
Londres, 11 (R.) -- Segundo informes recebidos, os alemães
ii ocupação de toda a França •

• •

IniCiaram
•

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

Sub-Igente. nOI principal.
munciplot do E.t.do.
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o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Melrelles 18-1" andar.

Agências e

Representações
Cllxl po.tal - 37

RUI Joio Pinto - 5
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Iminente a invasão da Itália
CHUNQUIlvI, 11 (ASSOCIATED PRESS) _ GRANDE ENTUSIASMO PROVOCOU EM CHUNQUIM A NOTÍCIA DE DESEMBARQUE DE SOLDADOS AMERI·

CANOS NA AFRICA SETENTRIONAL FRANCESA. A INFORMAÇÃO VEIU AUMENTAR O REGOZIJO QUE DESPERTARA ENTRE OS POVOS CHINESES A VITORIóSA
OFENSIVA BRITÃNICA NO EGITO.

"TEMOS FÉ ABSOLUTA EM QUE ESTA POR POUCO A EXPULSÃO DOS EIXISTAS DA AFRICA", _ REVELARAM ELEMENTOS AUTORIZADOS, OS
QUAIS ACRESCENTARAM: - "ADMITIMOS QUE A EMPRÊSA ALIADA CONSTITUE AGORA O PRIMEIRO P ASSO PARA A INVASÃO DA SICíLIA, QUE POR SUA

VEZ SERA O PRóLOGO DA INVASÃO Ã lTALIA".

\'

Divergências entre as

forças francesas
Estocolmo, 11 (U. P.) _ As informações de imprensa indicam que

existem sentimentos opostos ent.re as forças navais e aéreas france

sas, em face das operações norte-americanas na África, e que, enquan
t.o as primeiras se dispõem à ação, os pilotos mantêm uma atitude pas
siva.

O jornal "Allehanda", reproduzindo as versões que circulam nos

meios políticos desta capital, diz que a armada de guerra de Vichí se !

prepara febrilmente para o ataque contra as forças navais da Grã-Bre
tanha e Estados Unidos. Acrescenta que, desde as primeiras horas da

manhã, as bases navais francesas se mantêm em estado de alarma e

que todos os navios surtos em Toulon estão prontos para a ação. Em

compensação, segundo as mesmas fontes, os aviadores franceses que

prestam serviço no norte da África não adotam a mesma atitude de

seus colégas da armada, e teriam recusado a atacar os combôios bri

tânicos e norte-americanos, no Mediterrâneo.

Linhos irlandeses e ingleses
(aroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Como falou o general Giraud
Londres, 11 (Associated Pressj - O general Henry Gíraud, que,

como se sabe, foi o herói na aventureira fuga de uma prisão alemã, di
rigiu a seguinte mensagem âs fôrças francesas destacadas no norte da

África: "Durante os dois últimos anos, cumprimos escrüpulosamente
os termos do armistício. Repetidas violações foram praticadas pelos
nossos inimigos. Hoje, a Alemanha e a Itália desejam ocupar o norte

da África. Os Estados Unidos se anteciparam a elas e nos asseguram
seu apõío real e desinteressado. Esta é a oportunidade de nosso res

surgimento. Não podemos perder esta ocasião que tanto vinhamos es

perando".

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

INTESTINOS e ANO-RETAES.

D R. BIS C A R O I
Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jonv., de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

Meirelles n° 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horo.s.
MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

armas em defesa
sua França

Quartél General Aliado na África Setentrional, 11 (U. P.) _ Co

municado especial emitido pelo general Eisenhower anuncia que o ge
neral Gíraud chegou à Argélia, procedente d� Frunça, afim de orga
nizar um exército francês para novamente tomar as armas para ven

·pel' os alemães.

Vão tomar
'de

Prelúdio de um ataque ao

Continente europeu o Curso Pestalozzi era um

centro de nazismo

a

Washigton, 11 (A. P_) - "Alé
que enfim entramos em- ação

I

direta. Espero que o avanço
norte-americano contra as co

lônias francesas do norte da
Afr ica

.

seja apenas o prelúdio
de um ataque ao Continente eu

ropeu".
Essas palavras são devidas ao

sr. Wendell 'Willkie, quando
convidado por jornalistas a di
zer algo sobre os desembarques
norte-americanos no norte da
Atrica.

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

irrim ign do Brasil (D. E. M.).

Vichi declarada {(terri
tório inimigo»

Washington, 11 (A. P.) - O
Govêrno dos Estados Unidos
ordenou que Vichí, na França,
fique considerada "território
inimigo", para os efeitos de
serem cumpridos os dispositi
vos que dizem respeito ao co

mércio e às comunicações com

o inimigo.

Rechaçados pelos soldados de
Chang.Kia-Shek

Chunquim, 11 (A, P.) - O
alto comando chinês anunciou
que suas tropas, após luta te

naz, rechaçaram as forças ja
ponesas que procuravam avan

çar para o sul, partindo da zo

na de Shasi, na província de
Hu-Peh.

Camisas, Gravatas, Pijames,
"leias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
Rua Trajano, 12.

Rio, 11 (M.) _ Em atenção ao parecer do secretário geral de Edu
cação, em face da denúncia apresentada pelo diretor do Departamento
Nacional de Educação, do Ministério de Educação, o prefeito Henrique
Dodsworth resolveu mandar cassar a licença de funcionamento do
Curso Pestalozzi, anexo ao Colégio Paula Freitas, desta Capital, sobre
o qual pesa a acusação de mantêr um centro de propaganda nazista.

Incorporada à «Home . Fleel»
Londres, 11 (Associated Pressj r

>- Foi divulgado que uma divisão
da esquadra norte-americana sob as ordens do contra-almirante Robert
Griffin, foi incorporada à "Home F'leet", para efeito das operações na

presente investida norte-americana contra a Africa setentrional fran
cesa. Não há pormenores sobre o número de unidades que integram
essa divisão naval.

