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PRESO, EM S. PAULO, UM BANDO DE JAPONESES ARMADOS!
São Paulo, 16 (C. Me)-A escolta da Delegacia de Vigilancia em servivo no interioQf do Estad,o, no distrito
de Padre Nóbrega, no Inunicipio de· Pompéia, efetuou a Pl:isão de um bando ,de japoneses armados Que
se dizianl Inembros da patrulba de estradas, detendo e In!�rrogando. todos 08 t�anse�nteso TodoAs os
indiciados foram remetidos para a delegacia policial de �lardHJ, sendo Instaurado l'lquerlto contra elese

Ir" DOENCAS DA PELE

....

E SIFILlS

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, narssítosas, furúnculos,

úlceras,
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr, TOLENTINO
DE Ci\RVALHO

IConsultas: Das 14 às H horas,
""===�==7=======""�-"'--=-=--""=""'-_""�C============-""'�.===-""_"'--=-"'_.=======Rua Vitor Meirelles 18-1' andar. '"
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tSObr�:��:n���g':,e uml«Ninguem deve sofrer fome»
Rio, 16 (C, P,) - Informam do i Washington, 16 (A. _P.? - O presidente Roosevelt deu �rdens ao

I Recife une UIll navio entrado no I Departamento de Empréstimos e Arren<!_amento par�. que sejam en�re-,.

.... I ues víveres roupas e armas as populaçoes dos territórros norte-africa-RIO, 16 (C. P.) - Informam de Recife que os jornais pu- pôrto recolheu em atto mar UlW\ I
g

d' I
.

A tr n mitir essa ordem Roosevelt de- .blí 1" d
.

1 J L"1 I

1
nos ocupa os pe os amerrcanos, o as,

.::;;
icam �lecroÁogIo�. O }OVenl _pernar:10�lcano ames mn ey i baleeira em que se achavam 12 so- clarou que "ninguem deve sofrer fome ou pas�ar aperturas de vida, emLloyd, tilho de pai Inglês e mae brasileíra, morto em combate breviventes do navio grego "An- qualquer território ocupado pelos Esta�o� Umdos! ;>e. estiver ao l!lcan-no Egito. dreas" torpedeado e afundado por

I
ce deste país fazer com que cheguem ate esse território os �basteclmen-Ernest que contava 2? anos era tenente do Reaimento bmar i ist d. tos necessários". Serão tambem entregues armas aos habitantes deste',' ,'A""

� ,..

"

'
" b . um su manno, �aZlS a quan o TId-

territór io, para acelerar a derota do "eixo".. ..

de Jnf.antalla brítâníca Royal �ast Kent. �I abalhava na vegava na Arnérica Central para Essa declaração é interpretada como significando que os EstadosAgência do London Bank em Recife, tendo seguido para a In-I Durban, na Afr-ica do Sul,
-

de onde I
Unidos estão dispostos a entregai' armas aos. franceses de Marroco.s eglaterra em dezembro de 1940. Incorporado às forças brttâní- alcançaria U pôr lo de Alexandria, Argélia, bem como aos nativos ou outros quaisquer gr,?�os que estejam

cas na África fez toda a campanha até que na noite de 24 do 1\1 I" A

ienoi d t dispostos a empunhar armas contra a Alemanha e a Itaha.'
,

no l' e:"l!erl':\IICO, (epOlS e a ra- �

mês passado, quando se iniciou a ofensiva do 8° Exército Bri- vessar o mar Vermelho e o estreito

A G tAletânico.' foi encontrado morto. Sua mãe, viúva Alice. von Sohs- de Suez. A guarnição do navio se es apo na rgen IDaten Lindley Lloyd, encontra-se na Inglaterra e Juntamente distribua-a entre três baleeiras,com sua filha está trabalhando nos serviços de guerra. Três com 72 homens ao todo. Apenas Buenos Aires, 16 (Associated Press) _ É o seguinte o texto oficial
irmãos de Ernest estão, tambem, incorporados às forças ingle- da nota distribuida pela Chancel�ria Argentina: "Em cons�quência d.e. ,

. "

uma apareceu. Os náufragos, che-
um pedido formulado pelo embaixador argentino em Wa�hmgton, orr-Elas, um no E�ItO e outr109 no Canad�, _Ple1Parando-se padIa a':I�- 1:,:aclos a Recife, foram encaminha- ginado pelas declarações do sr. Sumner 'Velles, o embaixador norte-(ar e o terceiro, com anos, capitão (e um cornan o britâ- dos à Policia Marítima, americano entregou a esta Chancelaria, em nome de seu governo e comnico.
data de 3 e 4 do corrente, três memorandos confidenciais, so�re a espio-

