
Estamos mobiliz dos e prontos para a luta'!
«Empenhados nas tarefas do desenvolvimento interno, não desejavamos a -guerra. Tivemop,la entre
tanto, e o que agol'8 nos cabe fazer está na conciencia de todos os brasileiros. Sem descontinuar
os esforços para progredir, estamos mobilizados e prontos a lutar em duas frentes: a externa e a
interna, cooperando por todos os meios com a l10bre nação norte-americana, fornecendo-lhe quanto
careça para completar a sua preparação». (Do discurso de 10 de Novembro, do presidente Vargas).

os alemães batidos
em Estalingrado

Moscou, 12 (A. C.) - Foi irra
diado o seguinte comunicado: "Du
rante a noite de 9 para 10, as nos-

I
sas tropas combateram contra o

inimigo nas áreas de Estalingrado,
I
a nordeste de Tuapse e a suleste de

I Nalchik . Na área de Estalingrado
as tropas russas consolidaram as

suas posições e repeliram os ata
ques lançados por pequenos grupos
inimigos. Foram mortos 100 ale
mães, destruidos dois canhões, on
ze metralhadoras e várias casama
tas inimigas. Ainda em Estalingrado
as tropas russas, na zona fabril, re
peliram os alemães. Foram mortos
100 soldados inimigos. A noroeste

Homenag m a d-d de Estalingrado, as tropas russas fie o a I o zeram uma incursão à retaguarda
milnar norte-ame· inimiga e mataram 36 alemães. A

rteeno suleste de Nalchik continuaram ati-
vas as operações. Em um setor, o

Rio, 12 (C. P.) - Tendo em vista ataque lançado por um regimento
expressar o sentimento de amisade de infantaria com o apôio de tan

Londres, 11 (A_ P_) - PaI' Edward Robinson - Um comentarista declarou, que une os exércitos brasileiro e' qlles foi repelido, sendo destruido
hoje, que as forças norte-americanas e britânicas passaram rapidamente através americano e estreitar os laços de vários tanques.
a Tunisia para atacar 'I'r.ipol i, pelo oeste, enquanto o Oitavo Exército Britânico camaradagem entre os quadros de ---------------

completa a destruição elos "Africa Korps" na Ctrená ica e apodera-se de Benghazi. duas corporações, os oficiais da tur
o pedido de Roosevelt ao Bey ele Túnis, para que permita a passagem das tropas' ma recem-diplomada pela Escola do
aliadas atiavés elo seu terr ltór io, é interpretada como indício seguro de que os Estado Maior, devidamente autor i

aliados confiam poder, elentro ele muito pouco tempo, US21' a base naval ele Bizer- zada pelo ministro da auerra, vão

ta, na Tunísia e seus aeródromos que se acham a menos ele 160 quilômetros da prestar significativa homenagem ao

Sicilia, Iront e n-a i\ pon ta da bota peninsular italiana, O "Da ily Mail"" considera as adido militar americano, cel, Adams,
informações rlas trepas norte-amer-lcanas que avançam em drreção ao interior de homenagem que consistirá num al

Ai-gel para diante e o desembarque em Philippeville como a indicação ele que os moço a realizar-se hoje no restau
aliaelos corncçarnm a marchar para a 'I'un ísia. O mesmo jornal expressa a opinião rante do aeroporto Santos Dumont.

o gral. Giraud conta
com todo o apoie

americano
Q. G. Aliado da África do Norte,

I11 (A. P.) - Por Wess Gallahard
_ O gaI. Giraud conta com o pleno I
apôi o do comandante das forças'
norte-amer icanas, gal, Eisenhover
para organizar um novo exército
francês na África do Norte, a-fim-de

I

combater contra o "eixo".
A presença em Argelia do impo

iuoso militar de 63 anos, que há al
gum tempo escapou de uma forta
leza alemã, onde se encontrava pri-
sioneiro, homem que nern mesmo a I I"Gestapo" conseguiu manter na XXVIII Florianópolis-Quinta-feira1 12 de Novembro de 1942
França não ocupada, significa vir- .....;.;;_====..,zc=="'=�-=============�=;;.;;;;==,"-""==;...o;=======__===�ae......-==....;;.;o,;..;;;=",,,"..=-.�
tualmente um golpe de morte nas

esperanças de Hitler à-cerca da pro

longada resistência francesa aos

norte-americanos nesta zona. Os
franceses inativos desta parte do
mundo conhecem e respeitam igual
mente Giraud que conhece perfei
tamente a região e desempenhou
importante papel na derrota do cau

dilho mouro Abdel-Krim.
Em entrevista coletiva à impren

sa, o gal. Eisenhover revelou a pre
sença do gal, Giraud na África, mas,
quando e como êle conseguiu reali
zar sua fuga, deve continuar em se

gredo por enquanto. "Já mantive
mos conversações, disse Eisenho
ver, e tanto êle como nós nos enten
demos perfeitamente. Não tenho a

menor dúvida de que trabalhare
mos juntos. O gaI. Giraud conta com

todo o meu apôio. Trata-se de um

homem de reconhecida integridade
e é um verdadeiro herói perante os

soldados do exército francês e pe
rante o povo de França, que está
desejando segui-lo, Eu tinha muito
desejo em me pôr em contacto com

êle, que nos revelará um valiosís
simo aliado. Embora Giraud se pre

ocupe principalmente em pôr fim
à resistência francesa e organizar
um novo exército colonial, será con

siderado como o chefe político da
África do Norte, pois Eisenhover de
clarou que o gaI. Giraud estabele
cerá indubitavelmente alguma fór
ma de govêrno francês na África.
O gal. Giraud tem um aspecto vi

goroso, apesar de sua idade e haver
estado algum tempo prisioneiro dos
alemães, ou seja desde 1940, antes
de sua fuga da fortaleza de Koenigs
berg, em abril de 1942. A presença
do gaI. Giraud na África e a rendi
ção de Juin em Argel certamente
terão grande repercussão na África
do NOl'te e na França.

Mais um gral. italiano
prisioneiro

_ Cairo, 11 (A. P.) - Infor-

I
mações procedentes da frente

indÍl:am que entre os coman

dantes de divisões italianas
capturados figura o general

_

F'rattini, cuja unidade de tro- no seu discurso ameaçador pro-

��:::����_�_�_�.�������. pas paraquedistas foi transfor- nunciado em Munich: "Nós

mada numa de infantaria ter- sempre preparamos os nossos

l'estre. O número de soldados golpes perfeitamente e em todas

capturados pelas forças britâ-, as oca�iões triuntam.os. Mas as

nicas oscila entre 30.000 e . . ..
operaçoes norte-amencanas agora

10.000, sendo que as tropas terão tanta importancia para a

capturadas em sua maioria são vitória final como os desem

italianas e pertencem a seis di- ,barques britânicos una França,
visões de primeira linha já cer-

I
no início de guerra.

cadas pelos aliados e cujos in-
;

tegrantes estão vagando pelo
deserto.

O 80 Exército britânico avan- RIO, 12 (C. P.) - Segundo
ça para oeste com demasiada i dados fornecidos pela Caixa de

rapidez e até o momento des-I Amortização,
a 31 cle outubro

truiu ou pôs fora de ação 500 últlmo existiam em circulação
tanques do eixo e de 800 a 900 i 106.279.956 not�s �e papel
peças de artilharia. Por toda moeda de um, d01S, CinCO, dez,
a região onde se travaram as vinte cincoenta, cem, duzentos,
últimas ações veem-se armas e quinhentos e mil cruzeiros, na

veículos inimigos abandonados �portancia de Cr$
na fuga precipitada. .3.644,063.332,00.