4 verdadeira França luta pela Liberdade
Londres, 11 (Assocíated Press) - Admite-se a presença de fran

ceses combatentes entre as tropas de invasão- da África setentrional
francesa, acreditando-se que não tenham entrado ainda em ação direta.

I ação mais audaz da 2a. guerra mundial
Angorá, 11 (U. P.) -- A imprensa turca destaca, com grandes tí

tulos, as operações norte-americanas na África do Norte.
O órgão semi-oficial "Ulus", faz notar que essa ação dos Estados

Unidos "constituirá violento abalo para os franceses que pedem a de
fesa do Império Francês".

Acrescenta. que se iniciou "a ação mais audaz da segunda guerra
mundial", e, mais adiante, expressa: "Apesar dos desesperados esfor
ços dos submarinos alemães, os Estados Unidos _ que em 1939 só
tinham um exército de 100.000 homens - hoje enviam forças à Grã
Bretanha e outras partes do mundo, e, segundo fontes de Vichí, só à
África do Norte Francesa enviaram 140.000 soldados",

Por sua parte, o. autorizado jornal "Akhiam; expressa: "O desem
barque na África do Norte mostra, claramente, que os enormes pre
parativos dos Estados Unidos não foram em vão. Pétain se viu obri
gado a ordenar a defesa, porém o povo francês compreende que se

aproxima uma nova éra gloriosa".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADO ME 'CO Torpedeado ao largo
I de Lourenco Marques

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA

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

Dr.

Josephi:la 5(hweidson
MEDICA.

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Ora.

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ������a��o ����
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua. Felipe Scbmidt n. 38 - 'I'el. 1426
Restdencln: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 Tel. t 523

ATENDE CHAMADOS À NDITE. - FLORIÃNOPOLIS.

Dr. A -U·<iUSTO DE PAU lA DJ�etOJa:i�a��SP�:1
Florianàpolis

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

Círurgí s geral e Doeuças
'

de Senhoras.
-

Fisioterapia: Diatermia, íníra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1644

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

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

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, Foue 1256

Resídencía: Conselheiro Mafra, 77-FLORJANOPOLlS.

nSTITUTO DE OlAGNOSTWO
GLlPtICO

Dr. Djalma tv1�lImann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça)
om prática nos hospitais europeu

Clfnl.ca médIca em geral, pedlatr:a,
doença! do slatema nervoso, apare-

I
lho geníto-urínarto do homen

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
I Gurso de Badlologta Ctíuíca com o

dr. Manoel de Aureu Campanarlo
São Paulo). bspeciatizado em HI
�íene e Saúde Públtca, pela Untver
sldade do Rio de Jdnelro.

Gabinete de Halo X
Electrocardiograíla cllntca

'

Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
Gabinete de lislcteraoia

Lanoratóuo de mlcroscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado, ,

'I'eleíone 1.195

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto, r - Fone 1.451

I
RESlOONCIA:

Rua Bocaiuva, 11ft - Fone 1.456

I Dr. Antônio Moniz
de Aragdo

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajauo, 33.

Diariamente das 15 às

I
11 horas,

HESmENCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

----------------------�

I

Attende a chamados
14

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNIC{\
�:[EDICA

FI OR!ANOPOLf�

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTOI�IO :

Rua Felipe Schmidt=-Edift
cio Amélia Nelo--Fone 1592
9 ás 12e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

I
CONSULTORIO:

RUfl Trajano, 33
Sob!'ado

Consultas das 5' horas

I
em deante.

I.
R.ESIDENCI A:

Rua Blutnenau, 28

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

VENDEM-SE'

EMPRESA

Por preço de o castão, uma

enc ernde lte e um asplrado:
,le pó pi, tricos, mar c.s ELE
(�TRO LUX
Ver e tratar no "Salão Re

coru", á Praça 15 de Novem
bro. SVEl. - 4

Mensagem da mocidade uni
versitária da Baia aos seus co

legas das Nações Unidas

�� R E X"
Transporte de Cargas

DCMICIL O A DOMICILIO
Vihgeos dlreta , em c sminhões proprios pari':

Bom Retlro, L�ges, Pa ln el. Correl-H'Into, Ponte Alta,
Curitrha nns Cem oos Nóvo=, Cr uz-Jro (' vice versa.
t:M COMBI�AÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bél",
Anita G .r íbatdí. V caria, C Xi6S e vior -versa.

Aceíramos C8rglH� pIPa re esns cho junto à Es
trada de Ferro em Hervs l (Cruzeiro).
Agênda em LI-:gN.: Agpnd� em Ftor ienópnl
RUa Correia Pinto, 5':S Rua Alvaro c e Carvalho.2

Telefone 1.f)77

Baía, 10 - (Agência Vitória)
- Por ocasião do encerramento

do IV Congresso e Conselho
dos Estudantes, o academico

Jacó Gorender, da Faculdade
de Direito da Baía, leu uma

mensagem dos seus colegas
baianos endereçada a todos os

jovens que lutam contra o nazi

nipo-fascismo, que ·terminava
afirmando: "Nós, os jovens bra- Isrleíros. nos declaramos absolu-

_...... _",....... _

tamente solidários convosco, no

vosso combate, no vosso sofri
mento e nos vossos ideais por
uma ordem superiormente de
mocrática. Nós nos declaramos
vossos irmãos pejo espírito e

pela luta. Nós declaramos a

nossa firme determinação de vos

acompanhar, ombro a ombro,
al:ra vês de todas as campanhas
e de todos os sacrifícios - jun
tos batalharemos até à última

I
vitória. - Não nos demitiremos
de nossas responsabilidades. Te

I mos, permanentemente, em nos

I sas coriciências, o conheci�en�o
decisivo de que a dominação
fascista significará a perda de
tudo o que concede ao ser hu
mano o direito a uma dignidade.
Sabemos que estão em jogo toda
a herança espiritual de seculos
de conquistas e toda a possi
bilidade futura de reinvidicação
da Verdade. Eis por que nos

confraternizamos, todos, nessa

guerra pela Liberdade e Inde

pendencia da Pátria ",

Comprai na CP SA MISCE

j Caspa I J,OçÃO MARAVI.