------------------------------ (HARUTOS INDIOS nagem no território argentino por meio dos agentes do "EIXO". O go-

O h d M I D II
verno argentino viu com satisfação esta colaboração concreta, ten�1tson O e aree ea Cr$ o ,30CACSClAd a MUEmNDES, levado na devida conta estas informações que, neste momento, estão
sendo objeto de ativa investigação por parte das autoridades policiais e

outras repartições correspondentes".
-

Camargo Guarnie�e
nos Estados Unidos Atingido o«BuchananJ) Comprar na Ci.� SA MISCE

o LÁNEA é saber economizar'
Washington, 16 (A. P.) - Auun-

• _Nova Iorque, 16. (Asso�ia�ed cia-se que o "destroyer" america- A defesa da GreclaPress) - o compositor brasileiro
no "Buchanan" foi atingido por Angora, 16 _ (Associated Press)Camargo Guarnieri, que veiu aos
lima. aranada de cinco polegadas, _ Os alemães estão novamente em

Estados ���d�s a convite da Uni:i? I Pf'l'tid"'a de uma bateria ja�onci>(� cm'l penhados na ocupa,ção da -Gréci�,Pan-Amer h,al�.t, recebeu, no Gabi- Guadalcanal, ficando feridos ClllCú
I empregando para ISSO grande n,:,,nete do COOI denador dos Assuntos tripulantes. Também o cruzador mero de soldados que trabalham ati

Inter-Americanos, em entrevista co'
, f' vamente no preparo das defesas lipesado "São Francisco' icon ava-letiva, os jornalistas, aos quais dis- , tora'neas. A noticia chega a Angorarlado, fIuando um avião japonês em

-�.�--_.----------�---

se que pretende permanecer nos Es- 'chamas caiu sobre seu convés, duo juntamente com várias outras nas

H M O
tados Unidos seis meses, estudan-

di
-

quais se afI'I'111a que os alemães re-E R R O I D A S rante uma batalha nas ime iaçoes
.

. do o funcionamento das grandes
de GuadaIcanal, morrendo trinta ceiam um ataque inopinado pelo suo.

orquestras sinfônicas e as organiza-
tripulantes. déste da, Europa.ções musicais em geral de Nova

Iorque, Chicago, Filadelfia, Cle-
veland e Minneapolis,

Brasileiro morto a serviço
da canse aliada

Fronteira Franco-Suiça, 16 (A. P.) - A rádio de Berlim
disse que o sr. Marcel Deat - destacado partidário da colabora
ção fran_�ja .com a Alemanha - publicou no jornal parisien
se "L'Ouvre" um artigo no qual se refere à ocupação pelos ale
mães da zona não ocupada da França, pondo no artigo o se
guinte título: "Tudo será reconquistado". O mesmo artigo de
Deat ignora simplesmente a cordial acolhida tributada às for
ças aliadas no norte da África, quando da capitulação, e afirma
que as tropas coloniais francesas "lutarão até o último ho
mem", em cumprimento das ordens recebidas de Víchí. 'I'crrní
na Deat dizendo que tudo ficará bem -dentro de pouco tempo,
tanto na França como no exterior.

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

INTESTINOS e ANO-RETAES.
D Ro BIS C A R D I

Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jana., de
passagem por est'a cidade - consulta à rua Vitor

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

Aumento de salário obrigatório
Rio, 16 (C. P.) - Em memorial dirigido ao presidente da

República os Sindicatos de Trabalhadores de São Paulo aplau
dem as providências tomadas pelo governo relativas à agres
são dos países do"Eixo"e sôbre alugueis de casa, declarando que
resolveram empreender intensa propaganda para a coleta de
metais. Ao mesmo tempo sugeriram a creação de uma comís
::;ão de tabelamento e pleLtearam um aumento de salário obri
gatório uniforme para todo o Brasil.

Ouvido a respeito, o ministro da Fazenda, informou que o
assunto está solucionado pelo decreto-lei 4.750, de 28 de setem
bro último, que determina a mobilização dos recursos econômi
cos do país. Quanto ao pretendido aumento de salário, visando
reparar o atual desequilíbrio entre o custo da vida e o poder
aquisitivo, como alegam os interessados, varias teem sido as
medidas adotadas pelo governo, encontrando-se muitas outras
em estudos, atrayés de diversos departameBtos especializados,
todas elas tendentes à solução desse problema.

Os Estados Dnidos mobilizarão mais dois
.� milhões de homens

A subscricão das
Obrigacões de Guerra
Rio, 16 (C. P.) - Continua al

cançando êxito a subscrição das
"Obrigações rIe Guerra", cujo ser
viço está Instalado na Caixa de
Amortização. As subscrições atín

giram, sábado, a Cr$ 955.000,00. Nos
Estado'), segundo telegramas aqui
recebidos.. o referido serviço tam
bém vai se desenvolvendo de ma

neira satisfatória.

