇÕES DE DESAGRADO CONTRA O REGIME FASCISTA, POR
OCASIÃO DOS b�RAIDS" LEVADOS A EFEITO PELA RAF CONTRA AQUELA CIDADE. QUANDO A POLICIA, CHAMADA ÀS
PRESSAS, PENETROU NOS ABRIGOS ANTI-AÉREOS, ABRIU FOGO CONTRA OS MANIFESTANTES MATANDO MUITOS E

FERINDO OUTROS .
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A Suécia permanecerá neutra mas V�:Si�t�;"::1 ::�!:rã.'Enguliu 100 mil pesos em jóias.

repeli-ra' qualquer agressa-o de Malfaia. Santiago do Chile, 10 CC. P.) - O cidadão russo de nome Adolfo
Berna, 9 (H.) - Sogun do aclJ.an- Gassc, nacionalizado peruano, enguliu cem mil pesos em jóias, preten-ta um corr-espondente de um jor- d d
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en o unpingir que ravram SI o urta as e um o so e sua roupa e111
nal SUlCO na cap ita a ema os cu'- . . .. .
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um bonde. O corretor argentino de joias Alejandro Magold, para quemculos mi li tares ele er im acrec 1-
I b II I I' d Ii

. . -

aque e tra a, lava, evou o caso ao con recirnento a po icia, pOIS nao
Iam que o marechal von Hommel

acreditava que pudesse ter sido furtado, de vez que Gasse possuía bol
vai agora oferecer resistencia nas

sos secretos para conduzir jóias.
novas posições que deve ter ergui- Submetido a apertado interrogatório, o russo acabou confessando
do na retaguarda do Passo de Hal-

ter engulido as jóias, entre as quais um anel de senhora com vários brio
faia, escoadouro natural do planal- lhanlcs e vinte e nove pedras preciosas, a-fim-de se apoderar das
lo que as forças de Montgomery te-

rão de transpôr antes de que te-
mesmas.

Foi necessário recorrer aos serviços médicos para rehaver as

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Estocolmo, 10 (Reute rs) - A disposição da Suécia de permanecer
neutra, mas, de resistir à agressão, foi reaf'irmada pelo ministro do Ex
terior, sr, Genthcr, em discurso pronunciado perante o Parlamento,

O sr, Genther manifestou o desejo do governo sueco de atuar como

intermediário, particularmente para minorar os ódios que a guerra
havia produzido entre as nações, e dar todo o auxílio possivel aos países
duramente atingidos pela guerra, particularmente a Noruega e a Fin
lândia,

O orador salientou que a política exterior sueca, para o presente e

para o futuro, fôra firmemente estabelecida, A Suécia defenderia os seus

interêsses, mas permaneceria neutra ,estivesse o campo de batalha pró
ximo ou distante das suas fronteiras, sendo esta atitude fundada na ina- nham aberto o caminho
balável solidariedade do país para com as demais nações escandinavas. Líbia.

Defendendo a imprensa sueca, .contra as acusações de "ref letir ten- ------------------------

dêucias anti-alemãs", que poderiam lançar dúvidas sô bre a posição da Cabelos brancos t LOÇ10
Suécia como país neutro, o sr. Genther declarou que, embora em alguns }IARA VII,HOSA I
casos, a atitude de certos jornais suecos houvesse dado margem a desen- 0. 0.

tendimentos, isto não justificava a condenação geral da imprensa sueca Modificacão no corpopelos alemães.
f

..

"Foram tornadas medidas de confisco, em cada ocasião que um ar- diplomatpc:o rances
tigo trazia o risco de um atrito eom uma potência beligerante. Estas ex- Vichí, 9 (H. T. �t) - Um decreto
pressões da opinião sueca têm sido provocadas principalmente, pelos publi cad o no "Diario Oficial" no
acontecimentos na Noruéga. O povo sueco tem sido profundamente afe-

meia o SI'. Maur ice Charles Pier
tado pelas medidas tornadas na Noruéga, em contradição com as con

cepções escandinavas do direito mesmo que a potência ocupante as

Justificasse por dura necessidade".

Internados no

sete
Chile

espiões nazistas
Santiago do Chile, 10 (D. P.) - As autoridades chilenas internaram

na a Ideia de Salamanca os sete espiões nazistas e italianos detidos eiu

Valparnizo . A êsse respeito segundo as próprias palavras do presidente
Rios, produziu muito hoa impressão nesta capital a declaração do secre
tário de Estado norte-americano, sr. Cordel! Hull, que destacou a ener

gia com que o novo gabinete chileno está combatendo a espionagem
nazista no país.

As informações de Valparaizo dizem que os espiões nazistas foram
enviados por trem, às 8 horas, à aldeia de Salamanca, onde ficarão inter
nados. Os espiões nazistas são: Bruno Dittmann, Olto Buchsoltz, Jorge
Hasseldiek, Emílio Simonsen, Alter Steir, todos alemães, e Juan Cúneo
e senhora, italianos.

O ex-cônsul alemão em Nova Iorque, sr. Hans Dercher, foi enviado
para Zapala não como espião e sim 1)01' não ter consigo documentos de
identidade.

O chefe de polícia desta capital, informou que outros espiões nazis
tas detidos em Valparaizo continuam nessa cidade e que as autoridades
continuam procurando o indivíduo Sansblume Neumann, chefe da
secção cnbogrúfica da embaixada alemã, o qual estaria escondido. Tam
bém está sendo procurado .Tohann Peters, ex-operário de rádio do barco
à vela "Priwal!".

.

Essa revelação foi feita pela ra- O chefe de Polícia de Investigações revelou que se solicitou à poli-
dio emissora de Londres, em uma cia argentina a detenção de Hcínrich Reiners Mahken, nnxista, que' ope
de suas trnnsmissões em alemão. .rava no Chile e que fugira para fi vizinha República.

para a
jóias.

rotet, enviado extraordinário e mi

nistro plenipotenciario em La Paz

(Bolivin ) . O sr. Pierrolet é atual

mente consul geral da França em

São Paulo (Brasil).

Vichí, 9 (II. T. i\I.) - O "jornal
.if'i cial " publicou decreto, datado
ele 19 de outubro, determinando a

volta à atividade do sr. Henry
Gucyraud, conselheiro de embai
cada de primeira classe, aposenta
do, que ficará encarregado do con

sulado geral da França em S. Pau-

Antes êles•••
Londres, 9 (D. P.) - Mais dois

:Jenerais alemães encontraram a

morte na frente de batalha do Egi
lo. Trata-se dos generais von Sum-
mermann, comandante da 19a divi
são motortzarla, e von Priltwitz,
comandante do 15° corpo de unida
.les blindarias.
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Fspeciatista, assistente do Professor Sanson A's 7 1/2 horas A's 2 horas

c it
do �}�a d:8�:::e���'IO à� 12 Os lionlens de I EX�������1 ;a��::d�mN��:e� Seu AU:sn71�C/20horpaseCadOonsut iS 5: A' tarde, das 3 às 6 I Seu unlflO pecadoConsultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447! minha vida u
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Dr. MP\OEIRA NEVES -- médico especialista

Com Akim Tamiroff e

Muriel Angelus
Economia

Nacional - DFB.