LÁNEA é saber economizar LHOS! !

COSTUMES E TRAJES
DE LÃ E DE LINHO Comunicação

A Agencia Renner, (ru
Deodoro, n. 33) cvisct à

sua: distinta freguesia
que só poderá receber

pedidos da T nAJES,
COSTUMES e SAPATOS

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

..

�

I
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Cartazes do dia
Ficou com medo dos

submarinos
Rio, 10 (C. 1\1.) - o primeiro

motorista do iate-motor "Sumar é

",
ancorado no Porto 00 Itajai, de no

me Belmiro de Oliveira, devendo
estar a bordo às 6 horas do dia 31
de agosto último para seguir via

�em, pois o dito barco jú estava

com o competente "passe" de sai
da fornecido pela Capitania dos
Portos de Santa Catarina, recusou
.e a embarcar e seguir viagen-, ale
gando, não só não haver ordem oíi
cial para navegar, como taruhé rn,

deve sua or-ientação científica,

Foi assistente da CIÍ1l1·ica Particular do
"P9r se achar com medo dê ser

Livre-Docente da Cadeira de Clínica 01'-
torpedenclo por subrnarino ". topedia da Faculdade de Medicina de

O ato desse homem do mal' foi São Paulo, Professor Orlando Pínto de

tomado pelas autoridades nevais, Sousa,
É o referido proríssíonat, ch-urgtão connão só como de indisciplina, como sumado, praticando a alta círurg ía,

de covardia, punidos pelos Códr- principalmente da glândula tiro ide, das

gos Penais do Exército e da Arma- vias biliares, estomago e intestinos, det

da, razão pela qual foi êle sulnne- gado e grosso, vias uri·nãrias, g ínecolo

lido a inquérito policial mi litar. gia e ortopedia,
O dr. Edgard Plato d. Soua , ...

Remetido êsse inquérito para a tor da recente monografia "Novos Mé-
Auditoria da 5a Região Militar de todos de Amputação", em colaboração
Curitiba, o respectivo promotor, oom o Professor Edmundo Vasconcetos

bacharel Fernando Moreira Guima- a qual causou verdadeiro sucesso IllOS
meios científicos do país. Além desta

obra, publicou mais os seguintes traba
lhos de reconhecido valor; "Cisto do

Pancreas": "Patologia e tratamento cí

rú.rg íco das afecçOes articulares"; "Bases
atuais sobre a patogen ia "; "Classificação
e tratamento das hiclroceles"; "Patologia
e tratamento cirúrgico das veias varíco
sas do membro inferior"; "Enterite re

gional (molestia de Crohn) ": "Conceito
atual sobre a patologia e o tratamento
das hernias bngulnaes (técnica de Ed
mund Andrws ) "; "Con trfou íçâo ao es

tudo da úlcera péptica post-operatór-ía";
"AfecçOes cirúrgicas e cirúrgia dos va'S05

sanguineos"; "Tratamento cirúrgico das
afecções arteriaes"; "Diverticulos do
duodeno"; "Rernias por escorregamento
do grosso mrestíno"; "Pseudornixoma pe
ritoneal de origem apend icular",

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

nhã, na Casa ele Saúde "São Sebastião",
e das 3 às 6 horas ela tarde, à rua Fer
nando Machado, 6, andar térreo. (Con
sultório do dr, Moellrnann ) .

Florianópolis, outubro de 1942.

ACão contra o Banco, Sociedade Cooperativo: de Hespcnscbílídcdes
da Franca I , .Limi toda '"

B���a d�O���ç!Õa��itrl�� n;-cô?-j Banco de Credito Popular e Agucola
te Suprema do Estado de Nova Ior- de S nta ("''' ..... rin�que, que entregou 228 milhões de

I a g �dí. U
dólares à Alemanha, "por ordem do

g'ov erno de Vichí".

I
Rua Ireleno 0,° 16 - Séde olópria

Essa alegação surgiu por ocasiã.o Registrado no Mlnistérlo da Agricultura pelo Certiücado
de ser julgado o processo pro�o.Vl- D. 1 em 20 de Setembro de 19b8.
do pelo Banco Nacional da Bélgica E d f I 'f' BANCREPO'LApara recuperar o ouro que havia n ereço e egra ICO:
sido confiado ao Banco da França, CÓdifTOS usados: MASCOTTE la. e 2a. edição
em depósito, antes da invasão da FLORJANOPOLIS
Bélgica, em 1940. EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORESOS representantes do Banco da .

Franca contestaram a acusação, di- Emprestlmos - Descontos -,- Cobranças
zendO' que, t�ndo 'procedi�,o. àquela e ordens de pagamentoentrega, havia ficado livre de

T d . d ' M! I' d P dqualquer obrigação". em correspon ente. em tu tI!;
.

os- 1, un c pIOS o �sta o
Por sua vez .os interventores do Representante da CSIXll ECODOffilC8 f ederal para fi vende

Banco Nacional da Bélgica - se- das Apóliees do Estado dp Pemambuco, c()m sorteio
nhores Daniel de Gorther e _Henr� semestral, em M .io e Novembro.
wua - alegaram que a acao fOI

P t d d '1' F d •

d E dproposta pelo Banco em 1941, aga o os o� ceupnns _as ane lC�S euerais e os sta os
quando, por ocasião da queda da de Sao Paulo. Mmas GeraIs e Pernambuco.
Françã, aquele montante em ouro Mantem carteira especial para admtnistreção de prédios
foi re�etido para Dacar, �as 10- gecebe dinheiro em depósito pejasgo apos entregue aos alemaes, em

vez de ir ter as mãos do governo melhores taxas:
belga exilado. C/C à dtsposição [reurada livre) 2 '{

C/C Limitada 5*.
C/C Ay:so Prévio 61,t
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber ve nctmenios �'n, to
188 as Reparttcões Fed eruls. Estnrluals (> Muninípaís.