Incursão ã retaguarda
alemã

Moscou, 12 (Associated Press) -

Os russos fizeram uma incursão à

retaguarda inimiga na área, a no

roeste de Eslalingrado, matando 36
oficiais e soldados _ A ação foi rea
lizada de surpresa e causou grande
confusão na fileiras alemãs.

EVITE A. DIFTERIA
Vo.ci ae o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)
Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

con

mal

Rangoon e Syriam
sob o fogo americano
Nova Delhi, 12 (A. P.) - O co

mando da aviação norte-americana
distribuiu o seguinte comunicado:
"Nossa aviação de bombardeio vO_l
tou a atacar, intensamente, no dw
de ontem, o cais e os arma�ens p�r-
1uários de Rangoon e Synam. I' o
ram observados grandes incêndios
elll ambas as margens do rio Irra

wady. Em contraste, verificou-se
que 'enquanto a incursão do dia 5
constituiu verdadeira surpresa para
o inimigo, desta vez a nossa aviação
t .."e que voar a grande altura para
evitar o fogo ds baterias anti-aé
reas. Três aparelhos de caça do ini

migo foram vistos na zona aérea
de combate, porém um apenas ten
tou atacar as nossas formações, sen
do afugentado pela artilharia de
nossos aparelhos. Todos os nossos

n\'iõ('s e os respectivos tripulantes
vol Laram ilesos às bases.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

N. 8672

Passar pela Tunisia para
atacar Trípoli

Caspa t
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI.

Salisfeito O gal.
Eisenhover

Londres, 12 (A. P,) - O gal.
Eisenhover declarou, em en

trevista, que foi para aqui
transmitida, «se achar plena
mente satisfeito com os pro
gramas realizados na campanha
no Norte da Africa» e descreveu
a coordenação das frotas ame

ricana e britânica como -mara
vilhosa".

de que e lernen tos motor izados avanç-ados aliados tenham na ver-dade cruzado a

n-onteu-a da Argelia com a Tunísia. Apelo da rádio de
Acrescentam os observadores da situação que a ocupação ele Tunis impediria Marrocos

um golpe sím ílar do "Eixo", aliviaria as condiçóes ela ilha de _\Jalta e daria à ltá,

Ilia a "tert'ÍYel perspectiva" dos ataques de bombardeio em grand e escala, enquan- Tanger, 11 (A. P.) - A rá
lo que a tomada ela base ele Bizerta permitiria entregar a :\[alta "um punhal diri- ' dio de Marrocos apelou a todos
gielo contra o coração ela Itália fascista", OS membros da Legião France-

Segundo o "Da ily Express" <1 'I'u n is ia deve consr ítnír a "nata c1:l preocupação ..

e o maior objetivo da princ ipa l estratégia aliada na Aft'ica lia Norte. Para sua
sa J?ara se apr�sentareln as au

obter-ão, acrescenta o jornal, "já forneceu a chave o amistoso ul tfma tum do pre- torídades, a-tim-de prestarem
slrlente Roose'vel t ao Bey ela Tunísia", serViço_s.

Para o jornal "Times", o poderoso exército mecanizado de Rommel t e.n sido -----------,-------------,�----

a principal garantia elo "Eixo" contra a volta de Bizerta para a causa aliada. Já

agora - friza o jornal - o exél'ciLo de Rommel está reduzido a restos que estão

sendo destruidos. Acha o "T'Irnes" que se alguns sobreviventes da "1�fl'ica Kor'ps"

chegarem a Tripoii poderão ficar momentaneamente salvos. Por outro lado, as re

servas ca111 que ainda conta o "Eixo" en1 Tripoli, se tíveiem que ser empregadas
em um esforço para salvar êsses renlunescentes do exército blindado de R0111111el,
não poderão ser usadas para deter o avanço nor-te-amer-icano na Tunísia, pelo oeste.

Em resurno, os jornais e log iam o ajuste em que foi levado a cabo a grande expedi

,'ão naval e acrescentam que as operações porgridem ele forma favoravel, confir

mando a ospectativa geral. Enquanto isso a RAF, que a 8 de novembro atirou mi

lhares ele panfletos sobre a França ocupada, explicando a razão da expedição nor

te-americana nas colônias ela Africa Setentrional Fr-ancesa, na noite do mesmo dia

e na manhã de 9 de novembro repetiu a distribuição de panfletos, acentuando

especialmente que a "ofensiva na África do Norte visa acelerar a libertação da

["rança':_'
Segunelo os cálculos, teriam sido d ísti-Ibu idos tantos boletins que poderiam

caber elois para cada um dos 8_000,000 de habitantes ela Fr-ança ocupada.

Ainda outro inverno? ..

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Em Solum e A dSidi Barrani zeve O Amaral
Cairo, 12 (A. P.) _ Anuncia-se Rio, 11 (E.) --- Faleceu,

oficialmente, que durante o dia d� nesta capital, o conhecido
olJ�ell1 a retaguarda alemã alcançou jornalista patrício dr. Antô,
a arca de Solum e a região de Sidi •

JBarrani . O esforço de limpesa pe-
ruo osé de Azevedo Amaral.

Ias tropas britânicas continua inin- Formado em medicina pe
terruptarncnte, aumentando de mo- las Faculdades do Rio e de
J1!Cl1t? a momento o número de pri- Berlim pouco tempo dedâ-
SIOneII'OS.

' 1

Cairo, 12 (A. P .) _ O 80 Exér- cou aos mestéres científicos.
cito Britânico está lutando contra

I A vida de imprensa era a

()� alemães nas áreas de Sidi Barra- : sua grande paixão.
111 e Solum, onde conseguiu estabe- I Residiu Azevedo Ama 1lecer contato com as tropas inirui- d O

1'0

gas em retirada. cerca e 1 anos na Ingla,
. . I terra, como correspondente

Tambem O Canada I de vários jornais brasileiros.
rompeu com Vidlli Lá, escreveu suas célebres

Otawa,l1 (U. P.) - NotiCia_I"Cartas de LondJ'el!l", cor

se, oficialmente, que o Canadá I respondência de guerra •.•

rompeu suas relações diplomâ� I (1914-18).
ticas com o govêrno de Vichí. Foi o fundador de vários

jOl'nais e revistas, entre os

quais' 'Novas Diretrizes", há
pouco desaparecida, bem
como redator - chefe do
"Correio da Manhã".

MüllerJ. Eugênio Müller Filho e Oscar José

A D.V O G ADO·S
RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEiRO.

em gerld. i I'OCe�8(lb .. ID ltlàtlt'l {IS Miui-t. rios.
li7f'ção c e l'iZidc,s, t. gua s miue ru ls e qué das

dágua. N turulizu ç

õ

es.

Lega-Fõro

Fanfarronadas de
((herr» Adoll

Nova Iorque, 12 (Associated
Press) - Ao rderir-se ao de

sembarque norte-americano na

Africa do Norte, Hitler disse

o tota! das cédulas em

cir<u!açtío

Compram-se
Uma máquina de costuro

SINGER - Uma bicicleta -

Uma geladeira. Tudo em

bom estado. Tratar à Rua Os órgãos da Estatística Militar

Traj ano n. 18. 1 têm apôio legal, quando intimam

902 5 o produtor e o vendedor a mostrar

___v_s_._-2- o que possuem em seus estabeleci-

Os alemães fogem e os ita- mentos. (D_ E. M.).

Iianos se deixam prender ...
Cairo, 12 (Associated Press) Nova Iorque, 12 (Associated

- Dois fatos assinalam notada- Presa) - Hitler admitiu, em

mente o avanço cada vez mais seu discurso de Munich, que 350

pronunciado dos britanicos na mil soldados alemães perderam
A'frica do Norte: a pressa com a vida nesta guerra, afir

que. fogem os alemães para a mando logo a seguir que o

Líbia e a facilidade com que exército do Reich está este ano

estão sendo aprisionados os ita- perfeitamente aparelhado para
lianos deixados atrás pelos seus enfrentar os rigores do invernQ.
"aliados". russo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLHOS

INEDITORIALINDICADOR MEDICO
�--------------------------�------------�---- .....