Com Akim Tamiroff e

Mllriel Angelus

Seus 3 aneres
Com George Murphy e

Ginger Rogers
Minerio', de ferro e o porto

de Vitória DFB.
Preço Cr. $2,00

Com Loretta Young,
Dean Jagger e Conradt Veidt

DOENÇAS DOS OLHOS I
CUrEtO de Auerteíeoamento e Longa Prátícs no l1io de Janetro i

L"onsultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndos, das 10 ás 12
horas: à tarde, diariamente. das 15 às 13 horas i

Consultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fo no: 1467,
Residência: Rua Prealríente Coutinho. 2B. i

em

Brasií Atualidades DFB.

Noticias do dia
Atualidades

Cr. $3,00 c-. $2,lO
Ltvre ríe Ct'II�llf'1

Jimmg Dorseg e sua orques-

Ira - Shor t
Preços Cr.2,OO-Cr. $1,50

Livre de Censura
-_._------------------------------------

O melancelice calendário dasJosephlne Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

DINHEIROOra_
- r , ,

ti «vitorias» naZiS as A's. yiuvas, mha�. irmãs e mães

I de MIlitares do Exercito. Encontra-se
Moscou, 9 (Associated Press) -: ano das 256 de que dispõem, 179, Desta Capital. chegada do Rio da Jil

! Reêtntementc, foi apreendido um' empregam os alemães na frente neiro, onde reside e tem escritorio. o
I documento alemão 110 qual se mos-! russa, devendo-se ainda acrescentar sSer·usDasDetraVsl.Çodsd. GamSa'l que vi.Brece

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

I trava que o plano nazista, que não i a essas divisões alemãs, 23 rurncnas, dos Militares d�s Ex:r��ta.;,afilh:�uvl��
Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������aad�o �:� ,.

se realizou em parte nenhuma, era

I·
1<1 finlandesas, 10 italianas, 13 hun- gitim�as e. naturais. irmãs solteiras.

de Medicina da Universidade do Brasil)
.

�poderar-se ,�le ETstalingra,d� a 2� de gar.as, uma espanhola e outn�s;
e �:'��a�l��:S'cuerra de Canudos. e

Ex-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira I J�lJl:O, ele Sal atov a 9 de agosto ; de 111:a:s ,o que faz um total de 240. di- profundo conhecedor das leis sobre
médico do Departamento de Saúde Kuibyshcv a 15 ele setembro e de,' YISOeS que lutam na frente orren- montepio. com relaçêes e conheci-

CL*INIC ME-D C
Bacú a 29 elo mesmo mês. O princi- lal contra o exército russo. As res- mentos de 20 anos. sobre o assunto.

A I A pal objetivo ela ofensiva alemã era Itantes tropas do inimigo se acham pre�entemente de passagem por esta

pôr fim à zuerra no presente ano; na Franca ocupada Noruéaa e ou-
Capltal, pode ser copsu!tado e pr�-'" .

I
c � , '" , curado Da Hotel MaJestlc das 8 as

com a captura, de Moscou. Em sua.
í

ros países. Parte delas se acham 11 horas. diarhmente.' 3 v 2
procura do petróleo e no afan ele se também na Líbia, lutando contra .. ----

apoderar de Moscou, os estrategis- os britânicos, mas alí há só qua- ALUGA SElas nazistas se colocaram numa si- tro divisões alemãs e onze italia-
-

1
. Uma casa com todo o con-

D�, A-U-CiUSTO DE PAUL'A Diretor d.o Hospital h
-

ração difícil. Seus planos de of'en- na.s. A Rússia tem 3.000.000 de ini-
,�

d C d d d 1
-

f forte. à rua Joinvile n' 10
� • e arl � SI' e srva (O verao parecem ter racassa- !111g0S concentrados contra ela. Ne-

Flommopc IS Tratar à rua Nereu Ramos.
H idê

"

. C .� ltórln: R V' d de O' � l), '., 51 lIdo. A principal razão das vanta-I'nhum outro exército, nenhuma
est encia e Ol.'lu(U?� .• � ua Tl8con)e ( ,lI O I r e to

gens alemãs foi a ausencia do se- outra nação suportou, até agora,
69.

proxrmo no eatro I d "f " E el
.----.-�.. --�-"-- .. ---_.--.--.- -.--
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gun o ront, na UI"Opa, even- um peso semelhante. ....__...""âi""_....""'........_..... ......__
lfurgl;. gera e oenç&�, e �!J oras. d I hrar "
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o-se em r ar que na prrrnen a I'odavia, e de se espei ar que o

se'l
1810 erapra: la ermra, um-a-verme o e ira- lU e a. G " M l' 1 AI I o' "f "

ECON�ULTAS·· D'·' t '" 'o 30' d - 15 à" 18!
uerra unrua teve a, ernanna gundo ront se abra cedo ou tal"

cos e NotíciasS l_o lar mmen eB a_ 11. e a.. � ,lOras .. t 60 di
. -

d
.

t
- .

F. 1 644
que empregar no oes e rvisoes, I e, porque JS o nao e menos essen-

___o_o_e .. .__

o que se desse novamente se coloca-I cial para nossos aliados como para

D SA·-VAS L·ArEQD A ria o e�(.ército naz.is.ta em si�ua�ãoi nós próprios. C.om a França subiu-
f. _ . ...... ., r, verdadeiramente sena. Na pruneira gada, a ausencia de um segundo

Oculista do Centro de Sdúde e de Hospital de Caridade. Guerra Mundial, das 220 divisões
I

"front", poderia, em última instan

Bx-ínterna do Serviço do Professor Leõnídes Ferreira e ex-estagiário dOli que possuiam, os alemães tinham Sf? ela, significar uma catastrofe para
Sarvictls do dr. Gabriel de Andrade CRio) e dr. Pereira Gomas (S. Paula) na frente russa. Em oposição, este êles.
C:Unica e cirurgia de: OLHOS, OUVaDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, Fone i 256

Residencia: Ccnselbeiro Mhfr8, 77-FLO!<!Al\(iPOL1S.