Os homens de
minha vida

Com Loretta Young,
Dean Jagger e Conradt Veidt

Brasil Atualidades DFB.

Noticias do dia
Atualidades

Cr. $3,00-Cr. $2,00-
Livre de Censura

)

J

A G&stapo no Chile
Santiago, 10 (Reuters) - Tendo

a Côrte Suprema julgado impro
cedente o recurso apresentado pe
lo diretor do Banco Germânico,
Alfredo Klaiber, acusado de prati
car a espionagem a favor do
"eixo", o ministro do Interior de
terminou que fossem tomadas con

tra êle as medidas necessárias à
segurança nacionaL

ALUGA-SE
" Uma casa com todo o con

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

Condenado um
escritor chileno

Valparaizo, 10 (A, P.) - o Tri
hunal Naval declarou culpavel de
injúrias o escritor chileno Renja·
nlin Subercaseaux, aCllsando-o de
insultar a Armada Chilena no ti
vro "Chile, uma Louca Geogtafia".

Declaracões da chan
celaria britânica

Londres, 11 (Reutersl - O pri
meiro relatório do Departamento
de Noticias do Foreign Office de
c1fll'a que em mensagem aos fran

ceses, o presidente dos Estados
.

rnidos anunciou a chegada de for-I
ças norte-all1ericanas na Africa do INorte Francesa.

O relatório prossegue: "O gover- I
no de sua majestade subscreve pIe- !

namente a politica e os ideais do

'ppesidenle Roosevelt. A ação dos.
Estados Unidos foi ell1preendida

I

com pleno apoio e colaboracão do
I

governo britânico, O govel'l1� ele:
�ll1a majestade não tem sinão um;
desejo, em relação a França, isto;
c, apressar o dia em que os fran-'
ceses de toda parte se unam para

I

restaurar a independencia e a'
gl'andesa da sua pátria. As opera-;
ções iniciadas pelas Nações Uni
das no norte da Africa são ti\n pas-

I

so a mais para apressar a vi nda
desce dia".
Uma declal'ação conjunta britâ

nico-americana exorta o povo fran
crs a permanecer calmo, mas aler
tA.

A's 5 e7 1/2 horas

Final do seriado

A garra de ferro
Feira Nacional de Indústrias

de São Paulo DFB
Preços Cr.2,00-Cr. $1,50

Imp. até 10 anos

Essa condecoração é a mais an

tiga e a ll1ais alta honra civil con- Vende-se ou permuta-se
cedida pelfl COI'ôa da Holanda. A uma bôa chácara, com 10,000
cerimonia teve lugar no Clube da mts,2 dispnDdo de agua cor
Holanda, no número 10 da ROCke-' rente, plÇO de 8gua potavt'I,
felIer Plaza, durante Ulll jantar que instalação elétrica, árvores
reunill 200 membros da colônia I frutíferas diverlia@, cnfesal.
neerlandesa em Nova Iorque. ele. Terreno pIaDO. Prcç' :

É interessante lembrar que o
I 12 contos. - J':formações na

Embaixador Loudon foi aluno do; redbção do ESTADO.
Prol'essql' Bal'nollw, na Haia. I 15v.- .1S

râes, entende que, em face do de
er-eto-lei n. 4.766, de 1-X-!l42, que
define crimes militares e sua ('.0111-

petêucia, o juiz de Direito de Ita

jaí é que deverá funcionar nesse

processo. O auditor Steiner de

Couto, entretanto, em longo e fun

damentado despacho, discordou do

representante do Ministério Públi

co, argumentando com os recentes

decretos governamentais ns. 4.124
e 4.766 de 1942, achando ser incon
testável a competência da Justiça
Mil itar. para nela se aforar a res

ponsabilidade daquele acusado.
Esse processo, ora em gráu de

recurso, deu entrada ontem no Su
premo Tribunal Militar, sendo ime
diatamente distríhuido ao ministro
Vaz de Melo.

CASA DE SAÚDE "SÃO
SEBASTIÃO"

A's 71/2 horas

Estranho recurso Mr_ Wong no

Bairro ChinêsCom Artur Kenedy e

Joan Perry
Com Boris KarloffPecuaria nordestina

Complemento DFB
Atualidades RKO

____. ••• +...�

Cr. $2,50-Cr.
e 1,00

Censura até 14 anos

$2;0(

,

Chegou a Tânger o
Duque de Braganca
Tanger, 10 (U. P.) - Proceden

le de Portugal, chegou o duque de
Bragança, pretendente ao tl'ono de
Portugal, acompanhado dos COIl

(:cs ele Paris. O general Uriarte,
(ill nome do alto comissál'io, rece

IJcu os ilustres viajantes, que se

guiram paI'a Larache, onde passa
I'ão uma temporada na residencia I

da duquesa de Guise.

Condecorado o
escritor Van Loon

Nova ]ol'(!ue, novembro (Da
Agência "Aneta" especialmente pa
ra InLeraliado) - O Embaixador
da Holanda, nos Estados Unidos,
dr. Alexandre Loudon, condecorou
com a insignia de Cavaleiro da Or
dem do Leão da Holanda, o famo
so escritor Hendl'ik \Villen Van
Loon, bem como o Professor
Adrian J. Barnouw que, desde
1921, leciona na Universidade de
Columbia, História, Língua e Lile
ratlll'a da Holanda.