Adolfo - Soube da prisão de brasilei
ros na França "em represália pela captu
ra de alemães no Brasil". Fiquei surpre
so. Os alemães não são capturados aqui
indiscriminadamente. Prenderam, ape
nas, os seus famosissimos agentes-...
Mas. .. a propósito: Quiseram de fato
os brasileiros residentes na França amea-

çar a segurança de sua (melhor, se você
quer assim, da nossa) "Grande Alema

nha", ou, talvez, piór para êles, da "Nova
Ordem" da Europa? .. Diabo! Que ta
refa gigantesca essa, de poucos brasilei

ros, 80n1 oiganizacáo, "pertencentes a

uma raça naturalmente inferior, menos

inferior que a sua (ou a nossa) Aria-
na" ... É, de fato, um caso sério, Adolfo,
se alguém se arrisca a pôr em perigo
a sua "Nova Ordem ". Mas, aqui entre

nós, será que ela não suportaria um "gol
pezinho" de três brasileiros, ali na Fran
ça? . .. Se assim, Adolfo, que será (ia
III Reich? Existem quarenta e tantos
milhões de brasíteü-os, preparados, bem

organizados! ...
Adolfo - Você, como sempre, está re

dondamente enganado. O Brasil, repito,
não mandou prender alemães em repre
sália. "Engaiolou", apenas, os seus agen
tes. Fez obra de defesa. Os alemães ainda
têm liberdade, nesta terra farta e boa.
E, quanto às inden izações, nada 111a18
claro. Eles tinham que pagar pelos na

vias brasileiros que você, erradamente,
torpedeou. Foi um tiro fóra do alvo.
Acertou em seus próprios patrícios .

Eles é que foram os "torpecleados" .

Estes brasileiros não são tolos, Adolfo.
Sabem o que fazem. E sem agir preci
pitadamonts corno os seus "arianos". Ima
gine só. Descobriram que você me que-
ria dar passagem gratuitá para a Ale
manha! Sim. Entendi logo que você pre
cisava de gente para varrer o campo de
Dachau . . , Soube, tambem, que você pre·
cisava de broqueíros para trabalhar nos

seus campos de concentração ... E por
isso fiquei aqui, onde vivo multo bem
e em liberdade.
Adolfo - Tenho pena de você. Arro

gou-se em salvador do mundo e o mundo
não quer a sua salvação ... Mas, tenha
fé! Seu descanso não tardará ... A "có
lera" eg ípc ia, o "ti-emor" russo e a famo
sa "segunda fl'ente" hão de lhe dar des-
canso. .. eterno.... em breve .. ·.

Como você foi enganado. Os brasi
leiros são muito diferentes daqueles que
o seu nazrsmo "pintava" e "descrevia"
nas gazetas do partido! E agora, seu

moço! Os alemães aqui presos, por ati
vidades subvei-sivas, não são maltratados.
O ti-atamento dispensado aos alemães no

Brasil é 99% mais benigno que o dispen
sado aos alemães (sim alemães) em seus

campos de concentração, na sua própria
pátria ... Sabe, Adolfo, que a Polícia no

Brasil está vigilante contra seus agentes.
"quinta ..coIunistas"? Sirn ? Pois ouça is
to: O Brasil não será apanhado despre
venido. Seus agentes aqui falharam ...

Pobres deles !, - dirá alguem. Mas, não
acredito que você assim dirá. Piedade
não é para seu coração... (Lembra-se,
a propósito. do expurgo de 193'4 ?). Quan
to sangue derramado e quanto luto es
palhado pelo país que é meu e é seu ...
Mas, voltando ao assunto. Há dias in

terpelei um dos tais "prisioneiros mal
tratados" e sabe que me disse, a respeito
de sua situação? : "Como bem. A comida
é boa. Náo temos trabalho pesado. Servi
como soldado na Alemanha e recebo me
lhor alimento aqui em tempo de guerra
que em nosso país em tempo de paz" ...
Você disse que o dr. Gottsmann estava

,..... _...............sendo maltratado. Pura mentira! Boato, :.
sem fundamento, como os da rádio de �"herr': Goebbels ... Aceite o conselho de ,.
um alemão: Liberte os prisioneiros bra- �si leir-os, pois náo há motivos para rept-e- ..sálias. No Brasil não se cometem injus- lt.íças. Jt a verdade, núa e crúa. �

JiL'vino K. �
_. ,-_(_E_X_-j_OI_'n_a_lis_t_a_e_m_�e_rl_iml �

O derrotismo e o pessimismo (
são armas da "quinta-coluna". �(L. D. N.).

�Novas ordens...

!"As forças mecanizadas alemãs,
nos setores do norte e do leste da
frente oriental, acham-se tolhidas
por aguaceiros contínuos. Todos
os suprimentos estão encontrando
'dificuldade cada vez maior, em

consequência cio tempo. Assim, a

I
artilha/ria alemã recebeu ordem de I
poupar a sua munição. Cada tiro
deve SCI' um impacto. Entretanto,
a artilharia russa não apresenta
sinais de decrescer em força, par-
ticularmente no setor central, na. j
área de Rhzev. A artilharia russa'

• alí foi reforçada recentemente". IParcce Ulll comunicado' russo.
Vem justamente do outro lado: é:1
o texto ipsis verbis de um comuni- II

I Consultüs das 5 bOlSA cado alemão. Assim acabou a

orgU-1I
em delillte. Ih05a. "guerra-relampago": em no-

IRESIDENCIA:

I v:s
ordens ... para poupar muni-

Rua Blumenau, 28 çao.

_____________,; ("Correio da Manhã"),
-.::

CAl�TA A ADOIJFO HITLER
Confidencial

Dr. ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
,

-NARIZ GARGANT A
--� ,

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

( I Peja manhã, das 10 às 12
onsu ta!! A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEYES _- médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

C It Pela manhã: às terças, Quintas e sabndcs, das 10 ás 12
onsu BS .heras. à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - FODO: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinbo, 23.

.

Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 14 às 17 har: S

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

MARIO WENDHAUSEN - ������a��o ����
de Medicina da Universidade do Brasil)

do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Deuartamente de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos. e crianças.

Consultórtó: Rua Felipe Schrnldt n. 38 - 'I'el. 1426
Resldeucia: Rua Vlsc.mde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523

ATENDE· CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAU lA nJ�etola:i�a��Sp�:1
floriimàpolis

Residência e Consultór ío: Rua Visconde de OUI'O Pr e to 5J
(próximo ao Teatro)

Cirurgia geral e Doenças de seuhoras.
Ftstoterupta: Dtaterrríía. lufra-vertne lho e Ulrra Violeta.
CONsULTAS: Dlarfamentes às 11.30 e das 15 à!i 18 horas

Fone 1644

Dra.

Dr.
Ex-Interno

Dr, SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-inierno do Serviço do Professor LeOniãas Ferreira II ex-estagiário dOli
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
CUnica e cirurgia de: 01.1'10$, OUVeDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, FOGe ! � 56

Resldencia: Conselheiro MuIra. 77- FLO R1AN(>POLIS.

I Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARlS - GARGANTA

CnNSUl.TÓRIO:

I
Rua João Pinto. 'I - Fone lJt61

RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft - Fone 1.456

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
l'r horas,

UESlD�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.I

I Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTaRJO:

Rua Felipe Schmidl-Edifi
!io Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercillo Luz, 186
- PilOne: 1392 -

Attande a chamados
14

..........................
• •
• •
• •
• •

: DE PESSOAS TEM :
: USADO COM BOM RE :
: SULTADO O POPU :
• LAR DEPURA T1Vo •
• •
fi DO SANGUE •
• MARCA REGISTRADA •
• ",�'�l" -�l •

! A S.FILlS ATACA TODO O ORGA=M� i
• U Flgadr., o Baço, o coração (j Estômago, os •
.IA Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôre s

•w nos Ossos, Reumatismo, Cegueíra, Queija do Ca-
• belo, Anemia, Abortos e faz 08 individios idiotas. ..
• Inofensivo ao organismo. Agradável como Iicôr. •
\9 O ELIXIR 914 está aprcvado pelo D. N. S. P. .,
, como auxiliar no tratomento da slülís e Reu- •

•'
tnatísmo daVALIOS�gSrnOPINIÕES ••�O ELIXIR «91lt». dada a sua Atesto Que apliquei muitas

! ra�:Ítt� ��'�filrSU��ll�iP���!�� ;:���eo o�L��II�o;:;ft;e:������ !v te nos casos em Que a via bo- no tratamento da Sífilis. li$'

i cal é a única possível. O
• (a) Dr. Benediio 'l'alosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii ,.
€3- O
••�•••••••ê•••ê••••••G ••

ALFAIATARIA « O UNICO»
Florisbelo Silva

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

Servi(o garantido-Prontidão

O alfaiate elegante da cidade
Rua João Pinto, 21

I

\,,--,

..

!

1j)�TI""U'ffl foI.' o'· C'iilll(:(NCOlIu I I.,; !J IH\ JiHJtU'" � f
IH I� 1"0liL.,. �

Dr. D;.alma fv10ellmann
Formado pela Uníversldade de

Genebra (Suíça)
om prática nos hospltata europeR_.,

Clíuíca médica em geral, perílatr+a.

I'
doençaa do sistema nervoso, apare

Ibo geníto-urtnarlo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

I Curso de Radtologta Cttnlca com o

i' dr. Manocl de Aoreu Oampanarto
São Paulo). Espeeiaüzado em Hi
giene e Saúde Públícs. peta Unlver
I!dade do, Rio de J .neíro.

Gabinete de Haio X
Electrocarciografia climca

Metabolismo ba sal
Sondazern Duodenal

Oablnefé de Iisloteraola
Laboratúno de microscopra e

analise clintca
Rue Fernando h'!adudo, I

T.;lafone 1.195

Ft ORfANOPOll"

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNICA
,

lVII�DJCA
CONSULTORIO:

Rua Trnjano. ;)3
Snb:'fido

I �

Tamancaria Moderna
A INSTALADORA DE flORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Seqão 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 diário.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com Edward G. Robinson,
e Edna Best

Atualidades Aeronautlcas
N· 6 DFB.

·A voz do mundo
Atualidades

Cr. $2,50·Cr. $2,00-
Livre de Censura

Preços Cr. $2,50-Cr. $2,00
e 1,00

Censura até 14 anos

Pecuaria nordestina
Complemento DFB
Atualidades RKO

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

Com Boris Karloff

Final do seriado

A garra de ferro
Feira Nacional de Indústrias

de São Paulo DFB

Preços Cr.2,OO-Cr. $1,50
Imp. até 10 anos

Misérias e grandezas da «Legião 8zul»
De Cadiz a Leningrado - fuzilamentos pelo

caminho - Ultimos relatos
Londres, - Novembro -

(ser-I rossímeis,
duzias de fugitivos da .sas que teve que ouvir, na sua

viço especial da INTER-AMERI- Legião. própria linguagem, em dialógos
CANA) - Procedente de um lu- Em Grafemberg realizou-se a de trincheira para trínche-ra,
gar da França não ocupada e cerimônia do juramento de fi- encheram-no de máu humor.
por conduto que não há interes- delidade a Hitler. Pediu auxilio a Munoz Grande,
se em revelar, chega-nos a se- - Aqui está - disse Munoz e, embora muito quebrantado,
guinte informação, facilitada Grande a um general alemão, de

I poude
salvar a situação, não sem

por ex-soldado da "Legião nome muito dificil de fixar - deixar na aventura alguns cen-
Azul". (l melhor da minha raça, e quan- I tos de homens.
"Cheguei a Cadiz juntamente do um espanhol jura, jura, "de A Divisão Azul ia-se conver-

com· 450 voluntários. Atravessá- verdade ... " Fuhrer, Fuhrer, tendo num farrapo. Aumenta-
mos a Espanha, e, em Hendaya, Fuhrer! vam as deserções. O frio assas-
fomos recebidos por um grupo O General alemão mostrou-se sinava e a neve provocava uma
de oficiais alemães que nos encantado com essas palavras. angustiosa cegueira. Os hos cl
mandaram dar um chuveiro ím- E recebeu o juramento da Le- tais recebiam espanhois a tiri
placável. 'í'ínham-se reunido na gião que seguiu imediatamente tar, que vomitavam sangue e
fronteira hispano-francesa . os oara a frente, como força de ódio.
primeiros 5.000 legionários azuis. choque. Desde o seu Quartel General
Através da França ocupada cor- A Legião era então constituida nos bosques de Nigorovo, o gene
ria o trem com tão precioso car- por um total de 33.000 homens, ral Munoz Grande observava
regamento. Os franceses ínsul- a maior parte recrutados nos como a sua divisão era dízímada
tavam-nos e apedrejavam o rampcs de concentração e nos pela metralha russa e pelo gelo
trem, e a nossa escolta replica- cárceres espanhois. É uma for- das estepes.

.

va com fogo de metralhado ·'.S. ,a essencialmente de infantaria, Para se fazer um cálculo '�as
Produziram-se os primeiros embora conte com alguns Clt- baixas, basta dizer que o meu

protestos por parte dos Iegtoná- nhões e uma esquadrilha de avi.' Regimento, o n? 269, que era
rios. Meia duzia de fuzilamentos, ção. Cada legionário recebe co- composto de 5.000 homens, tinha
enquanto o trem esperava em mo salário dois marcos de ocupa- apenas 180, quando foi rendi
qualquer ponto, foi a medida jão diários, e suas famílias a do".
imposta pelo regulamento díscí- equivalência de 80 por mês. Dís- ---------.------

NOVO CURSO DE EMERG1l:NCfA DEplinar alemão. tríbue-se entre êles, todos os MEDICINA �III,ITAR PARA MÉDICOS
Chegamos a Grafemberg, o dias uma "Haja Espanola", qllA CIViS

.

t d t
.

é ó
_.

l' tí d D" De acôrdo com a ordem do sr. Coronelglgan esco campo e reInamen- o rgao Jorna IS ICO a 1V1- Chefe do Serviço de Saúde da 58 RegiãotO. Permanecemos lá quinze são, e cuja redação, como de Mílítar, estão abertas, no H. M. de Fio
dias, fazendo rápida e intensiva costume ,constitue o cornada :'e- rianópolis, as ínscríções para novo Curso

de Emergência de Medicina Militar parainstrução militar e aprendendo fugio duma porção de "herói - Médicos Civís, que tenham de 35 a 55
a manejar as armas automátí- cos

"

falangistas privilegiados. anos de idade. O Curso em questão, se-
rá iniciado vinte dias após a publicaçãocas alemãs. Entraram a formar O coronel do meu regimento, dêste.