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultór!o: Rua Feiipe Schrnldt D. 38 - 'I'el. 1426

Resldencta: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS,

Está sendo adotado no nosso

Exército o uso do "short", nas

regiões. de clima quente. Tra
ta-se porém, de um uniforme
somente para o serviço, côr
verde·oliva e que veio, incon
testavelmente, ao encontro dos
desejos de quantos· servem à

Dele"'!U'ij� R n-Inu I d S t C t· Patria nos logares onde o calor

Ij81'iTUTO Dt DlA6NUSTICO gU\JUI eH una e an a a afina justifica perfeitamente a inicia-

CU�ICO E D I T A L tiva,.
Dr. Dielma Mce!lmann O conhecido escritor riogran-
Pormado pela Unlversldadf. de Faço público a abertura, por e.ta DeJeg:acia RegiooE I dense Viana Moog, que ainda

Genebra (Sulça) devidamente autorizada pfla Divisão do Imposto do Ren há dias fez belíssima conierên-
oro prática 008 bospltalll europeu- da, com püderel' outorgr dos pela Divisão de Seleção de cia literária no salão de con-
CUnlea médica em gerai, pedllitrhi, DAS P d

. . -

à d h b·l·
-

d

I
doençaB do 81stema nervoso, ap8re-

.
. • .• a lDscrlçao pn.va e a 11tH çao e es· lerências do Itamaratí, vai,

lho genlto-urluarlo do bomeIL tranumerario mensalista Arml1zeni�tfJ, na. fórma ab'Jixo: agora, iniciar sua colaboração
e da mulher 1) A inacrição Eerá PR ra preenchimento de umll só literária, através do microfone

Assistente Técnico vag'\, com fxercicin ne!'ta Delegacia Regiomil, mtdidntl da Rádio Cruzeiro do Sul. A
Dr. Paulo Tavares !'emunerHção mensal de Cr $500,00. colaboração literária do feste-

Curso de RadiologIa CHulc? com (J 2) A in,crição acha se aberta p lo prfi7.0 dt.> quinze jado escritor gaúcho será ini-
\ dr. Manoel de Aureu Camoanhrio (15) di�lfl, a partir dI> dia 9 do eorreote, encerr8udtl.�p ciada amanhã. Pelo programa

1< �ão Paulo; .. E81;l€Cilllizudfl em Hi- impreterivelm ....nte à, 17 horas do dia 24 do mesml) mês b

I g_tene
e Saú 1� Publlcd. peja UniV3r- esta elecido, Viana Moog lerá,

f .Idade do Rio de J,_neiro. 3) As instruções' gerais s�.bre a referida prova, acham- todas as terças, quintas e sá-
Gabmete de H.aio X 'e à di, posição dns Snrs interes!ól8dos, nesta Df'legacil bados, uma crônica de sua au-

Eleclroeardio[.;lafia elinlca Regiunal, diariamen1e das 9 às 12 horas dentro dI) prozl toria, às 21 horas e 40 minu-
t,'lelaboÍísmo basal marcado no item 20 - tos,

Sondagem Duodenal Delegacia. Regional do Impodo de Reuda em Santa Cb '"

Gabinete de ilsioteraoia tarjna, Dispondo sobre a cobrança

11,1
Labor<lIÓfio de mlcfvscUpló e Plodanópolis, 6 de novembro de 1941. da taxa sotre o K W, o presi-

anállH' clínica dente da República assinou o

Rali Yern!>ndo �n,;tltdo. § Comprai na CISA MISCE I ('aspa T LOÇÃO MARAV)· seguinte decreto-lei: «Artigo 1°
Telefone 1.195 O valor taxa sobre o KW crie-

I
LÀNEA é saber economizar' LHOSA J dI' d

� F I n fi T A iii O P O L I " a pe o artigo 2. o o decreto-

1'::-·
--_..._.......--...._ ....................._- lei 2.282, de cinco de junho

Dr. Remigio !""""'---....
-

......_-�-_._----_._-------_."._-----------1111;. T�m�n·car. ia Moderna �:�:,;;::J;_,�u::e:�;��::!9i:�
CLlNiCA -MEDICA Dr. BEZERRA LEITE li II I tigo 9.0 daquele decreto-lei,
Mo!estiae internas, de A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

na fl rma do decreto·ld n.

Senhoras e Crianças em CI íNT ICA ! biS d
3.960,.de dezembro de 1941, nos

OE'ral
.). 1', "

seu esta e ecimento uma ecção e tamancos, o que há mesmos valores Que vigoraram
CONSULTORIO : MI�jDICA li!;. I

de mais moderno.

I
para 1940. Parágrafo único: O

Rua Felipe Schmidl-Edili- E' hoje o calçado da mõda, é recomendado para pagamento da taxa a que se re-

cio Amélia Neto--Fone 1592 CONSULTORIO: época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário. lere este artigo e o anterior

9 ás 12 e 14 ás ·17 I1Qras. Rua Trhjlioo,:i3

I Não compre seu calçado sem primeiro visitar a prevakcerão para o exercício
RESIDENCIA' Sobrado I de 1943, efetuando se a cobran-

Av Hercilio Luz, 186
TAMAHCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à ça em duas prestações, nos me-

_ Phone: 1392 _

I
Consultas ddas 5 boras

Ilnstaladora.
ses de agosto e dezembro. Ar-

em aPonte. Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- I
tigo 30.· O presente decreto en·

Attf4nde a chamados RESIDENCIA: dos do Interior. trará em vigor na data da sua

1l!.I_<1"I!aIIIII'l P ... 1
Rua BllJooenllu,· 28 I p.u�licação, revof�das as( disp�-",'I.l" x .4 -...... __....... - ...... � slçoell em ç()ntr�nolt, Dia 6,.

Divisão do Imposto de Renda

1-' �r. AR�"�'IO TAVARES
OU\'IDOS - NAR!S - GARGANTA

CCNSULTÓRIO:
Rua João Pinto. i - Fone lJt6i

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11% . Fone 1.456

Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirur!:lia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
Icrax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 ijs
11 hora",

H ESlDf:NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Concurso para carrei
ra de diplomata I
Rio, 9 ("Esta,do") - Foram bai-:

xadas pelo ministro do Exterior, I

depois de aprovadas pelo Chefe da'
Nação, as instruções para provi-I
mento dos cargos vagos da carrei- I

ra de diplomata ,do Quadro Perrna-
,

nente dêsse Ministério. Nesse con-'
,

curso só poderão inscrever-se os

brasilei�os natos, solteiros ou ca- I

sados com brasileiras natas, que
I

forem auxiliares de consulado, pa-]
drão "N", ou extranumerários da-,Iquele Ministério.

o casal cedeu as alianças para'
a defesa da Pàtria I

Rio, 9 (C. P.) - o ministro da'l
Fazenda acaba de enviar ao Banco

do Brasil dois cofres de madeira, I
contendo níqueis e duas alianças de I
ouro, estas pertencentes ao casal

IHerondina Milani Dias e David Je
rônimo Dias, residentes em Itape-,tininga, São Paulo, e oferecidas
num gesto significativo de patrio-I
tismo para o fundo de guerra que,

se está formando naquele estabele
cimento de crédito.