Os Dketores da Casa de Saúde "São
Sebastião" têm o prazer de comunicar

à sua elistinta clíen tela, aos seus amí-

gos e a quem interessar possa, que con

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, assísten
te das Clínicas Cirúrgicas dos Professo

res, Benedito Montenegro, Alípio Corrêa
Neto e Edmundo Vasconcelos, aos quais

Preços

--"- -----------,------------

A Estatística Militar, destinada a

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

das da Nação, exige que" todos os

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

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

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

gurança nacional. (D. E_ M.).

Alugatn-se
Alugam se duas caS8S:

uma. com se la de visita» es

paçosa, sala de juntar. 4 dor
mítórlos, copa e demaí , de
pendenctas: outra, também
muito esp -çlisa e slt» no
centro dJ.l cidilde Tr'lt'll' à
ua Mart'cbal Guilherme, 15.

sv 5

Crédito f\1útuo Prt'dia I

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

NegociO de ocasião:
Vende-se uma límoustna

de aluguel. cha pa nO 1.511.
Preço: 6:500$000.
Trator com o proprielsrio,
Victor E' pindola, C8" s Ele
triC8- Rua .João Pinto 15

vs 21Proprietários: J. t\.1oreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entró'g'Uí:l ao ;>it'stamista Vbt'rCito FrllnC'Íscu DUl-lfte

pflsslJitjor da eaderm-ta n. 12Cí�, O pri'íilill
qllt' lhes coutw prn mt'fCiidllria!'. DO villor de rs

6:250$000
contemplado no sorteio d�l 18 rit' AgObto de 1942

Deve se notar que o IDdHDn prestamista já foi
premiado há 8nos 8trsz, com () pn'imio mllÍor,

sendo que fi sortI:' já batl"u-lile éÍ
porta, duas vezes

18 DE NOVEMBRO
:'vtllls um formidável 8tll'teiO ff'slízBrá a Crédito Mú

tuo Predial. no diô 4 de Novembro (6deira),
com prêmios nn valor de

6:250$000
N&o vacile adquira já 11 su'" Cl<idf�rnetH na séde da

Crédíto Mútuo Predial à rU;l Visconde
de Ouro Preto n° 13.

..--------..--....------.... �a. ...

Con�ulta médica g:ôtis !

Conlribuicão
, apenas 1$000

Durval Dingee e exma.

sra., participam a seus

parentes e amigos o con

trato de c as.amento de
sua filha Lucí com o

sr_ Nazaré Camisão
•

Fpolis., 31-10-1942

Nazaré e Lucí apresen- '

tom-se noivos
Fpolis" 31-10-1942

Aluga"Qe a parte �!l,'=' peri(lr 00

prédio sit" á rua Tirad"DtE's
com R Travessa Ratclife, D.
2. Tratar á rua Teo. Silvei
ra, 37.

CHACARA

.. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quarta-feira, II lIe Novembro de 1942 3

••••••••••••• e� •••••••••�••••••••••••
• •

: RE'NI CI-t SIA :
: Comércio e Indústria de Madeiras (em organlzê�ão) :
• Ações ao portador no valor de 500$000 -Capital de 850:000$000 •
• a realizar como segue: •

•• 20% no ato da subscrição .-ItO% dentro de 30 dias
• 25% dentro de 3 mêses •
• 15% com os próprios lucros da sociedade. •
• Os ínter e as ados na compra de ações desta Sociedade, que visa não só •
li evitar que sej'i retirado desta Capital, como também ampliar um dos mais •
• antigos e couceítuedos etabeleolmentos industriais do genero, C!1m capacidade •
• para cerca àA 200 op-rarlos, poderão procurar 08 íncorp: radores DO e serl- "
•

torio da rubrica à rua Juão Pinto 44, ou nos endereços seguintes: •
• H ·,tor B·lttencourt Rua :FeJipa Schimidr, 34-Salti 5. •
• e --(Edifício Bernhausen] Telefones ns. 1634 e 1159. •
• Sidnei Nocetti-Idem, Idern. •
• E G AV·lla-Rua Vitor M�íreles n. 2:� ..
• •• Tel{'f(\ne n. lÜ78. •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
o Clube dos

Aecem-vindos
Cairo, 10 (Reuters) - Seis

tripulantes de um bombardeiro
dos Estados Unidos, o qual fi-
cou sériamente danificado por A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

projéteis de baterias antí-aé- seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há
reas, no início da ofensiva do � de mais moderno.
deserto ocidental, eram os mais

I E' hoje o calçado da móda, é recomendado para I
recentes membros do Clube dos I

época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário. <

Recenvindos. Eram também os � Assunção, Paraguai, 9 (U. P.) - �--_._--------

primeiros homens da fôrça aé- I Não compre seu calçado sem primeiro visitar a Foi agraciado com a Ordem

Nacio-I Irea dos Estados Unidos que TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à nal do Mérito, o cidadão brasileiro, Ecos e Notícíashaviam sido aceitos para

mem-llnsta'àdora.
sr. Manuel Ilibas, interventor fe-

bros do mesmo Clube. O artí- Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- I
deral no Estado do Paraná.

lheiro foi ferido por um estilha- dos do interior.
----

ço de bomba, tendo sido atin- Nós e os americanos
gido o motor do aparêlho. O

aeroplano perdeu altura, rapi- ������========::::::============
damente e teve que fazer uma O Méxh:o e Condecorado o gral.
aterrissagem forçada no deser- OS italianos Amaro Bittencourt
to. Mais tarde os feridos e al

guns membros da tripulação
foram recolhidos por um cami
nhão e fizeram o viagem de re

torno às suas bases e depois,
com exceção das vítimas, to
da � tripulação chegou ao seu

esquadrão. O número de sócios
do Clube é agora de 283.

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

NOVO CURSO DE EMERG1llNCfA DE
IIlEDICINA IUILITAR PARA MÉInCOS

CIViS
De acôrelo com a orelem elo sr. Coronel

Chefe do Serviço ele Saúde da 5& Região
Militar, estão abertas, no H. M. ele F'lo
rianópolis, as inscrições para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civis, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se
rã Iniciado vinte dias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de setembro de 1942.