Parte da "Legião Azul" soldados o 269 ,era o sr. Martinez Esparza Hospital Militar em Florianópolis, 29
de setembro de 1942.alemães que tinham estado na Debutou em Souvalky, a uns

Espanha com a "Condor"'. Fa- �incoenta kms. de Smolensko.
ziam de instrutores, intérpretes Alí havia pouco que fazer. Esti
e espiões. Os legionários, cuja vemos depois em Leningrado -

origem nínguem ignorava, sen- cíncoenta e sete linhas de dere
tiam-se estreitamente vigiados, sa - e em Nikílino. Foi aí qu=.
não só pelas alemães, como por oela primeira vez, vimos um co
um corpo especial de investiga- 'ossal tank russo com 4 canhões,
ção militar constituido por 10 metralhadoras e 15 tripulan ..

membros da Guarda Civíl espa- .es. Era uma verdadeira máqui
nhola. la de exterminio .Em Nikilino
A Guarda Civíl .forma parte oassou-se para os russos um mo

da escolta do Quartel General io austriano, de Rivadeo, .111'
de Munoz Grande - o Chefe da nos insultou pelo Rádio e convi
Legião - e, tanto na frente co- íou-nos a seguir seu exemplo.
mo na retaguarda, realiza um I'ínha atravessado o rio a nado,
serviço de espionagem a cerca .:{uando a corrente arrastava já
dos espanhoís, combatentes, ou )S primeiros gelos.
simples trabalhadores importa- Em Nowgorod, o cel. quis f'a
dos. Uma das suas missões con- .er por sua conta uma cabeça de
eretas consiste em descobrl: o oonte. Fez a cabeça de ponte
paradouro dos desertores. Como nas deixou cercar, nas proximi ..

se sabe, a "Legião Azul" tem si- lades de Posat, a primeira e se
da utilizada por alguns espa- �unda companhias.
nhoís como veículo para sairem Tinha diante dele a 105 Divi
da Espanha. A Guarda Civil são russa que, por um diabólico
prendeu na Polônia, na Lituâ- icaso, contava com considerá
nía, etc, nos pontos mais ínve- vel numero de espanhois. As cOI-

Inaugurada uma <átedra de
tudos brasileiros em

Buenos Aires

Buenos Aires, 11 (A. P.)
Inaugurou se no Co lêgio Livr e
de Estudos Superiores a cáte
dra criada para difundir maior
conhecimento da vida intel c
tua! brasiieira, tendo o dr.
Jorge A. Col! assinalado, em

brilhante discurso, o· proemi
nente lugar que o Brasil ocupa
na cultura da América.
O ato foi encerrado pelo em

baixador Rodrigues Alves, do
Brasil, que pronunciou signiti
cativo discurso.

As anedotas e pladas aparen
temente íngênuas são grandes
armas de desagregnção mane

[adas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

es-

Farmácia ((Esperança)) Ido

Ifarmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será 8 sua preferida
Drogas nacionais e estrang(liras.--Homeopati.as.

Perfumaric1s..--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (ediíicio do

Mercado.
FONE 1.642

Negocio de ocasião:
Vende-se uma Ilmoustnu

de aluguel. eh a pa no 1.511.
Preço: 6:500$000.
Tratar com o proprietarlo,
Victor E'pindola, CIPa EI"
trics- Rua .lcão Pinto 15

vs 22

U ADVOGADO ACACIO MU-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

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

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

Aluga se
a parte PU·

•

perior do
prédio !'ítn á rua Tirad nte s .

com 11 Travessa Ratclite, TI.
2. Tr»tar á rua Ten. Silveí
ra. 37.

15v�. 4

ALUGA-SE
Uma casa com todo o cori

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

VENDEM-SE
Por preço de ocasião, uma

enceradeira e um ·aflpirad. r
de pó el-trtcos, marca ELE·
i;TRO LUX
Ve- e tratar no "Salão Re

corn", á Prnça 15 de Novem
bro. 5v�. 5
-------------------------

A Tinturaria «(iuarany»
Pede à sua distinta freguesia

não entregar seus ternos a pes
SOI:tS que não apresentarem ce :'

tificados fornecidos por ela,
comprobatórios de sua qua lida
de de funcionários da mesma.

666 15vs.-lG

CHACARA

Durval Dingee e exma.

sra., participam a seus

parentes e amigos o con

trato de c asamento de
sua filha Lucí com o

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

Nazaré e Lucí apresen
tam-se noivos

Fpolis.,31-10-1942

CIC()(X:O)QtuXJDDO(õOOOOOOOD�

j Antonio Borges da Silo I
va e OJindina Coelho Bor

ges participam aos paren
tes e pessoas amigas o

contrato de casamento de
sua filha ODETE com o

sr. Sargento Valdir Sch
midt.

::;;:::=::Intarn-se noivos.

I
.:no *�

3v.-2.

Vende-se ou r ermuta-se
lima hÔIi chácara, com 10 OH)

rnts, 2 dispondo dt'. agua cor

rente, p' ço dH agua potave l.
instalação elétrica, árvorrs
frutifpf"s diver<;HI", cntesa l.
etc. T'erreun plano. Pr cç :
: 2 contos. - !�fl)rm8çÕes Da.

redação do ESTADO.
15v.-.15

::xxxxxJOO��OCXJOCODQOOIJOQIX)tI

i Ir ineu Schmitz e Nilce ICalvet , têm a honra de

Il comunicar aos parentes e

i pessoas amigas o seu con-

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

DCõXDDDO::JODDOCXX:QClOOCIOQClClQOCJDDDOQICIOOOOIXI

i
IRINEU e �lLCE

.

apre- �
i

sentam-se nOlVOS.

I
�aocxctXlo(XXXJOOCGODOODCJOOOOOOOOIXJOCIOOXJ':)C

703 3vs.- 2-

Cabelo� brancos t LOÇÁ(,
)L\RA V1LHOSA !

1 Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissima
I CAGA A0800.'.

.01411_
01aldmo:.
.0Pld"
• P a D b

••

�lSJXa o�u�nb
'llP!33.IJoq� �p,A •

nan

-�lUn3J S3.l9P SllSS3

.un.rodns anb e.rlld

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 SEDAS:
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
! das melhores fábricas do país, são :
• encontradas nos balcões da :
i asa SANTA BOSA !
• •
: Díáriamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmldt, 54- Fone 1514 !
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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-----------------------------------------

Companhia �a 8aia»
Fundadã em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Moritimoe

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000J)JO$OOO
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, ;-1.929.719:000$000
Receita 2&'358'717$970
Ativo em 31 de dezembro 85 954:965�032
Sinistros pagos . , 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos)' 22354:000$000

. I

Diretores:
Dr. Pamphíto u'Utra Freire de Carva.hc. Epiphanto jose

de Souza e Dr. Francisco rje Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àlr ica,

Agente em Florlnnópolia

CAMPOS L O B O & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDl N 3P

Catx« postai 19-- Teteohone 1083-end- Fel. • ALLlANÇA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,

IBlumenau e Laqea.

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

I MATRIZ

I BlliMEHAU
Rua 15 de Mov. n. 533

f.

FILIAL
FLORIAHOPOLlS

Rua João Pinto, 9 ACASA43
LIVRARlA E PAPELARIA

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.

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

___________________________________wnn_w .. ... �

I
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS

e de SOMAR, adaptando-as à nova moeda
CRUZEIRO

Não compre novas I

,

MECANOGRAFA

Sanguonol
'CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOSjá :_ Ioaen do êsse serviço, para o quê se acha

tecnicamente aparelhada.

.. 7 ta -c_•.-:c •

Caspa 1 LOÇÃO MARA \' 1.
LHOSA 1

CO-NCURSO PARA DENTIS'l'A DO ROS.
I'JTAL MILITAR

:(: nesta data, aberto pelo prazo de 60
d is, O concurso de títulos para clrur

giOes dentistas contratados, a-rim-de !Nl.'