Só às autoridades interessa.
rá, de-fato, o que sabes a res

peito da "quinta-coluna". (L.
Do ;No).
Os cubanos dispostos

a lutar
Havana, 16 - (Associated Press)

O ministério da Defesa anupciou
que será imediatamente iniciada a

instrutão militar dos cubanos que
desejam seguir para o "front",
�crescentando que também os es

trangeiros poclerão se unir às for
ç-'lS cubanas, desde que satisfaçam
o� requisitos rlo exército.

UMA OBRA·PRIMA DA TÉCNICA I
----e--__

o Modêlo Teddington
*

ex "71 "fo , ••• Cr, J '''',co
DB 2189Jolh••d.� • Cr. S 720,00
OT"71 ."'.18lrl, er. S J.JOO,N

*
A InRlu. no mo.trodor Identifico �
Modilo Teddington como o relógio áe
pullO com o tipo iguol da m6quino que
obteve o melhor r.sultodo d. pr.doa.
016 hoje r.gittrodo em Teddington.

- • • ".,6.,. ti. pul.. d. ,.reel"••fld,dm."te �.".pr.vCHI. ,

.eu ModêJ9 Teddincton e pod..
r�,então,orguJhar-se de ser o pOI
.uidor do relógio de pulso de pre-.
cisão oficialmente comprovada I
* EM TEDDINGTON, loJ.s ., _.
; JisINliUlo • rtcordt .,
1'IC;s4. 'M. "Jglios d.
,"".s .s ti"s, e", ,,_
corJt, 0",'14 • .'1".
.",i, 1'3J I

OMEGAconquistou em 19040,
no famoso Observatório de

Teddington, ° melhor resultado
de precisão até hoje obtido por
um relógio de pulso! E agora,
Omega apresenta o Modêlo
Teddington, com o tipo igual da
máquina que conquistou êsse re

sultado! Visite um concessioná
rio autorizado Omega, escolha oWashington., 16 (A. P.) � O presidente Roosevelt a'Ssinou uma lei, Camionete FORDpela qual poderão ser incorporados às forças armadas os jovens de 18

a 19 anos, o que fornecerá a essas forças, segundo estimativas oficiais, Vende-se uma, fechada e com
mais dois milhões dos quatro milhões e meio que se necessita para 1° placa, tipo 1929, em perfeitode janeiro de 1944•.A chamada desses jovens terá início dentro de 30 ou

I
estado Tratar com o sr Alva.40 dias. A lei, conforme foi aprovada, não contém a cláusula proposta d L' V

.

.

A •pelo Senado, segundo a qual êsses jovens deveriam ter um período de ro e lma elg�, na agen�laadestramento prévio de um ano, pelo me�os, antes de serem enviados a da SINGER, a rua Felipec:ombater no estrangeiro, I Schmidt, 34. 4vs. _ 3

I'RODUTO DA SOClÉTÉ SUISSE POUR l'lNDUSTRIE HORLOG�RI!
OMEGA GENEBRA - SUIÇA .11iM·

!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desenvolvimento da Caixa Economica Federal do Rio de Janeiro·gasoterapia
Rio, 14 (D. N.) - Entrevistado

XV d P b
por um vespertino carioca sobre o Sorteio e resgate, com premios, das Apolices ernam acenas

emprego de gases medicamentosos,
o médico João Augusto Fonseca Re- A CA1X \ ECONOMICA FEDERAL DO RIO DE JA
gula, da secção de' gasoterapia do NEIRO. s vtse ao publico e. em par ilcula r , ;,!(l8 portadores
Hospital do Pronto Socorro, decla- das Ap ol ices Perus rnbucanas , que ftdà fPHlizar no dia 3()
rou que o desenvolvimento da ga-
soterapia no Brasil, ainda é peque- do corrente mês, às 10 t101'!l>1. v 150 sort e i« de re sgare,
no. No Rio tais gases foi posisvel com premios desses utulos de que é 8 di-tr inuldora.
sómente depois que o coronel Je- 0 sorteio sv rá r e e liz .rlo DU E,iHício ds Mo trfz da
suino Albuquerque assumiu a Se- Caixa Economica Federal do Rio de Ju ne lro à rua I.) de
cretaria Geral da Saúde. Adiantou

que todos os médicos podem e de- Maio ne. 33/'5, 4° andar, concorrendo os til ulo s aos el.
vem conhecer a aplicação da gasc- premios seguíures :
terapia, porém que uma formação I premio de Cr$ 600 Don .oo
ele especialistas é necessária. Quan- l « ({ C r $ 50 una 00
to aos resultados de sua aplicação
são geralmente sempre bons quando 2« « Cr$ 10 coo,no
"se trata de lesões passiveis. Quan- 4 « « Cr$ 5 ono,Oo
to às dificuldades de obtenção da 5« II: C�$ 2 OOO,í\C
aparelbagem, afirmou ser este, tal- RO c C: $ 1 000,1 O
vez, o ponto nevrálgico da questão �, � , ... , _,' '" .