Recompensa pela captura dos
guerrilheiros sérvios

Londres, 10 (A. P.) - Pela

primeira vez, desde o começo
da guerra, as autoridades do
"eixo", na Jugoslávia, prome
teram recompensas à popula
ção pela prisão de guerrilhei
ros de Mihailovich, oferecendo
sorqas equivalentes a 600 dóla
res por qualquer componente
dos bandos de patriótas arma

dos, ao que informam os cír
culos jugoslavos desta capital.

A Tinturaria «Ciuarany»)
Pede à sua distinta freguesia

não entregar seus ternos a peso
soas que não apresentarem cer

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

666 ISvs.- 9

40

ANOS

• ••Aí COMEÇA
A VIDA

Ja�·
Sim, contanto

que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -
Vida do corpo

Tamancaria Moderna
IODA�B-
Vida do coração

LABORATORIOS RAUL LEITE S.A.
r-=======---�-======--����������

Bridge, 10 (A. P.) - O sr.

Francisco Silva Júnior, diretor
do Escritório Brasileiro de In

formações em Nova Iorque, fa
lando em uma reunião do Rota-

Assinou o presidente da • Re
pública decreto dando nova re

dação ao parágrafo 7' do arti-.
go 9' do ato de n. 19,.473, de
10 de dezembro de 1931), altera
do pelo de n. 19.754, de 16 de
março de 1931.
O aludido parágrafo ficou as

sim redigido:
«As mercadorias de valor até

Cr$l.OOO,Oo (mil cruzeiros) po
derão ser retiradas. independen
te do conhecimento, mediante
as cautelas instituidas nas leis
ou regulamentos em vigor. A
estimativa dêsse valor, não ten

do sido feita na ocasião do des
pacho, competirá ao prudente
arbitrio da empresa de trans

porte no momento da entrega
da mercadoria. As mercadorias
de valor superior a Cr$ 1.000,00
(mil cruzeiros) que torem nomi-

I
nalmente consignadas a qualquer
repartição federal, estadual ou

municipal, poderão ser entre

gues no destino, independen te
do resgate do respectivo conhe-

I cimento original se a repartição
consignatária oficialmente o pe
dir à empresa transportadora.
por escrito, a dar a esta recibo
idôneo passado em forma regu
lar".

México, 10 (U. P.) - Soube
se de boa fonte que, a exemplo
dos Estados Unidos o México zou-se a entrega da Medalha do

eliminará brevemel�te os ita-' Mérito Militar dos Estados Uni
lianos de sua relação de estran-

I

dos ao gene:al brasileiro Am��
geiros inimigos. Em círculos 1'0 Soares Bittencourt, Como ja

oficiais expressou-se que o go- informamos, o general Amaro
vêrno tomará esta medida por

Soares Bittencourt é o primei
dois motivos, primeiro, para

1'0 militar estrangeiro a receber

alargar a divisão que separa
essa histórica condecoração

alemães e italianos, segundo norte-americana.

pelo fato de que os italianos ti-
veram até aqui bom comporta
mento.
Quando o México declarou

guerra ao Eixo os cidadãos dos

países totalitários tiveram or

dem de se recolher à capital,
que não podem abandonar sem

Ipermissão especial, embóra
dentro de seus limites gozem
de liberdade de movimentos.
Da Fronteira Italiana, 10

(Reuters) - Segundo informa
ções de fontes merecedoras de
todo crédito, os operários em

Genova fizeram demonstrações
de desagrado contra o regime
fascista, por ocasião dos "raí
ds " levados a efeito pela RAF
contra aquela cidade. Quando a

polícia, chamada às pressas,
penetrou nos abrigos anti-aé
reos, abriu fogo contra os ma

nifestantes, matando muitos e

ferindo outros.

Miami, 16 (A. P.) - Reali-
ry Clube, encareceu aos norte
americanos a urgência de es

tudarem os países irmãos do

sul, a-fim-de serem afastadas
as idéias erroneas que alguns
ainda alimentam a respeito das

nações do continente. Expri
miu, também, a esperança de

que o comércio se normalizará
completamente nas bases da
lei da oferta e da procura. O
orador delineou, em síntese,
qual o pensamento dos latino

americanos, relativamente à

compreensão dos norte-ameri
canos sobre eles.

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

traidor (la Pátria. (L. D. N.).

Farmácia (,Esperança)
do

Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será I sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
o ADVOGADO ACACIO .r.fO
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

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

apartamento 112.
Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

Garante se a exata observAncia no receituário médico

MODICOSPREÇOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edificío doAs anedotas e piadas aparen
temente iugênuas são grandes
armas de desagregação mane

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

10 1& ($.. Ia..� .. I, .....
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, Casa Nacedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

/
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I Artigos para

I
I{UA FELIPE SCHMlD1 1\ 3�

I

Catn postal /t;)-- Tdeohond083-l!nd. fel. .ALLlANÇA-. I
Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itnicri, IIBlumenau e Lccres.

.

�

COiRpanhia Da
--------- --_._---*-----

Fundad� em 1870 Side: BALA
Seguros rerrestres e Mcrítimoc

__;___

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumídas,
Receita

.

Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) •

ano de ! 940
Rs. Y.OOO:ü00$OOO

54.700:000$000
.'L92Q.719:000S000

2&'358'71'1$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo u'Utra Freire de Carvath», Eplphamo [osé

de Souza e Dr. Francisco 'ie 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 Àírtca.

Agente em Florlcrnópolis

CAMPOS LOBO 8;
r.

"-,a.

CASA MISCELANEA, distribui- Prestígía o Govêrno e as
dora dos Rádios R. C. A, Victor, classes armadas, - ou serás
Vávulas e Discos. - Rua Traja-. um "quinta. colunista". (L.
no, 12. J D. N.).