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

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

ginal, provando ter no máximo S5 ano!
de idade.
c) _ Certificado de alistamento eu de

reservista, com o registo de que seu pos
suidor se acha em dia com as obriga
ções concernentes ao ServIço Mllltar.
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 naturalí

zado e no gôzo do seus direitos civis e
potítlcos.
g) _ Carteira de identidade.
h) _ Atestado de vacina.
i) _ ResIdir hã mais de seis meses

nesta cidade,
Todos os documentos acima. COIll ex

ceção dos ref-erldos nas alíneas c e d, de
vem ter as firmas recorifiecídas ItOr ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dirigir-se ao Hospital MI
litar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de Florfall.ópol1s, 24

fio seternbre dt 1l\!lJ.. _ ,__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: RE' 1801-1 S/A.. :,
: Comércio e Indústria de Madeiras (em ofganlza�ão) : I
• Ações ao portador no valor de 500$000 - Capital de 850:000$000 _,
• a realizar como segue: .,
•8 20% no ato da subscrição ••1t0% dentro de 30 dias
• 25% dentro de 3 mêses •
• 15% com os próprios lucros da sociedade. •

I.' Os Inter e ss ados na compra de ações desta Sociedade, que visa não só •• ,
., evltar que sell retirado desta Capital, como também ampliar um dos mais I• antigos e couceítuados estabetecimentos industriais do genero, com capacidade •
• para cerca dA 200 operartos, poderão procurar 08 íncorpr radores no {' scrl- .!
•

torio da fabrica à rua João Pinto 44, ou nos endereços seguintes: •
• Hel-tor BI-ttencourt Rua :FeJip� Schimidt, 34-Salu 5. •
• -(Edificio Bornhausen) Telefones ns. 1634 e 1 t 59. •
• Sidnei Nocetti-Idem, idem. •
• E 8 AV-lia-Rua Vitor Mf\�reles n. n •
• •• Teld('ne n. 10,8. •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.>--.

r
..

Mensagem do general I
Eisenhover ao povo I:francês

Londres, 10 (U. P.) - O general
Dw ight Eisenhover ;que comanda a

f.ôrç'a IexpediCionária aliada, dirigiu U111a men

sagem às fôrças armadas e ao povo rran

cês da África do Nor-te, no qual maní

festou: "As fôrças que tenho a honra

ele comandar vêm a vós como am igos,
para fazer a guerra contra vossos ín ími

gos". Esta operação militar está dirigida
contra as fôrças italiana e alemã no

norte da África. Nosso único objetivo é.
o de destruir o inimigo e o de libertar a

França.
Não tenho necessidade de dizer-vós

que não tenho pretensões no norte da

África, nem sõbre qualquer outra parte
elo Império francês. Contamos com vossa

amizade e vos pedimos vossa cooperação.
Dei ordens rigorosas no sentido de que

nenhuma ação ofensiva seja adotada con

tra vós, com a condição de que estejais
a nosso lado e observeis a mesma ati

tude. Para evitar a possibilidade e o

mal-entendido fazei as seguintes demons

traoões: Durante o dia desfraldar a trí

col�r francesa e a bandeira dos Estados
� Unidos, uma sôbre a outra ou as duas,

repito, duas trlcolores francesas, uma sô

bre a outra. Durante a noite dir lgh- o

fôco dos refletores em sentido vertical.

Independente disto, por motivos mili

tares, estamos obrigados a dar-vos as se

guintes instruções. Qualquer negativa
será interpretada como prova de uma in

tenção hostil. Eis aqui as instruções a to

dos os navios da marinha mercante: Pri

meiro - Permaneçam onde .estíverern:

Segundo - não tentem rugu-. A todas

unidades de defesa costeira. Não detoneis

vossas baterias ou outras instalações. A

todas as unidades das fôrças aéreas: Não

partuls, Todos os aviões devem permane
cer onde se encontram atualmente.

Instruções gerais: Em termos gerais
obedecereis a qualquer ordem partida de

meus oficiais. A guerra entrou em sua

fase de libertação. Vimos - repito -

como amigos e não como inimigos. Não

seremos os pr-imeiros a fazer fogo. I'!egul
exatamente as instruções que vos acabo

de dar e evitareis com isto qualquer I)OS
sibilidade de choques que só serviriam

aos interesses de nossos inimigos. Nós

dirigimos a vós como camaradas na luta

comum contra os invasores ela França.
A guerra entrou na fáse da libertarão".

. ,
Cabelos brancos t LOÇÁ('

1lARAVILHOSA 1
,.. �-_._._�._.__ .. --

O último adeus
das tlPanzerslt �

Cail'o, 11 (D. P.) - As forças do
marechal Rommel abandonaram to
(la pretensão de resistência, com

exceção de algumas unidades sui
cidas que servem em canbões anti
tanques de 88 111m., que desenvol
vem ação retardadora, e cruzaram

a fronteira líbio-egípcia em plena
fuga para Tripoli.
Notícias dadas recentemente di

zem que forças do VIII exército
britâníco tambem já atravessaram
cssa fronteira, perseguindo vigoro
samente os últimos 20.000 homens
que restam a Rommel. Os prisionei
ros congestionam os caminhos e es

tradas em sua marcha para leste,
rumo aos campos de concentração.
Informa-se que o brigadeiro-gene
ral Nazareno Scataglia, comandan
te da divisão "Pavia", foi o primei
ro chefe de alta graduação a ser

feito prisioneiro.
Londres, 11 (A. P.) - Um despa

cho do Cairo informou que o gros
so do Exército ítalo-germânico
atravessou a fronteira libio-egípcia
"muito debilitado". Acrescenta-se
que as unidades blindadas inimigos
"dCSilPí1re,cCl'AlU praticmn.ente''..

Do dia 15 do corrente

31 de Dezembro
a

Moléstlas dos r lOS e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração I mpa a

bexiga, os rlns, as nefrite., areia e, cólicas renais; aumenta a8
urínas. Tira 8S Inchações doe pés e rosto, htdropsías, 'alta de
ar, palpitações, dôres do coração, aema, bronquite asmática,
artêrlo-eaelerose,

Remédio das senhoras

5

darem.os resposta á guerra surda, sorrateira e

cheia de despeitos decerto concorrencia

Com uma Guerra comercial, leal, mas contundente

A GUERRA DE PREÇOS!
Dispostos a tirar ((diferenças)} criadas e

alinuntadas mesquinhamente por 'despeito mal
disfarçados.

BENEFICIAREMOS, aos mesmo tempo, DIRE�
TAMENTE O generoso e indefectível .pmigo
de 20 anos de nosso com.ercio correto e horres to :

o POVO boníssimo da bonissíma Flcrleacpollsl

Todas as mercadorias tle nt stock serão remarcadas

Linhos e tropicaes para ternos - SEDAS -

CAROÁS-LINHO PARA LENÇOES-TAILLEURS
!GMONüS - BOLSAS - MAILLOTS DE BA

NHO - ROUPÕES - BLUSAS.

Ternos feitos -- Copo s para senhoras, homens
e creonças.

Télpetes--Congoleuns -

StlJres.
Passadeiras

E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restttue a saüde
perdida pela anemía, palidez, magreza, Iastlo, flOres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovárl08, evita
a8 hemorragias, antes e depois do parto; contra toda! as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL espeettíco

contra hídrepsías, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artérias, bronquite asmática;

esões, cansaço, urinas escaS811S e dõres no coração, pontadas
I nos rins e Inchações.

A 08 fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vigor dos wÚSCU!08 e dos nervos. Fortalece o sangue nas peso
soes anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nu costas, pomes fracas,
língua aula. Para a neurastenia, o desãntmo e a dtspepala, a
convalescença é rapída.

Sífi tis - Reumatismo
SPIROCHhTINA � usada nas moléetías do sangue, !lUmS,

eczemas. tumores, darthros, espinhas, Iíatulas, purgações. ten
das, csnoros, eserúíulas, reumatismo.

Ünteo depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depcsltartas: todas I1S drogaríae de SQo Paulo e Rio.

�fQ_

Finis simos Cretones

Panos de MeBo -Colchoa=Gunmicões
da Ilha da Madeira.