e que se sua obtenção antes da S .• O OG�I'O-.; repr ese ntantes. 081'-1', cirtad«. OS 8r�.

guerra era dif'icil, agora tornou.-se I
BANCO DE C�EDlTO POPULAR E 1-\GR1COLA DE SANTA

muitíssimo �l1ais.. CATAHINA - Rua TrajMHI lo, Fl ertanó pulis -- Estado de
Mas, adiantou, segu.ll1do a pala- Sa fi ta (_ fi t ' r i fi a

vra de ordem do presidente Getu- ti.
, .

lio Varaas "de construir no Brasil) Esses sr!'. estão encarregados d'i veuna dos tltulos e

aquilo �ue êle necessita", lançamo-' habilitados ti pr e sts r qualquer inhrmaçáf) a respeito dos
nos à construção, no Rio, por ope- mesmos,

rá�'ios bra�ileiros e com mat.éria
.

A� a potí ce s sorteadas serão r esg e ts da s pelo valor'
prima nacional, de todos os tipos �. I �. . "�,. ,

de aparelhos indispensaveis à apli- do respecu vo nr-mro. e ao sorteio, DOe' t e rmo s do § 50.
cação de gases terapêuticos. E, do art. 10 das instruções baíxadas pelo Guvô rno do E�
prcsseguiu ; "Em poucas semanas tado de Pernambuco com o ato 74] d e 5/8/35, ccncor-
teremos mascaras, alem de apare- ... r to d "

'

't'o'
lhos para a carbogenoterapia, cuja rerao to as as e.pouces e rmu as,

construção j á vai adiantada e que, A. V E1G A F A R L'\.
pelas experiências realizadas, nos Diretor da Carteira. de Títulos
deixam vislumbrar resultados pro-
missores. Creio, assim, que dentro
de alguns meses o Brasil disporá
de aparelhos em quantidade sufi
ciente para a gasoterapia, tão ne

cessária às emergências da guerra
- concluiu.

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

INDICADOR MEDICO
_________________________________________________ ....w

Dr. ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA

------------------,------------

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tal: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone

,.

1447

MADEIRA NEVES-médico especialista em

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

Consultu Pela manhã: às terças. quintas e sabndcs. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dr.

OLHOS

Josephina 5chweidson
MEDICA

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

Rua P. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �������o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Dellartamento de Saude

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. 1426
Resldencte: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 - Te1. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA DJ�eto�a:i����S��:1
• A FlorlaDopobs

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

Cirurgia geral e Doenças de senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

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

Ex-Ü!terno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Servlç�s �o dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (5. Paulo)
CllnlCa e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Scbmidt, 8, Fone 1256

Residencia: Conselbeiro Mafra. n-FLO�lANOPOLIS.

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NAHIS - GAHGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. i - Fone 1.�61

J HESI�NCIA:
Hua Bocaiuva. 1l� - Fone l,1t56

I Dr. Ant6nio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
CIiDtca e Cirurgia do
torax. Partos e doeDças

de senboras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às

,
.

l' horas.

IRESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internal-, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi-

,
cio Amélia Neto--Pone 1692
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDErtCIA'
Av. Hercillo Luz, 186
- Pnone: 1392 -

IAUende a chamados
14

11S1'ITUTO DE DIAGNOSTICO
CLlmlCO

Dr. Ojalma Mczllmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prAtica n08 hospitais europeu.
CUnfea médica em geral, pediatrIa,

I
doença. do sistema nervoso, apare

Ibo genIto-urlnarlo do bomem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Uampanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI.
giene e Saúde Pública, pela Uníver
IIdade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
'

Electroeardiografia clínica
Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Laboratório de microscopia e

análise clfnica
Rua Fernando .l(aebaclo, I

Telefone 1.195

P10RIANOPOLIS

CASA DE SAúDE "SÃO
SEBASTIÃO" ,

Os Diretores da Casa de Saúde "São

Sebastião" têm o prazer de cornun ícar

à sua distinta cltenuela, aos seus ami

gos e a quem interessar possa, que con

vidaram o sr. dr. Edgard Pinto de Sou

sa, para exercer o cargo de Ctrurgíãe na

Casa de Saúde "São Sebastião".

O dr. Eelgard 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
deve sua orientação científica.