•••••••••••••••••••••••••
• e

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA I
• Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.642 •
• •
• Entrealt a ccmlcilic •
• •
••••••••••••• ;•••• 85 •••••
-----------

e••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • •
• •

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

i as ANTA ROSA :
e

�

: Díáríamente recebemos novídades !
i Rua Felipe Scbmidt. 54-Fone 1514 :
••••G••••••••••••••••••••••••••••••••
------- ----------_._"--_.._----------

c SA43
FILIAL

FLORIAHOPOLlS
Rua J040 Pinto, 9 A

fvlATRIZ
BLUMEMAU

Rua 15 de Nov. n. 533
LIVRAR1A E PAPELARIA

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.

--- o ----------

n

I
A.proveite suas antigos máquinas REGISTRADORAS

e de SOMAR, adoptando-as à nova moeda
CRUZEIRO

Sanguenol
CONTEM

.OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

o. Pálido.. Depauperados,
E.qotedol, Anêmico., Mã ••
qUI criam Mágroa, Criança.
raquíticas, reclberão I toni-
ficação gl,,1 do orgenhmo

com o

Sa ngue n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Não compre novas!

MECA
,

OGRAFA
está já: fazen do êsse serviço, para o quê se acha

tecnicamente aparelhada.

Preços módicos!

RUA JOÃO PINTO, 19 FONE -1499

.............._... -
'lia•••••••• ,••••
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IVida So�ial
.anrversãrtoar
Fez anos ontem a exma. sra.

\

d. Lourdes Beirão Bonassis.
- Ocorreu ontem o 2° ani

versário do inteligente garotinho
Flávio Beirão Bonassis.

Fazem anos hoje I
A sra. Lucinda Boiteux;
-

as srtas. Josefina e He
lena Moritz;
- a srta, prot, Carmem Ra

magem;
a sta. Irene Correia;

- o sr, Colombo Sabino;
- o sr, Nerêu dos 'Santos

Pereira;
o jovem Mario Fernandes;
o sr. Pedro Alves da Sil-

va;

&&f!1& m; 7THI!
u ESTADO U de Novembro de 1942

7 i !III;!'. tliM '11 U l1li1 I· 2 I

Do dia 15 do corrente a

31 de Dezembro
daremos resposta á guerra surda, sorrateira e

cheia, de despeitos decerto concorrencia

Com uma Guerra comercial, teal, mas contundente:

A GUERRA DE PREÇOS!

J lGGWi

Permitiu a passagem
Londres, 11 E.) - O Bey de Tunis, segundo se pro

pala, permitiu que as forças aliadas atravessassem o

seu território.

Goering acha ..se na A'rica!
Londres, 11 (E.) Notícias não confirmadas dizem

que o Marechal do ar Goering se encontra na África
francesa.

Recorda-se,
III Reich não

domingo último.

a propósito, que o ministro do ar do
esteve presente ao discurso de Hitler, Dispostos a tirar «diferenças» criadas e

alimentadas mesquinhamente por 'despeito mal
disfarçados.

•

A queda de Oran
Londres, 11 (E.) Foi, oficialmente, noticiada a

queda de Oran, na Argélia.

BENEFICIAREMOS. aos mesmo tempo, DIRE
TAMENTE O generoso e indefectivel amigo
de 20 anos de nosso comercio correto e honesto:

.

Caiu Casablancao sr, Osmar Larnarque,
hábil tipógrafo de nossas ofici- Vichí, 11 (E) -- Foi, oficialmente, noticiada a queda

. de Casablanca em poder das fôrças norte- americanas.nas,
- o nosso prezado conter-

raneo sr. dr. Valmor Ribeiro.

o POVO bonissimo da bonissima Florianopolis!

Todas as mercadorias �e nI stock serão remarcadas

Noivados:
Com a sta. Dóra Sant'Ana

Gomes ajustou núpcias o sr. SeI·
va A. Gentil.

Com a gentil senhorita Odete
Coelho Borges, filha nn sr. An
tônio Borge i da Silva, co

merciante, ajustou núpcras o

sr. Valdir Schmidt , oficial infe
rior de nossa Força Policial.

Viajantes:
Encontra-se nesta capital o

sr. dr. César A'vila, diretor do
Hospital de Hamônia e concei
tuado clínico.

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

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

ocoooaoo �OCXXIXXJQ JOOOCXXlO.::ooocax:J XX1QCIDOD

I Antonio Borges da su �
I va e OJindina Coelho Bor- �
I ges participam aos paren- §

I
tes e pessoas amigas o

I"contrato de casamento de
sua filha ODETE com o

� sr. Sargento Valdir Sch- �
� midt. B

1�;JCDCJXIOCDCIODDDDCIXXXlOOOO:xzJDOClDQ!VALDIR e ODETE apre- ,
sentam-se noivos. i

r.odJDDIXXI oavoaaoo�OCO'XJQQQ"JCOOODOO t'XIDDDOQ

3v.-1.
----------------------------

OOOOODDCI .xxJCICDIX1troaÇgQQ XJOCJOODQCCXXXXlOO JODOQODD

I Irineu Schmitz e Nilce �
I

Calvet , têm a honra de

Icomunicar aos parentes e

pessoas amigas o seu con

trato de casamento, ocor- �
rido a 25 de Outubro. �

;;:;;:-:;:;;-=1sentam- se noivos.
�

UooocXXXJ 'XlOOOOcaOOOCOOOO!X!OOOOOOXXlOOOOOODOIXJDCo
703 3vs.-l-

(amionetce FORD

A invasão da Italia
Loridres , 11 (E) - Nos círculos oficiais deix,eu se

transpirar, ontem: que as fôrças norte-americanas, dentro
em breve. com o auxílio dos exércitos ingleses, atacarão
a Italio, partindo do Continente africano.

Llinhos e tropicaes para ternos - SEDAS -

CAROÁS-LINHO PARA LENÇOES-TAILLEURS
KIMONOS - BOLSAS - MAILLOTS DE BA

NHO - ROUPÕES - BLUSAS.