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

população!

N.
1 ,.) Todas as mercadorias terão preços afixados.
2") Sobre os preços rr.arclldos não concederemos

abatimentos.
3") Ficam suspensas as vendas a crédito,

casos mui especiais.
salvo

A MODELAR

"'J,9\!�QOi '}MI 0· .. ·.·'· 111111 1Jl' tO!! "_I • �n
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AS Su�NllOl{AS I)EVE�1. USAR
Em SU;j totk tte Iutíma �

õ

rente o MEIGYPAN, de
grande poder hlglentoo. contra O1o·és·la� c. niegtoees

suspeues, lultiQõe. corrímentos, molé s

01\& meto vegtnals, men ltes e toda sorte de doenças
1· Cll 8 I! grande pre:5erTlItlYo. Drogarle Pacbeco, RIo.

ii
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Eliminada toda . a CASA DE SAúDE "SAO
I ameaca à América:

I Santiago, 11 (A. P.) - O presí-!
! dente do Partido Radical e da Ali-
I

D
' .

If ança emocrabca que e egeu o Sebastião" têm o prazer de comunicar

I presidente Rios, declarou em en- à sua distinta clientela, aos seus amí-

'I' trevista que "a ofensiva norte- gos e a quem interessar possa, que con-

vidaram o sr. dr. Edgard Pinto de Sou
.

americana na África elimina toda
sa, para exercer o cargo de Cirurgião na

I possibilidade de ameaça contra a casa de Saúde "São Sebastião".

: segurança dos países americanos". O dr. Edgard Pinto de Sousa foi du-

I Esse político, que é o sr. Arturo rante 7 anos, respectivamente, assísten
te das Clínicas Ckúrgicas dos Professo

Ríveros, acrescentou: "Não é pos- res, Benedito Montenegro, AHpio Corrêa

I
sivel julgar �s efeitos que isso prs- Neto e Edmundo Vasconcelos, aos quais
duzirá nas relações do Chile com deve sua orientação científica.

os países do Eixo, visto como o go-
Foi assistente da ClÍ'll·ica Particula:r do

Livre-Docente da Cadeira de Clinica 01'
vêrno tem que tomar em considera-

topedía da Faculdade de Medicina de
çâo numerosos assuntos que terá São Paulo, Professor Orlando Plinto de

que resolver antes de fixar sua po- Sousa.

sição definitiva". É o referido profissional, cíeurgtão con-

sumado, praticando a alta círurg ía,
pi-inclpalmente da glândula tiroide, das
vias biliares, estomago 'e intestinos, del

gado e grosso, vias urinárias, gíriecolo
gia e ortopedia.
O dr. Edgard PiIlto dI! So_ , __

tal' da recente monografia "Novos Mé
todos de Amputação", em colaboração
com o Professor Edmumdo Vasconcelos
a qual causou verdadeiro sucesso eaos

meios científicos do país. Além desta
obra, publicou mais os seguintes traba
lhos de reconhecido valor; "Cisto do
Pancreas"; "Patologia e tratamento cl

rürg íco dias afecções articulares"; "Bases
atuais sobre a patogenia"; "Classíflcação
e tratamento das hídroceles"; "Patologia
e tratamento cirúrgico das veias varico
sas elo membro Infer íor-"; "Enterite re

gional (molestía dé Crohn)"; "Conceito
atual sobre a patologia e o tratamento
elas h�rnias ilnguinaes (técnica de Ed
mund Andrws) "; "ConU'i'buição ao es

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

sanguíneos"; "Tratalnento cinírgkx> das
afecções artel'iaes"; "Diverticulos do

SEBASTIAO"
Os Diretores da Casa de Saúde "São

Rumores de «paz»
entre Vichí e Berlim
Estocolmo 11 (u. P.) - O cor

respondente do jornal sueco "Da
jen Nyheter", em Berlim, informa
que circulam rumores de que a

Alemanha e Vichí estão negociando
a paz.

duodeno"; "Rernias por escorregamento
do grosso ]ntootino"; "Pseu.d'oTITixoma pe
ritoneal de orig'em apendicudar".

O dr. Edgard Pinto de Sousa podet'ã
ser procurado das 9 às 12 horas da ma·

nhã, na Ca,sa de Saúde "São Sebastião",
e das 3 às 6 horas da tarde, à rua Fer
naJndo Machado, 6, andar térl'eo. (Con
sultório do dr.· Moellmann).
Florianópolis, outubro de 1942.

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 inflexível.
(D. E. M.).

Feridos três corres

pondentes de guerra
Cairo,l1 (A. P.) - Uma no

tícia dada por Edward Kenne

dy, da "Associated Press", re
vela qwe três correspondentes
de guerra ficaram levemente
feridos pelo fogo de morteiros, .A lugatn - senas cercanias de Mersa Matruh.

Os feridos são Alexander Alugam se duas CBSt 8:
Segwick, do "New York Ti- uma, com sala de visitas, es
mes"; George Lait, da "Inter- p8çosa, sais de jantar. 4 dor·
nacional News". e Aubrey mitórios, copa e demais de
Hammond, que representa os pendencjs�; outra, também
diários britânicos. muito espaçosa e sita no
Edward Kennedy, que se centro da cidade Tratar à

achava tambem nesse local, rua Marechal- Guilherme, 15.
saiu Veso. 5v... S

Só à!l autoridades interessa
rá, de-fato, o que sabes a res

peito da "quinta-coluna". (L.
D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE-Sábado: c<soiréen para os socios. Domingo: «matinée».
-- ""·--r"' -��",,_.._ INSTITUTO DE APOSENTADORfA R PENSõES DOS

Ili I' EMPRBGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS

V·'IO.da S.'OCI\JaI a

DELEGACIA l'Ev��{i\ Cfl�'AJUNA

IAos condutores profissionais de veículos em gera1, bem assim aos que teem I

I seu serviço essa espécie ele empr-egados, comunicamos que, ern C01TIUnl acôrdo I
com esta Dalegacia. tanto as Prefeituras Mu n ic ipa i s como a Inspetoria de Veículos!

"" ......,,,___.... e Trânsito Público (esta por in terméd ío das Delegacias Regionais de Polícia, De-.

I legadas de Polícia e Postos de F'Iscalizaçâo ele Trânsito). exercerão rigorosa fis-:
calização nas Carteiras de Recibos de Ccn tribuições dos associados elêste Instituto, i.amversãríom I ríscaüzação, aliás, prevista no elecrelo-I:ei 2.235, de 2/-5-<10.

, i
Ocorre hoje o dia natalício Aos infratores serão impostas multas em acôrdo com o Regulamento ele Tran- ;

_. .

: sito, ficando claro que nenhum empregador poderá admitir a seu serviço empre- I·do jovem Abelardo .l:"erelra Bn-I gaelo que não esteja quite com O pagamento elas cou tiiuuíçôes mensais.
, ., Esta Delegacia, no expediente elas 12 às 18 horas, exceto aos sábados que é I

to, rádio-telegrafís ta, ora ser- I elas 9 às 12 horas, está ao inteiro díspôr elos que pretenderem regularizar sua si- I
vindo na P. P. F do Estreito! tuação �)U submeterem à sua apre.ciaç�o qualquer dúvida, porventura, subsistente I

.,

I a respeito ela obriga toriedade ele f í l iacâo a este. I

(João Pessoa). No íriteríor elo Estado, os interessados deverão procurar as Agências do Ban-

I co Indústria e Comércio ele Santa Catarina S. A .. ou seus representantes auto

I i-ízados, senelo que em São Bento, Canoinhas e Porto União os serviços estão a
)i'llzem &008 koJea

I cargo
das Agências do Banco Nacional elo Comércio.