Foi assistente da Clínica Particular do

Livre-Docente da Cadeira de Clínica Or

topedia da Faculdaele de Medicina ele

São Paulo, Professor Orlando Pímto de

Sousa.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de. Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - SMe próprIa

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certltleado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE Ia. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado.
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

das ApóUoes do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral,. em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das ap6l1ces Federais e dos Estado�
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédi08�,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à dIsposição (reUrada livre) 2%
CIC LimUada siM!
C/C A.iso Prévio 6%
C/C PtaEO Fixo 7%

Aceita procuracllo para receber vencimentos em to-,
<tas as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

A Estatística Militar, destinada a

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

das da Nação, exige que todos os

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

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

As autoridades responsáveis pela"
fiel execução das Estatísticas Mili
�.ares podem exigir, sempre que hOll-.
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.).

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNICA
MÉDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 83

Sobrado

Consultas das 5
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau,

boras

28

É o referido profissional, cirurgião con

sumado, praticando a alta cirurgia,
principalmente ela glândula -tlroide, das
vias biliares, estomago 'e intestinos, del

gado e grosso, vias urinárias, g ínecolo

gia e ortopedia.
O dr, Edgard Pinto de Sou.a , att

tor ela recente monografia "Novos Mé

todos de Amputação", em colaboração
oom o Professor Edmundo Vasconcelos
a qual caU90U verdadeir-o sucesso nos

meios científicos do país. Além desta

obra, publicou mais os seguintes traba

lhos de reconhecido valor; "Cisto do

Pancreas"; "Patologia e tratamento cí

rúa-g íco das afecções articulares"; "Bases

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

sas do membro inferior"; "Enterite re

gional (molestía de Crohn) ": "Conceito
atual sobre a patologia e o tratamento
das hernras inguinaes (técnica de Ed

mund Andrws) ": "Contribuição ao es

tudo da úlcera péptica post-operatõrta";
"Afecções cirúrgicas e ciTúrgia dos vasos

sanguineos"; "Tratamento cirúrgico das

afecções arteriaes"; "Diver-tículos do

duodeno"; "Rernias por escorregamento
do grosso intestino"; "Pseudomixoma pe
ritoneal de origem apendicular".

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

nhã, na Casa de Saúde "São Sebastião",
e das 3 às 6 horas da tarde, à rua F�r·
natllido Machado, 6, andar térl'eo. (Con·
sultório do dr. MoeIlmann).
Florianópolis, outubro de 19-{2_

Montgomery promo-
vido e Alexander

I. condecorado
Londres, 14 (United) - O rei

Jorge VI promoveu ao posto de ma

jor-general o tenente-general Mont
gomery, herói da ofensiva fulmi-
nante que expulsou os alemães e
italianos do Egito. O general Ale
xander, comandante das forças bri
tânicas no Oriente Próximo, foi
condecorado, pelo rei, com a Gran
de Cruz da Ordem do Banho.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absoluta:rr..eut
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido p·elas
leis do País. (D. E. M.).
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Alliance Assurance Company, Umited
(COMPANHIA INGLESA DE SEGUROS)

8éde Social: BARTHOLOMEW tiNE, LONDRES, INGLATERRA
Balanco em 31 de Dezembro de 1941

PASSIVO ATIVO
� s. d.

d Hypothecas sobre propriedade 7.321. 7 :;4. 19 10
O Ernprestirnos sobre impostos
lO publicas.

Emprestimos sobre Usufrutos
O vitalicios e reversões 427.941. 7 ii
2 Emprestimas sobre arrendamentos. 167.464. 8 4

Emprestimos sobre Obrigações
Ações e outros titulas

O Empcestimos sobre apolices de
vida da Companhia 1.145. 037. 4 8

O Valores do GovernoB.itanico 10.552.842. O O
Titulas municipaes e dos

3[ condados do Reino Unido
O Valores da 1ndia e das

eolonias
O Valores estrangeiros

11( Obrigações, Valores e ações
Arrendamentos, Rendas e

O Predios
-----

Usufrutos vitalicios I{; Re-
•

� s.

1.000.000. O
26.243.962. 12

3.551. 748. O
1. 771.302. 8

1.165.207. O

831.834. 4

2.271.459. 16
1.900.000. O

250.000. O.
1.1í1.1l3. 2

60.862. 8 2.939.180, 17 1

Capital realizado
Fundo de Seguro de Vida
Fundo do Seguros Contra
Incendios

Fundo de Seguros Marítimos
Fundo de Seguros contra aci

dentes e tunda de seguros
diversos

Fundo de Viuvas e Orfãos e

coutas dos empregados
Fundo de Amortização e Fun

do de Resgate e eapital
Fundo de Reserva
Reserva para contingencias

\_ provenientes da guerra
Conta de lucros e perdas
Lucros, Seguro de Vida (Con
ta dos Acionistas)

2,166.500.