Japoneses
inconvenientes

Rio, 6 ("Estado") - O procura
dor Eduardo Jara apresentou ao mi
nistro Barros Barreto, presidente
do Tribunal de Segurança, a seguin
te denúncia: "O representante do
Ministério Público, usando das atri

buições legais, classifica nas penas
do artigo 3°, incisos 8, 9 e 20, do de
creto-lei n. 431, de 1938, o crime co

metido por Tsítaka Taira, Mesagiro
Sugímata, Takwo Kuriyasa, Keitra
ro Anbo, Yugo Jussabe, Kanzo Is
hiro, Shinsaka Hayashi e Kiremas
se Abaki.

Os denunciados são indivíduos
inacessiveis à comunhão nacional.
Longe de se identificarem com o

espírito brasileiro e se incorporarem
aos nossos ideais, transformando-se
em elementos uteis, prestantes,
agridem e incompatibilizam a fina
-Iidade das leis políticas ditadas pelo
"patriofismo do presidente da Repú-
blica, sr. Getúlio Vargas.
Assim é que as leis do govêrno

brasileiro sôbre ensino primário
rural e localização dos grupos ra

ciais, proibição da existência de so

ciedades políticas estrangeiras eram

objeto de uma febricitante sabota
gem e má vontade para o cumpri
mento daquela determinação.

Os denunciados promoveram e or

ganizaram entre os núcleos japone
sés a propaganda contrária à segu
rança nacional, inclusive propagan
do, divulgando e encarecendo o êxo
do da população emigrante, nova

mente para o país de origem.
Os boletins apreendidos em po

der dos denunciados, os quais furam
traduzidos por determinação da au

toridade encarregada do inquérito,
dr, Lutgradas Poggi de Figueiredo,
revelam a propaganda da "Taísel
yukussan doshi key", cujo objeto é
a persuassão aos patrícios de man

darem para o Japão os filhos daqui
nascidos, a-fim-de receberem edu
cação e forjarem no espírito o im-

'

per'ialismo da "nova ordem" japo- I
nesa, a propagação e a ajuda, a

exaltação à supremacia da metró
pole".

O processo que tem o n. 2.564, de
São Paulo, foi distribuído para jul
gamento ao juiz Miranda Rodrigues.

)
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CHACARA

•
3

_61' "$i í"'ãliiiJ4ZAWIi IItH!G!$_ma:w..__

Vende-se ou permuta-se
uma bôa chácara, com 10 000

mts,2 dispondo de agua COf

rente, poço de agua potável,
instalação elétrica, árvores
Irutileras diversas, cale sal,
etc. Terreno plano. PI'C'ÇIl:
12 contos. - Iníorrnaçõe , D8

redação do ESTADO.
. 1!'íV.-.15

VITRINA
Vende-se uma VITRINA com

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

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

de móveis e colchões.
3 vs.--alt.-4.

NegociO de ocasião:
V e nd e -se uma I unou» n<l

de aluguel. chs pa no 1.511.
Preço: 6:500$000.
Tratar com II proprletar lo,
Victor E ...ptndola, Ca fi El«
trica- Rua João Pinto 15

vs-20

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

A Tinturaria «(iuarany»
Pede à sua distinta freguesia

não entregar seus ternos a pe s
SOéjS que não apresentarem cer

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

666 15vs.-9

CASA
Vende-se uma, à rua Estéves

Júnior n. 187. Possue 12 com

partimentos.
Tratar à rua Esteves Júnior

n.183.
6.vs.-.6

Vendem-se Umtl. C8!i!8 e.
um terreno,

no Aririú, fronteiros à ca

pela local, por 2:000$000.
Tratar com o chauüeur
do carro n- 1§22, no pon
to dos automóveis. nesta ca

pUAI. íevs--to

•........•. �.�e.�.�.e.. e�••••••�••••O
• •
• r3 '

, m" IA.• � I -;,� •

: Comércio e Indústria de Madeiras (em organI,Zt,��o) :
• Ações ao portador no vclor de 500$000 - Capital de 850:000$OOe •
• a realizar como segue: •

•• 20% no ato da subscrição !
ItO% dentro de 30 dias v

• 25% dentro de :1 mêses •
• 15% com os próprios lucros da sociedade. •
• 05 interesFado5 na compra de ações desta Socte dade. que visa não só ••.. evitar que sej'l retirado de sta Capital, como também amplts r um dos mais
• antigos e conceítue dos a.tabelecimentoa industriais do genero, com capacidade •
• para cerca dA 200 operar los, poderão procurar os incorp: radores no €Bcri- •
• torio da Iabrtca à rua João Pinto 44. ou nos endereços seguintes: .,

: Heitor Bittencourt-r.fd�fZ�]te�n������r'Te�!fO�:Jan8�·1634 e 1159. :
• Sidnei Nocetti-Idem, idem, •
• E 8 AV·tla Rua Vitor Meireles n. 2:� •
• •• -Telef(lne n. 1678. •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Poloneses na Persia
e no Iraque

Bagdá, 9 (De John Wallis, da

Reuters) - As tropas polonesas
estão agora estacionadas na Pér
sia e no Iraque. Dezenas de milha
res de homens e mulheres polone
ses estão vivendo em acampamen
tos na Pérsia. Em algumas cidades

os poloneses abriram teatros pró
prios ,nos quais muitos artistas cé

lebres de Varsóvia estão represen
tando. A maioria dos iazzs no Ira-

que e na Pérsia é formada de po-

AIloneses. Entre êsses se encontra o ugam. - seque no verão de 1940 tocou na Es-
.

tacão de Repouso e Cultura de I Alugam se duas.. casas.

�\1�sc.OI.I. O hem-estar dêsses milha- 'I'
uma, ?O.ffi �,da d,e V1S.lt.3S es

res de cidadãos poloneses está nas psçosa. saia de Jantar. � dor

mãos da Cruz Vermelha britânica, finÓrIOS,. copa e demaí- de

norte-americana e polonesa que pendencíae; ,

outra, t�m bé m

importaram grande quantidade de multo esp11ço."a e sít» no

gêneros alimentares para os mes- centro da Clda�e Tratxr à

mos. O exército indiano tem tam- rua Marechal GUilherme. 15.

bem desempenhado importante pa- 5v, 4

pel no auxílio desses refugiados
poloneses, quer fornecendo trans-

portes de alimentos, quer tratando
dos doentes.