A d L· C Florianópolis, 27 de outubro ele 1942.
exrna. sra. . uiza auto; i Laudeliuo Solou Gallotti, Delegaelo Regional

- O sr. Jacinto Mafra; i
o sr. Pedro Soares de Oli-

Perdes nazistas na batalha do Egito
LONDRES, í 2 (E.) - Calcula-se em 60.000 o número

"Amor à Arle" perdas nazistas no Egito, incluindo-se prisioneiros, feridos
Terá lugar hoje, às 19 ho- mortos.

I
ras, 110 Jardim .. Oliveira A vanguarda do 8° Exército Britânico já passou por Bardia,
Belo ", uma retreta da na Líbia, perseguindo, ainda os soldados de Hitler.
Banda Musico.l "Amôr à
Arte", que obedecerá ao se

guinte programa:
1" parte: Archi, Marcha

sinfônica; 'Último Adeus.
Valsa, Geraldo M.; Bo rqueí
ro do Volga, E. Marsden;
Dr. Osvaldo Cabra 1, Dobrado,
F. Rosa; Dóra, Valsa. Ge
raldo M
2" parte: Euclides, Dobra

do, N. N.; Amélia na Praça
11, N. N,; André Sovas,
Marcha, Vespasiano Sousa;
Não há nada como um dia
após outro. H. Freyesleben;
Alcides Barreto, Dobrado,
Vespasiano Sousa.

Londre.s 12 (E.) - Falando"
ontern , na Câmara dos Comuns, I
- . I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eo.OQ
u , •

i O inútil de hOje será o útil de amanhã i
: Assim será se V. S. mandar seu terno à :
. -' .

:. "TINTURARIA GUARANI" :
• •

: Lavagens químicas.Perfeiçáo-Rapidez :
: A MAIS ANTIGA DA CIDADE :
: E�onomize seu dinheiro, preferindo a ! Ii TINTURARIA <iUARANí - RUA JOÃO PINTO, 17 : I...................................................�

veira.

Faleeímentose
Consternou profundamente o

espírito de nosso povo a no

tícia da morte do jovem mê
dico dr. Ian Correia, filho do
dr. Carlos Correia e que go·
zava de grande conceito nos

círculos sociais do Estado.
O enterramento de seu

dáver efetuou-se ontem,
grande acompanhamento.

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

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

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM?
o aturdimento, provocado pelo

catarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem

hem, que sofrem de zumbidos nos

ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
P31"l11int é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria,
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zumbidos
nos ouvidos, farão bem experimen
tando Parmint.

Sociedade Musical

Não tenhas dúvida em de.
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

as

VERDADEIRAS

o u ru c o remedio eficaz
para evitar e tratar

OS ROUQUIDÕES, os CATARROS
cs DORES DE GARGANTA

Licença do D. N S P N0 186
or , de 26 de Fevereiro

•

lvton1ó de 1935
000'> 9

010.002, EucalyptO\ O.
o protesto de Pétaln

Berna, 12 (E.) O marechal Pétain protestou contr a a

ocupação total da França pelos alemães. visto constituir isso
ca- clamorosa violação do armistício assinado em 1940. Acrescentou
com o marechal que a França tinha agora as mãos livres para se

rearmar e lutar. Hitler declarou que as palavras de Pétain são
i uma opinião pessoal e não têm a força de documento oficial. União dos iarejistas de Florianópolis

Assembléia Geral Ordinaria
De ordem da Diretoria, convoco todos os snrs. as

sociados pera a Assembléia Geral Ordinária, a�reolisar
se no dia 13 do corrente às 19 horas, para a pOSS3 da

o cidadão Pétsln
Zurique, 12 (E.) - Acredita-se que, diante da ocupação

total da França, o marechal Pétáin passará a viver no país co

mo simples cidadão, pois, praticamente, o governo nacional des

apareceu em presença das baionetas nazistas e o terrorismo
da «Gestapo".

nova Diretoria.
Secretoria. da União dos Vcrejistas em

lis, 12 de Novembro de 1942
FIRMINIO LOURENÇO

Florianópo-

Secretário
(essaram as hostilidades nas eolonies francesas do norte da Africa

Londres, 12 (E.) - Darlan ordenou fosse cessada toda a

I esistência às tropas aliadas que, em 4 dias, apenas, ernpreen
deram vitoriosa lição contra a gente de Vichí, nas colonias fran
cesas de Marrocos e Argélia.

HEIvl0RROIDAS
Cura 1 adical sem operação, sern dor e sem repouso.
Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

INTESTINOS e ANO·RETAES.
A ltalle invade, para ser invadida D R. BIS C A R D 1

Londres, 12 (E.) - Tropas ital ianas miciaram. ontem, a Mêd ico do Hoap. S. João B. da Lagoa do R. de Jan" .• de
ocupação de Nice e Córsega, bem como da parte sul da França. passagem por esta cidade - consuita à rua Vitor

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

A batalha de Tunis

Hão se confirma a fuga de Pétaln
Berna, 12 (E,) - Não se poude confirmar, ainda, a notí

cia de que Pétain e We ig and haviam abandonado o territorio
metropolitano da França, com destino desconhecido. EsportivaVida

Cairo, 12 (E) - (Urgent ís
simo) - Bombardeiros aliados
atacaram esta manhã um aeró
Jromo em Tunis, destruindo 19
aviões que aí se achavam poi
sados.
Com êsse ataque foi iniciada

a batalha pela posse de Tunis.

São Paulo, 12 (E.) Ficou
transferido para o dia 18 de

mês fluente o pre lio entre Gau
chos e Matogrossenses.

A esquadra francesa em Toulon
BERNA, 12 (E) - (Urgente) - Apesar dos insistentes ruo

mores a respeito da partida da esquadra francesa em Toulon,
a mesma ainda se encontra fundeada nesse porto.

Dcyer falaráCharles

de Washingtpn, 12 (E.) - O

e conhecido astro cinematcgrafico
francês Chales Boyer , de há
muito radicado em Hollywood,
dirigirá, hoje, pelo radio, uma

mensagem aos franceses livres.

Istambul, 12 (E.) - Quando! o sr. Churchill declarou que a

chegou a Atenas:1 notícia da I grande batalha s.o Egito foi
invasão da Alrica do Norte uma vitória britânica de pr i
pelos americanos, os estudantes

I
meira grandeza.

percorreram as ruas a cantar A Inglaterra, disse, tambem,
canções nacionais. A polícia o 10 rmrnstro, invadirá. sem

teve de empregar mangueiras perda de tempo, o Continente
para os dissolve:, ) dom�nado" pejos n_azi�tas.
Londres, 12 (E ..) - As emiS-,saras de Paris e Vichí, centro- Não procures conhecer o que

Jada.s pejos alemães, tecem. co- 118� pensa nas e.s�er�s oficiais;
mentários a respeito da pro- suo segredos (llhce,1s de guar-

vá�el declaração de �uerra de I d�lr. (L._�. N.).
"

traidor Lavai aos aliados. - ..

•

Comprai na Cl SA MISCE
LÁNEA é saber economizar

URGENTE
Precisa-se de uma pessoa

(meço ou moço) que escre

à rnoqu
í

nc com rapidez e

tenha noções de co n tob ii i
dade.
Ofertas, em carta do pro

prio punho, à Caixa Postal,
139, sob as iniciais S. V. L.
706 3 vs-" 1

(amlonetce
•

Vende-se urr a, fechada e com

placa, tipo J 929, em perfeito
estado. Tratar com o sr , AÍ V<I"

FORD

ro de Lima Veiga,
da SINGER, à
Schrnidt , 34.

na agência
rua Felipe

4vs. - 1
_._------_.".,,-----------------

Angora, 12�(E.) - O govêrno
turco acaba de cancelar os pe
didos de licença dos militares
turcos.

•

•

"
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