Ternos feitos -- Capas. para senhoras, homens
e creanças.

Tepetes-/ Congoleuns - Passadeiras
Stores.

Finíssimos

Panos de Me�a -Colchas--Gua'nições
da Ilha da Madeira.

ETC. ET{. ETC.
TODO O LUCRO MATERIAL SERA' ABOLIDO
30, 40 e até 50% de Economia para a nossa

população!

Todas as mercadorias terão preços afixados.
Sobre os pr eço s marcndos não concederemos

aba timen tos.
Ficam suspensas as vertdcrs a crédito, salvo

A MODELAR

Conferenciarão H"iller, Mussolini e Lavai
Ladres, 11 (A. P_) - Dentro em breve, divulga se

nesta capital, Hitler, Mussolini e LavaI reunir-se-ão
em conferência, provavelmenre em Munich. Adeantam
as informações que LavaI se acha em Berlim, onde teve
demorada conferência com o ministro Von Ribbentrop.
Nessa conferência, ao que se diz, foram discutidos 3
pontos: a ocupação inteira da França pelos alemães; a

entrega da esquadra francesa aos marinheiros nazistas;
a conscrição obrigatoria de operar.ios franceses para tra
balharem nas fábricas do Reich.

3°)
casos mui especiais.

eial que o govêrno de Vichí não

representava a verdadeira Fran

ça.

Cretones

e grandes contingentes de tro
! pas americanas desembarcaram
entre Buna e Felipeville, na

Atrica do Norte .

*

Londres, 11 (E.) O sr.

Hitler, afim de justiticar com

um pretexto a ocupação total
da França, disse que o gral.
Giraud é o responsável por es

sa decisão nazista.

1I11i... •

Londres, 11 (E) - Falando vam o super-encouraçado "Nel
ontem no banquete anual do son"; I cruzador e 6 destróieres,
Lorde Maior de Londres, o sr. cobrindo numeroso grupo de
Churchill dec' arou que as bai- navíos mercantes, vindos do
xas britânicas em Madagáscar Atlântico, O movimento no

foram apenas de 17 mortos e porto é intenso. Suas aguas es-

45 feridos; e que o armamento tão patrulhadas por velozes
capturado será usado pelos lanchas torpedeiras. Por cima

"franceses combatentes", que do Penhasco voam e revoam

se encarregarão da defesa da os aviões de observação e caça.
ilha. •

• Algeciras , 11 (E.)- O super-
Cairo, 11 (E) - Os br itâ- couraçado h ancês «Jean Bart».

nicos em perseguição às tropas i que se encontrava em Oran,
do "eixo" continuam fazendo e stá em chamas. Essa nave

numerosos prisioneiros, especial I continuou usando os seus ca

mente italianos, que foram aban- nhões até não poder mais.
danados pelos alemães, à sua! M d

.

d 1 (�) fprópria sorte, sem uma gota I a fi ,1 .

- A Irma

d'agua siquer. i se que o marechal Rommel está
* pedindo a Hitler, com insisten-

Berna, 11 (E.) A Suíça cia, o envio de vapores a To-

encarregou-se dos negocios es- bruque, afim de reembarcar
tadunidenses na França não suas tropas restantes com des-

,

'S'
". Washington, 11 (E.) - O go-

ocupada. tino a iciua ,

� v êrno do Haiti vem de romper

Londres, 11 (E.) O
.

l ? Washington, 11 (E.) O suas relações com o govêrno
Lorde do Almirantac'o anunciou presidente Roosevelt declarou de Vichí.

que até o presente, foram des-I que
em 1943 os Estados Unidos

-

truidos, avariados ou capturados terão 9.7??000 homens ades- Cairo, 11 (E.) A maior

570 submarinos do «eixo». I
trados militarmente. Esse total parte da flotilha de destróieres

* selá suficiente para ganhar a franceses do Mediterraneo foi

Brazzaville, 11 (E.) No- guerra. varrida quando o peso da es-

t ícias não confirmadas dizem " quadra de batalha nor te-arner i

que tropas italianas desembar- Londres, 11 (E.) -, O ma- cana foi lançado contra ela.

c aram em Bizer ta (Tunísia). rechal Pétain declarou, oficial- •

to mente, que se acha à tren'te das Cairo, 11 (E.) - Um sub-

Algeciras, 11 (E.) -- Foram fôrças francesas de terra, mar e marina ing' ês torpedeou ao

afundados 3 destróieres fran- ar. norte da . Sicília um cruzador
ceses em frente de Oran, 3 em

* italiano. Imediatamen1e apare
Vende-se uma, fechada e com f d A f H 11 (E) O I I 1 tirente e rgel e 1 em rente avana, .

- ce. ceram numerosas anc }8S an l-

placa, tipo 1929, em perfeito de Casablanca. Fulgencio Batista, presidente do submarinas, que 'rebocaram para
estado. Tratar com o sr. Alva * estado cubano, baixou decreto a sua base o cruzador, que ia
ro de Lima Veiga, na agência Algeciras, 11 (.E.) Pode- ontem rompendo as relações di- fortemente adernado.
da SINGER, à rua Felipe I rosa esquadra aliada chegou a plomáticas entre o seu país e

*

Schmidt, 34. 4vs. -1 Gibraltar. Pouco depois chega- Vichí, dizendo em sua nota ofi-
,. Gibraltar, 11 (E.) - Novos

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE'I

Quem perdeu?
Encontram-se depositadas ';;a

Casa "Ao Bem Gosto", à rua

Felipe Schrnidt 18, uma cader
neta, endereçada à «Vizinha»,
João Pinto 33, e uma carteira
expedida pelo C. R. Flamengo,
do Rio, a Marlindo Calafange
Fagundes. encontradas no

balcão daquele estabelecimento
comercial.
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