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;Jrestamista Liberuto Francisco Duarte

puesuí tor da caderneta 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,

Deve se notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, com o prêmío maior,

sendo que 8. sorte já bateu-lhe éÍ
porta, duas vezes

18 DE NOVEMBRO
formidável sorteio realtze rá a Crédito Mú
Pr edlal, no dia 4 de Novembro (61,feira),

com prêmios no valo!' de

6:250$000
Não vacile adquira já 8 sua caderaet-, IJti sé lo da

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

Mais um

tuo

médica grati; !

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B�..-
-

,,�
z 4'� )
�./.

Mais homens para o
exército inglês

De um Porto Britânico, (Asso
ciat ed Press) - Depois de rapida
e feliz travessia do Atlântico de
sembarcou recentemente aqui o

maior contingente de forças aéreas
canadenses de todos quantos têm
até agora chegado à Inglaterra. Dos
racem-chegados cerca de oitenta
por cento são tripulantes de uni
dades aéreas.

apenas 1$000Cnntribuícâo
,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANOPOLlS
Rua João Pinto, 9 A

---------------.--, �••�••••••••••••••••••••••••••tI••••••
·

-

.
• •

! SEDAS:
• •
� padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e

: das melhores fábricas do país, são :
: encontradas nos balcões da :
: T ROSA:eoeo ..,...

• •

: Diáriamente recebemos novidades :
� .
• Rua Felipe SCbmidt, 54-Fone 1514 •
• •
••��•••••••&9••••••••••••••••••••••••

Companhia ii Aliança da Haia»
Fundade em 1870 Séde: BAIA

Sequros Terrestres- e Mcrritimos

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs, 9.oo0:ú00$000
• 54.700:000$060
II :1.929.719:000$000
II 2&'358'717$970
• 85 964:965$032

7,323:826$800
22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio [osé

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em florianópoli 8

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

Caiu postal 19- Ttlfl{)hontIOB3-End. Tei. cALL/ANCA

Sub-Aqente em Laguna, Tubarão. ltajaí,

IBlumenau e Laqea.
.

CASA MISCELANEA, distribui- Prestígfa o Govêrno e as

dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás
VávuJas e Discos. - Rua Traia-. um "quinta - colunista". (L.
no,12.

í

n, N.).

----_._-- -----------------:;._-----------

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.

MATRIZ
BlUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
s

LIVRAR1A E PAPELARIA.

... .,.-

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

Ils���!�OI
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

)-1:

OI Pálidol, DepauPtradol,
EICJotado., Anêmicol, Mi.,
que' criem MlgroJ. Criança.
requíticu, rec,berio • tcnl-
fic.çíio gerei do org.nhmo,

com O

Sa nuoe n 01
Ue, D,N,S.P" rr, 199, da 1921

.................... -
.................
;''> '-, - -: ,-_

-

-'.,-
-

-]r-

-

Não compre novas!

Caspa 1 LOÇÃO :MAll.àVi�
LHOSA 1

CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS.
PITAL MiLITAR -,

:b� nesta data, aberto pelo prazo de 60
dis, o concurso de tltulos para círur
g íões dentistas contratados, a-fim-de ser
virem neste Hospital, devendo OS ínteres
sados apresentar os seguintes documen
tos:
a) � Diploma passado por uma Facul

dade de Odontologia oficial ou orícíaltza
da pelo Govêrno Federal e certtdãe de
seu registo no Departamento Nacional
de Saúde,
b) - Certidão de nascimento em ori

ginal, provando ter no máxime> ss anos
de idade,
c) - Certificado de alistamento ou de

reservista, com o registo de que seu poso
suldor se acha em dia com as obriga
ções ooncernentes ao Serviço Militar.
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 naturali

zado e no gôzo do seus direitos civis 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 ref-eridos nas al,ipeas c e d, de
vem ter as firmas recorihecídas por ta
belião,
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dirigir-se ao Hospital MI·
lítar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de Floriaa6polii. �,

de setemhro dil 11142.
"'"

Aprcveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS
e de SOMAR, adaptando-as à nova moeda

CRUZEIRO

MEC
,

OGRAFA
fazendo êsse serviço, para o quê se acha

tecnicamente aparelhada.
Preços módicos!

RUA JOÃO PiNTO, 19 fONE -1499

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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WASHINGTON, 9 (U P.) O DEPARTAMENTO DA GUERRA, ANUNCIOU QUE FORAM GRADUADOS 31 OFICIAIS liA·

TINO·AMERICANOS, NA ESCOLA DE GUERRA QUíMICA DE MARYLAND. ENTRE OS OFICIAIS QUE CONCLUIRAM O

CURSO FIGURAM DOIS MILITARES BRASILEIROS. SÃO ÊLES O MAJOR TEó FILO DE ARRIAUD E O CAPITAO IVO
AUGUSTO MACEDO.

�

_I
,

Inquerito contra
advogado

um

patrulhas navais e aéreas norte- Sebastião" têm o prazer de comunícar

arnericanas que operam em estrei- à sua distinta clientela, aos seus amí

ta cooperação com os comboios gos e a quem interessar possa, que con

tornem extremamente dificil a ati-
vidaram o sr. dr. Edgard Pinto de Sou

sa, para exercer o cargo de Cirurgião na

Casa de Saúde "São Sebastião".

O dr. Edgard Pinto de Sousa foi du

rante 7 anos, respectivamente, assistem

te das Clínicas Cirúrgicas dos Professo

res, Benedito Montenegro, Alípio Corrêa

Neto e Edmundo Vasconcelos, aos quais
deve sua orientação científica.

Foi assistente da Clí>nica Particular do

Livre-Docente da Cadeira de Clíníca Or

topedia da Faculdade de Medicina de

São Paulo, Pr-ofessor Orlando PiIruto de

DEPURATIVO

d�()'
Rio, 9 (E.) - O secretário de

Justiça e Segurança Pública do Es
tado do Rio baixou portaria deter
minando que o delegado interino
de Ordem Política e Social, ArÍ
César Succna, sem prejuizo de suas

funções, continue presidindo o in

quér i to i nstaurado contra o capitão
Rodolfo José de Almeida Filho, ex

delegado em Teresópolis, e o advo

gado Rogério Nogueira.

(orno O sr. Knox se refere à
campanha submarina

Washington, 9 (A. P.) - Fazen
do declarações sobre o desenrolar
das operações, o secretário da Ma
rinha sr. Knox, depois de recomen

dar "cautela com o excessivo oti
mismo sobre a debelação da amea

ça submarina alemã" em águas do

Atlântico, acrescentou que o mime-
1'0 de submarinos que ali operam
"é consideravel", tanto no Atlânti
co norte como no sul, embora as

(

O rendimento do tra- 'Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
.,alho na Alem�fàha Límítcdo
Washington, 9 (U. P.) - Inter- D �... �.�,,( {"1..<_ A... (.Ád!tn p � I - A a'l Ipelado sobre sua opinião acerca da ti :.;�" �J ue r� '1 i;J.V O�ihar e A;,f (O ii

proposta do senador W. Lee O'Da-
�

niel, de suspender a semana de as Santa (atílfinaquarenta horas de trabalho nos Es-
tados Unidos, o presidente Roose
velt afirmou que não existe sema

na de tal duração na indústria bé
lica norte-americana.