24.908. O 6

1.251.611

1.465.364. O O
1.046 761. O O

12.226.739. O O
(

40.257.489. 12 2 73.660.versões
Saldos devidos pelas
Agencias
Diversos devedores
Premias a receber

Juros, Dividendos e Rendas
a receber

Juros, Dividendos e Ren
das a vencer

Dinheiro em deposito nos

Bancos, em caixa e em conta.
corrente 715.272.

Reclam ações de
Seguros de Vi
da a pagar 269843. 8. 6
Idem de Segu
ros contra con

tra incendios
a pagar 692.226. 3. 11

Ldern de Segu-
ros diversos a

pagar 852.853. 15. fi
Dividendos não
reclamados 1.0M. O. 4

. Quantias
devidas 1.143398. 6. 5 2.959.343. 14. 8

930,677.
432.720.

27.301

46.456.

� 43. 216. 833. 6. 10

251.638.

s 43.216.833. 6 10
=======-,...

..

R. O'N. Addison
Agente-São Francisco do Sul

Nabuco Duarte Silva
Sub-Agente-Florianópolis

INDICADOR BANCARIO BRASILEIRO
Cerca de 1.000 paginas, com balanços
dos Estabetecimeutos Bancarios '10 Brasil.
Li .ta geogra lica - e lfabetica. indicando
0" bancos que funcionam em cada lugar
End. 'I'elegraüoos. Lista Dlreture , dos
Estab. Bancartos no Brasil
Lista Expo tt .dores e dos produtos.
InformaçÕes utels da Carteira de Exp.
d Imp.
PI eç. : Cr$ 200,00. Á venda nas Livrarias.

.

Inl'. tel. 43 - «623 e C. P. 2475 - Rio.

Possuía uma perola
no pUlmão

Rio, 14 (A. N.) - Com uma

pérola alojada no pulmão di
reito, há doze dias, chegou a

esta capital, viajando de avião
a menina Eline, de três anos

de idade, filha do sr. Pedro de
Melo Lindosa, residente em São
Luiz do Maranhão.
Conduzida ao Hospital do

Pronto Socorro foi ela subrne
tida a delicada intervenção,
praticada pelo dr. Caiado de
Castro.

A operação durou apenas dez

segundos e foi coroada de êxito.

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

� .
1 :
i Curso de admissão à série. ginasial :
· :
: Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, :
: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :
: Médio do Ginásio Catarinense). •

: MENSALIDADE: (r.1 50,00 :
• Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, :
.. :das 9 às t 2 horas.
•• I• Praca Getúlio Vargas, 8

•

J N. D.· A primeira mensalidade será cobrada no alo da matricula. :
4

. •
, .

·ModernaTamancaria

18 3

O O

2 2

17 11
13 10
19 11

13 7

8 5

15 1

Do dia 15 do corrente a

31 de Dezembro
daremos resposta á guerra surda, sorrateira e

cheia de despeitos de certa concorrencia

Com uma Guerra comercial, leal, mas contundente:

A GUERRA DE PREÇOS!
Dispostos a tirar «diferenças» criadas e

alimentadas mesquinhamente por 'despeito mal
disfarçado.

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

o POVO bonissimo da bOllissim3 Florial1opolis!

Todas as mercadorias lIe nl stock serão remarcadas

L.inhos 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.

Tapetes-Congoleuns - Passadeiras -

Stores.
Finissimos Cretones

Panos de Mesa -Colchas--Guarnições
da Ilha da Mcdelru.

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

populaçãol

lo) Todas as mercadorias terão preços afixados.

20) Sobre os preços marcados não concederemos
abatimentos.

30) Ficam suspensas as vendas Q crédito, sa.lvo
casos mui especiais.

A MODELAR
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--- Dia 19, grande soirée, com inicio às 21 horas.
A MORAL NAZISTA

o caso que vamos contar não
é único na Alemanha. Como este,
dão-se milhares deles por dia nos

domínios do ex-cabo Adolfo Hi
tler. Muitas páginas se escreve

ram já sobre "os primores da
moral nazista" e alguns filmes
baseados nessa mesma excelen
cia dos métodos hitlerianos estão
sendo exibidos no Continente
americano. Trata-se, porém, de
um caso do qual' participou um

patrício nosso, oficial da, mari
nha mercante, cujo navio fre

quentava muito o porto de Ham

burgo, antes da presente situa

ção do Brasil em face da Itália
e do "Reich".
Este oficial era particular

amigo de um alemão que VIVia

naquela cidade. Sempre que o

navio brasileiro chegava ao

porto de Hamburgo, lá estava
ele, de sorriso nos labios, espe
rando o momento de c estreitar
nos bracos e de, juntos, irem be
ber alguns copos de cerveja.
Certa vez, o alemão convidou