Referindo-se ao problema do
trabalho na Alemanha, o presiden
te Roosevelt disse que na primave
ra passada o governo nazista resol
veu aumentar de muito a semana

de trabalho, sobretudo em determi
nadas fábricas de munições, e isto
de tal modo que a semana de tra-

balho foi elevada, de setenta a oi
tenta horas. Acrescentou que du
rante dois meses a produção alemã

acusou um grande aumento, porém
em seguida começou a declinar, até

chegar um momento em que seu

rendimento foi menor que quando
a -semana era de quarenta e cinco
horas de trabalho.

Os jornalistas falaram, depois,
de política nacional, perguntando
ao presidente se o grande incre
mento republicano no Congresso
modificará a, atitude do poder exe

cutivo com relação ao legislativo,
ao que respondeu dizendo que não

havia, razão para isto. Acrescentou,
finalmente, que o Congresso dese

java, tanto quanto êle, ganhar a

Desceriam os france ..

ses a tanto t
Angora, 9 (A. P.) - Informações

de fonte diplomática dizem que 15
navios de Vichi - alguns dos quais
foram convertidos em navios-

Ruo Irelano o.C 16 - Sbde orópria
Reglstrad.. no Min istério (j/� Agricu!tura fW!i:l Ce rttlicado

n 1 rm LO de Set em vro de 19,"8.
Endereço telegráfico: 8.l\NCREPOLA
Códh'fQS usados: MASCOTTE la. e 2a, edição

FLORJANílPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Ernprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado
Represenrunte da Caixa Economlca FedHai para li v enda

das Apólices do Estado de Pernúmhuco, com sorteio
semeetral, em !\ohio p Novembro.

Paga todos os ceunons das anôlices Federais e uns Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambucc.

Mantem carretr« e."pecÜ:d para lidmin!sl!'iiçl1o de prédio!'
Recebe dínheíro em depósito pelas

melhores toxcs :
r/c à dísposrcão [rvurada lívr e t 2 '1,

CIC Limitada 5J.ió
C/C AVISO Prévio 6 �

C/C Prazo Fixo 7J/o
Aceita procuração para r'eeetll::' f ve nclmentos .. rn to

188 as Repartlcões Federai-. Estaduais e Muntcínaís,

/

vidade dos submersiveis que ope
ram em águas costeiras norte-ame

ricanas, 110 Golfo -do México e em

extensa aérea do mar das Antilhas.

NOVO CURSO DE EMERGillNCIA DE
MEDICINA llULITAR PARA :!\!ÉDICOS

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

de setembro de 1942.

"._ _ �._.._m QQ•.._-..G ·_.J".f' •..w· ·._ "tanks" - zar'param de um porto

�• da África do Norte .com destino ao

ALf "'I A..TAhl 11 (-' fi UNICn» estreito dos Dardanelos e ao Mar.

� PIA K }1\, U Vil
� Negro. Segundo essas informações,

FlortOsbe'to. St·IUa � os alemães fizeram pressão sobre

V � os franceses para que enviassem

� êsses navios ao Mar Negro, onde

!
servirão às suas forças em luta no

Cáucaso, descongestionando as es-

II
tradas de ferro por onde transpor
tam abastecimentos e armas.

O alfale�te ele[!ante d� ")-dade � Recorda-se, que, há um ano, os

!
li �_.. UU \J � turcos não permitiram a passagem

- (I de um navio-"tank" italiano pelosRua Joao Pinto, 21 � estreitos, em direção ao Mar Negro,
....................................l" _ ........;,! porque êsse navio pertencia, à Ma-

rinha de Guerra daquele reino.

guerra ..

Ternos sob medida ...(asemlras nadonsls e estiangeiras.
Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

Servico garaniido-Prontidão

Pela defesa da Liber·
dade e do Progresso
Santiago, 9 (A. P.) - A Comissão

Organizadora da manifestação de'
5 do corrente enviou uma resolução
ao presidente Rios, na qual se pede
se auxilie as Nações Unidas, em

, cumprimento dos acordos do Rio
de Janeiro, na defesa, do regime de
mocrático.
Essa resolução foi aprovada pe

los partidos democraticos, a Fren
te Nacional da Juventude, a Con

federação Geral do Trabalho e to
dos os partidários da, Liberdade e

do Progresso que estão ao lado das

Nações Unidas, "que defendem a ci

vilização contra os opressores dos
povos".

Condecorado o inter·
ventor do Paraná
Assunção, Paraguai, 9 (U. P.) -

Foi agraciado com a Ordem Nacio
nal do Mérito, o cidadão brasileiro,
sr. Manuel Ribas, interventor fe
deral no Estado do Pa.raná.

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
\ares podem exigir, sempre que hou
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in
formante prove o que

<

declarou. A
<má-fé constitue crime contra a se

gürança nacionaL (D. E. M,).

A Estatística Militar, destinada a

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

das da Nação" exige que todos os

braaileíros -lhe p rêxtcm cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em guerra_ CD, E. M.).

COMO PODE UMa
MULHER CONQUISTaR
UM HOMEM E
UM HOMEM OBTER
o Respeito de outros Homens

Sem �ue um litro de suco biliar fluo diariamente
do fígado para os intestinos, os alimentos fer

mentam nos intestinos. Isto perturba todo o

organismo. A língua 'e torna ..burrosa, a pele
amarelada ..• aparecem espinhas, os olhal ficam

embaciados, sobrevém mau hálito, bôca amar

gosa, gases, vertigens e dares de cabeça. Torna..

mo-nos feio, e desagradáveis e todos fogem de n60.

Uma simples encuação da parte inferior doo
intestinos não tocar" I causa porque nio elimiaa
tllda a comida em decomposição.

S6 o !luxo natural do suco biliar � que evita
• fermentação nos intestinos. As Pílulas Carter

são o remédio de efeito suave, que faz fluI!'

livremente o suco biliar. Contém 05 meJhorll
extratos vegetais, Se quiser recuperar seu encanto

pessoal, comece a tomar IS Pilul.. Carter d.
scôrde com a bula. Preço: 3$000.

CASA DE SAÚDE "SAO
SEBASTIAO"

Os Diretores da Casa de Saúde "São

Sousa.
É o referido profissional, cícurgíão con

sumado, -praticando a alta cirurgia,
princ1palmente da glândula tlroíde, das

vias bíltares, estomago e intestinos, del

gado e grosso, vias urinárLas, ginecolo
gia e ortopedia.

O dr. Edgard PlIIl.to de SoWla , a\l

tor da recente monografia "Novos Mé

todos de Amputação", em colaboração
com o Professor Eldm.umdo Vasconcellos

a qual causou verdadeiro sucesso 1I10S

meios cierstificos do país. Além doesta

obra, publicou mais os seguintes traba

lhos de reconhecido valor; "Cisto do

Pancreas"; "Patologia e tratamento ci

rúrgico das afecções articulares"; "Bases

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

sas do membro inferior"; "Enterite re

gional (molestía de Crohn) "; "Conceito

atual sobre a patologia e o tratamento

das hernías ínguinaes (técnica de Ed

mund Andrws) "; "Con.tribuição ao es

tudo da úlcera péptica post-operatórla ";
"Afecções cirúrgicas e ch-úrgfa dos vasos

sanguineos"; "Tratamento cirúrgico das

afecções arteriaes"; "Diver-tículos do

duodeno"; "Hernias por escorr-egamento
do grosso ínrestíno'': "Pseudomíxoma pe
ritoneal de or-igem apendícular",

O dr. Edgard Pinto de Sousa poderá
ser procurado das 9 às 12 horas da ma

nhã, na Casa de Saúde "São Sebastião",
e das 3 às 6 horas da tarde, à rua Fer

namdo Machado, 6, andar térreo. (Con
sultório do dr. Moellmann) ,

Florianópolis, outubro de 1942.

Os 6rgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
.0 que possuem em seus estabeleci.
mentos. (D_ E. M_)_

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, (asa Nacedonia-(a casa que mais barato vende)

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

c
i

�
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8
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Vida Social
Fazem snos 1I0Jel
A exma. -sr a. d. Flavia Si

mone de Assis, esposa do sr.

João Assis, telegrafista;
- a sta. Diva Gevaerd;
- a sra. Luiza Couto;
- a sta. Joaquina de Caro

valho Costa;
o sr. Antônio Pedro Aman-

te;

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey
Bolsas e cintos.
'l'rabalhos de crivo.

Compram-se
Uma máquina de costura

SINGER - Uma bicicleta -

Uma geladeira. Tudo em

bom estado. Trator à Rua
Trajano n. 18.
902 Svs.-l.

VENDEM-SE
Por preço de ocasião, uma

enceradeira e um aspirador
de pó elvtrlcos, marce ELE
CTRO LUX

-

Ver e tratar no "Salão Re
r-ord", á Praça 15 de Novem

pro. SViJ.-3

ClISTA MENOS PORQUE

SE USA MENOS

- E CONCENTRADO

Alarme aéreo na

Bulgária
Londres, 10 (Reuters) - Se

gundo informa despacho da

agência de Vichí, irradiado pe
la emissora da capital da Fran
ça não ocupada, o alarme aé
reo foi dado ontem à noite na

Bulgária, quando certo núme
ro de aviões de nacionalidade
desconhecida voou sôbre o ter
ritório daquele país balcânico.

I' ••
o t:.5T�DO :0 Je Novembro de 1942

tOrettt'm: [Mi......._._ �

ii Ecos e Notícias I
:.-..-

Passa, hoje, : 5° anivesário) ----------------
do Estado Novo, implantado a ,. t d III··��e��e�t�V����o d�a����.' pelo 1-1. guerra no Dor e a f.I rica
Comemorando essa data, foi

I hoje. às 9 horas, realizado um

i desfile escolar. A's 19.s0 horas
será efetuada a sessão inaugural
das Conferências sobre o Estado

Novo. usando da palavra o dr.
Severino Alves Pedrosa, que
dissertará sobre "Unidade Polí
tica", no Teatro «Alvaro de
Carva lho».

Londres, 10 (E.) - A B.B.C. noticiou que parte das
tropas norte-americanas empregados no ataque à Africa
Francesa vieram, diretamente, dos Estndos Unidos.

Mexico, la (E.) o presidente Avila Comacho, do Me
xico, acaba de romper as relações de seu país com o

govêrno de Vichí, numa demonstração de apôio aos Es
tados Unidos.

Nova Iorque, 10 (E.) O radio de Berlim, segundo
captação da Associated Press, anunciou a morte. na

frente russa. do tenente Goro von Mannheim, filho do
marechal Fritz Erich von Murmheírn, conquistador da
Criméia.

O tenente Goro foi morto na zona do lago Ilmen.

*

Londres, 10 (E.) - Bombar-
deiros e caças aliados atacaram

ontem a base 'nazista do Havre.
·

Londres. la (E.) - A' luz
do dia. bombardeiros pesados
americanos atacaram a base
alemã de Saint ..Nazaire. Qua
tro máquinas não regressaram.

•

Londres, 10 (E.) - O famoso
general Giraud que, segundo o

sr. Hitler. vale por 70,000 sol
dados, chegou à cidade de
Argel, na Argélia, afim de as

sumir o comando supremo das
torças dissidentes, na Atrica.

•

Washington, 10 (E.) - Foi
confirmada em Paris, oficial
mente, a prisão do almirante
Oarlan e de graI. Juin, que
defendiam a Arg-élia.

•

Londres, 10 (E.) - A rádio
de Vichí anuncia que no corn

bate naval travado ao largo da
costa do Marrocos francês, fo
ram atingidos quatro destroiers
aliados. Os bombardeiros alia
dos alcançaram o encouraçado
«jan Bart», de trinta e cinco
mil toneladas e 4 submarinos
franceses.

•

Cairo, 10 (E.) Revela-se
que o exército eixista na Africa
10 Norte de 140 mil homens,
ficou reduzido fi apenas 20 mil.

li
.

Londres, 10 10 (E) - Pode
osa esquadra aliada deixou
J.ibraltar esta madrugada, di
·igindo·se para a frente de luta
la Africa.

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

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

. - ._-1

DESDE QUE KOLYNOS foi descoberto, ha trinta
annos passados, innumeros dentifrícios têm

tentado imitar suas superiores qualidades, mas ne

nhum foi bem succedido. Kolynos ainda é o que mais
se approxima do dentifricio perfeito.
Kolynos é um creme dental concentrado e anti

ssptico que limpa os dentes melhor e sem causar

damno-restaurando rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes. O gosto agradavel do
Kolynos e a sensação de frescôr que deixa são
inimitaveis.