o marítimo brasileiro e outros

amigos para um jantar em sua

casa. Terminada a refeição, me

teram-se num quarto e ali fica
ram. durante algum tempo, ou

vindo as notícias radiofônicas
de 'Londres, de Moscou, etc. No
dia seguinte o navio brasileiro
deixou Hamburgo. Não sabemos,
porém, se nesse mesmo dia ou no

imediato, a Gestapo procurava o

dono da casa. Queria que ele lhe
dissesse onde estava Q aparelho
receptor e os motivos por que
ouvia as emissoras estrangeiras.
E lá recolheu à prisão, onde es

teve cerca de seis meses. Duran
te êsse longo encarceramento, o

homem ia perguntando a si mes
mo: "Quem me teria denuncia
do ?". E suspeitava dos amigos
que havia convidado para o [au
tar,

Logo que foi posto em liberda
de, tratou de preparar um novo

jantar com os m esrn os amigos,
afim de, habilmente, tentar des
cobrir qual deles' o tinha de
nunciado. O navio brasileiro
aportava, uma vez mais, em

Hamburgo. E o convite não se

fez esperar.
A certa altura do jantar, o do

Il0 da casa falou das torturas por

que havia passado na prisão e

perguntou, à queima-roupa :

"Quem teria dito à polícia que
eu tinha aquele rádio e costuma
va ouvir as emissões do estran

geiro ? ". E ,ao mesmo tempo que
buscava no rosto dos presentes
qualquer indicio de cumplicidade,
um garotito de doze anos, que
era seu filho, gritou do seu lu
gar: "Fui eu, papai".
Diante desta inesperada con

fissão do garote!ho, todos fica
ram perplexos. Nenhum articu
lou mesmo uma única palavra.
E os olhos do pai, talvez umede
cidos, não se afastavam do filho.
Então este contou que o profes
sor exigia dos alunos que lhe re

latassem, diariamente, todos os

movimentos e conversas da fami
lia. Eram instruções da Gestapo.
O nacional-socialismo queria a

denúncia de tudo e de todos, pois
a "Grande Alemanha" estava
acima da moral, dos preconcei
tos e da própria familia. Filhos
contra os pais, irmãos contra ir
mãos, eis a grande, a nobre dou
trina do III Reich. A degradação,
a indignidade, o crime torna.
ram-se, pois, o símbolo da mo

derna Alemanha. Nunca houve,
em qualquer período da história
dos povos tão grande e requin
tada monstruosidade. Tudo o

que, nesse capitulo, se tenha
praticado na antiguidade, foi
"coisa sem importancia" compa
rado com o que, agora, se prati
ca no III Reich.

("A Gazeta" - S. Paulo)

PUBLICAÇÕES\

"A História <la República e a 'l'ríplice
Aliança" - Augusto Accioli Carneiro

Elói Pontes, o consagrado crítico de

"O Globo", do Rio, estudando o novo

livro do autor de "Os Penitenciários" -

"A História da República e a Tríplice
Aliança" - acha-o oportuníssimo e de

Igrande valor,

"Augusto Accioli Carneiro procura rei

vindicar o papel que desempenharam
três brilhantes oficiais do Exército, como
outros, enrodilhados nas lutas da lua de

mel republicana: Antônio Adolfo F'on

toura Mena Barreto, Joaquim Inácio
Batista Cardoso e Manoel Bandeira. Fá

lo com segurança, entusiasmo e do

cumentação realista",

E após outras interessantes considera

ções conclue:

"Demonstra o autor conhecimento das

qualidades necessárias aos historiadores,
que consistem, sobretudo, na cornpreen
são lúcida dos fatos relacionados com

os supremos esforços consumidos pelos
homens no corrigir as amarguras da vi
da e das suas fontes. J!:le tem, ainda, a

indulgência feita de observações, essa

indulgência que nos leva a encarar os

homens como instrumentos mais de de
cretos orgânicos do que mesmo do des

tino. O homem agita-se e a humanidade
o conduz, - disse Augusto Com te,
acomodando o verso da "Imitação de
Cristo". É certo. Augusto Accioli Car
neiro dispõe, ainda, das vantagens du
ma prosa viva, simples, clara sem fan

f'ar-ronadas ou arrogâncias, sem orna tos
'(> atitudes, prosa que nos concilia, as

sim, com a leitura. É o que estava dito
e va le a pena repetir".

t Ecos e Notícias
ou........._.......