Não acceite substitutos-insista no melhor creme dentcll-Kolynos!

o sr. Jacinto Mafra;
o sr. dr. Ilmar Correia,

aba lizado clínico e presidente
da Cruz Vermelha Brasileira;

- o jovem Adolfo Bi tten-
court da Silveira;
- a sra. Sílvia Teixeira Mo

reira, esposa do sr. dr. Edmun
do Moreira; Washington, 10 (A. P.)
- a sra. Carmen L.' Colônia, O Departamento da Marinha

viuva do sr. ceI. Arquias Co- revelou que, recentemente, um
lônia. comboio aliado combateu, du-
- Faz anos hoje a srta. Zilá rante três dias, contra uma

Ribeiro, filha do sr. J. Ribeiro.] « alcatéa" de submarinos, no

capataz da Ponte Hercílio Luz. Atlântico norte. Um návio pa
namenho 'foi afundado, mas os

seus 40 sobreviventes desem
barcaram num porto amigo, de
pois de permanecer quatro dias
a vogar em balsas e escaleres.
Esse navio foi posto a pique
num domingo do mês de setem
bro.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�n�o Crelsutadl
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Londres, la (E.) - O preso Roosevelt dirigiu uma

mensagem ao Bey de ·Tunif:', pedindo-lhe permissão para
as tropas norte-americanas passarem através do seu

territorio, afim de combater contra os nazi-fascistas do

Tripolitania .

LJOndres, la (E.) - Três dos quatro aeródromos da
regiã·o de Oran coiram já em po.:ler dos norte-america
nos. Foram feitos 2.000 prisionei.os da gente de Vichí.

Washington, lo (E.) - O embaixador francês nesta

capital já recebeu seu passaporte. Foi-lhe notificado
que, apesar de o govêrno de Vichí haver rompido rela

-------------� I ções com os Estados Unidos, o.povo norte-americano cori-

E O morto não tinua a considerar amigo o povo francês.

encontrou Paz .••
Rio Grande, 9 (C. P.) - No dia

de Finados, quando maior era o

movimento para o Cemitério, cer

ca das 15 horas, o elétrico dirigido
por Miguel Caruccio colidiu com

um carro fúnebre de 2a classe,
sendo o condutor do carro jogado
violentamente ao sólo, sofrendo
forte choque traumático. O carro fi
cou bastante danificado e o caixão
que conduzia foi aberto e o cadáver
atirado à distância. Está sendo
apurada a responsabilidade do aci
dente pela Secção de Trânsito e

Acidentes.

Londres, 10 (E.) - A rádio cercada. Alguns focos, porém,
de Vichí divulgou que efetivos' oferecem renhida resistencia.
navais americanos desembar- I ..

caram em Argel. I Cairo, 10 (E.) - Contiríúa
• r a fragorosa retirada dos naz i-

Washington, 10 (E.) A. fascistas para o deserto líbico.
costa africana sobre a qual se

1 sob o tremendo bombardeio da
estão realizando as operações i RAF. r

norte-americanas têm a extensão I •

de 5.000 krns. I Cairo, 10 (E.) - Um batalhão
• alemão e o resto da divisão

Washington, 10 (E.) - A a.l Pavia, que ainda resistiam num

dade de Oran está praticamente reduto de Mersa-Matruh, ren

deram-se ontem.

Contra uma alcatéa
de submarinos

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

traidor da Pátria. (L. D. N.).

Trocavam centavos
por mil réis

Rio, 9 (C. P.) - Informam de 1\1a
ceió que no município alagoano de
Palmeira dos Indios, alguns comer

ciantes sem escrúpulos, depois de
espalharem notícia de que o papel-:
moeda estava desvalorizado, come

çaram a explorar os incautos, tro
cando notas de dez e vinte mil réis
por vales de cincoenta centavos. De
nunciado o fato, a polícia prendeu
os autores da "chantage",

quianos, para que rezassem "pela
manutenção da paz, e pelo êxito dos

esforços internacionais em favor da

paz ", O fato se deu um ano antes

da irrupção da guerra, e desde en

tão ninguem mais ouviu falar sôbre
êle,

Hoje, a notícia diz que O pastor
MueIler "faleceu num ponto desco

nhecido na Europ� críental".

Aluga.se a p��rlt� sàUO
prédio "it') á rua 'I'tre dvntes
I'om R 'I'ravesss . Rdtcliff" n.

2. Tratar á rua Teo. Si! veí
ra 37.

15v"'.- 2

HEMORROIDAS
Cura rodí co l sem operação, sem dor e sem repouso.

Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,
I NTESTINOS e ANO-RETAES.

D R. BIS C A R D I
Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Io.n"., de

.passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

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

MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

e envelhecido,
ex-chanceler

Semi-louco, cêgn
eis as condicões atuais do

5chuschning
Estocolmo, lO (Reuters) - O dr. ticos.

Kurt von Schuschning, antigo chan- Os mesmos informes declaram

celer da Áustria, que vinha sendo que o "lider" social-democrata ale

mantido sob custódia pela Gestapo, mão Rudolf Breistsched, que foi en

desde março de 1938, foi conduzido tregue à Gestapo pelo govêrno de

ao célebre campo de concentração Vichí é um dos companheiros do

de Sachsesausen, perto de Oranien- sr. Schuschning. Foi recebida aqui
burg, informam despachos proveni- tambem a notícia da morte do pas

entes do "Reich". I tor Friederich lVIueller, do subúrbio

Entre o grande número de rumo- berlinense de Dahlen, sucessor do

res em torno do destino do ex-chan- pastor Niemoeller, como chefe da

celer, figuravam os de que -estaria Igreja Oposicionista Evangélica Ale
sendo espancado gradualmente até mã, quando este último foi preso

a morte; de que se encontrava sé- pelos nazistas.

riamente doente, cégo e de todo Em fevereiro de 1939, o pastor
exausto; o de que perdera a razão Muel ler foi incriminado de "abusar
e foi fuzilado. do púlpito", por 11m Úibunal na-

De tudo isto, o que sabemos é que zista, e, retirado das suas funções.
o sr. Schuschning foi removido do Embora menos destacado do que

Q. G. da Gestapo em Viena, em 1940 Niemoeller, Mueller desempenhou
sendo mantido desde .então na al- um importante papel na luta reli

deia bávara de Noerdlingen. Não se giosa.
poude confirmar se a sua segunda O seu último choque com as au

esposa, a condessa Vera Czernin- toridades nazistas foi motivado por

Függer, teria obtido permissão para um apelo do pastor aos seus paro-
reunir-se ao marido, mas, a sua re

moção para Sachsesausen veiu afas
tar esta possibiiidade.
Em Sachsesausen o ex-chanceler

austríaco não tem permissão para

reunir-se aos outros prisioneiros,
mas, acha-se confinado numa pe

quena barraca, numa secção isola
da do campo, onde se encontram

outros eminentes prisioneiros pnlí-

J
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