No próximo dia 19 será inau·
gurada nesta capital, na sé de
do Democrata Clube, a 3' Ex
posição de Flores e Plantas de
Adorno.
O ato inaugural terá lugar

às 16 horas,
•

Belém no Pará, hospeda,
desde a'guns dias, um ar

tista francês de renome na

pintura. Aluno que fora da
Escola Paul Colin: Bernard
Moréra, fugindo de sua pá
trio, atormentado pelas' gar
ras tofa li tarias, o jovem
poeta das tintas, espirito li
berto, amante dos rnoví
mentos livre., procurou aga·
salho para sua arte magni
fica, no tropicalismo brasi
Iico , onde se respira ampla
men te no sdo regime demo
cratico. Usando de técnico
admirável, Moréra, paisa
gista emotivo e marinhista
seguro, inaugurou uma

"mostro" de seus inúmeros
quadros, com uma novida
de: a pintura de espatula,
que está obtendo o mais
ruidoso sucesso.

.Compram-se
Uma máquina de costuro

SINGER - Uma bicicleta -

Uma geladeira. Tudo em

bom estado. Tratar à Rua
Trajano n. 18.
902 5vs.-3.

Aluga-se a parte s�-
perror ao

prédio sito á rua Tiradentes
com a Travessa Ratclíte, n.
2. T ratar á rua Ten. Silvei
ra, 37.

lSV8.- 7

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

OR É SEU \O VENCED ,..,,-

ente se or..,-

de que a g rnilhares
_ urna caneta Muitas V'ezes'da parker

a Patker. rn iaV'orlha - otararn e
s

� de pessoas V'
outraS rnarca .

� sôbre todas as

!ss"----..�
--

A novaParker de super-capacidade
.......r---o;'"='

conrêm 1/3 mais de tinta - para maior

"quilometragem" de escrita
o enchedor, a uma só mão, patenteado pela Parker,
não so aperfeiçoa e facilita enormemente o abaste
cimento, mas também aumenta a capacidade da
Vacumatic. Esta e outras ccroterístícos exclusivas
tornaram Pcrker a vencedora constante nas competi
ções entre as mais importantes marcas de canetas.
Peça ao seu revendedor uma dernonstrcrcôo da ca

neta com estas caraterísticas vitoriosas.

1� em facilidade de escre

ver. A rigidez da pena da
Parker, ,'ubrificada> pela
sutileza do Osrnnídio, esta
belece um ncvo padrão em

Lrcilidode de escrever e vi
bratiHdade.

1':: em ,comcdi<iade. O en

chedor patenleado, a uma sé
mão, fa" da Parker, entre tôdcs
as canetas, a mc.s f�c] de sn
chor, cerno proverem as expe
riências do Lcborctór;o Dea
vitt, Chicago, III.

o mais fácil e o mais
afamado de todos. 1� 3m confiança que mera- 1� em beleza. Pcrker Vacu-

ce. O dspósito de tinta da Par- mctíc é de fato a -Ióíc das Co-
ker,de televisão total, permite netas>. Nenhuroaoutra caneta
ver sempre o nível da tinta. iguala a luminosa beleza de
Contém li3 mais do que as seus cintilantes anéis de páro-
canetas com saco de borrcchc, la laminada.

Contreto da Garantia Por Vida
O .DhrnanÍe Azulo no segurador representa nosso Confrall
por Vida corn o possuidor, garantindo o reparo ::Ie qw?lque.
avaria (exceto em caso de perda ou dano intencionol).
cobrando apenas seis mil réis para embalagem, porte _

seguro, desde que a caneta venha completa para consêrto_..TVAlC{[!MAl 'IF/lC-9

7320 À venda em '!Idas ai bôas calas do ramo.
Canetas Diamante Azul, 265$ para cima; outras canetas Parker, desde 60$. - Unico. distribuidores para toda o

Brasil e Posto Central de Consêrtos: COSTA, PORTÉLA & CIA., Rua 1.. de Março,9. 1.0 - Rio - Caixa Postal 508

URGENTEHEMORROID.ES
EJte eJ.p,cificu
aliui« ed dô,teJ
e euit« (ioS

il1fecfiJeJ. \ IJ"

Preciso-se de uma pessoa
(moço ou moço) que escre

à maquino com rapidez e

tenho noções de contabiii
dade.
Ofertas, em corto do pro

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

Cabelos brancos t LOÇÃO
�[A HA VTLHO�A

A Tinturaria «r:il.larai1 f»
Pede à sua distinta freguesia

não entregar seus ternos a pes
S09S que não apresentarem cer

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

666 lSvs.-l1

Compra-se
Compro-se uma máquina

de costura "Singer" usada,
em perfeito estado. fTratar
no coso n. 42, do Largo Ge
neral Os,o io

roides, é imediata, alivia
as dôres e os pruridos,
acalma e evita as complí
cacões inlecciosas das ul

cerações e varizes hernor
roidais. fi. venda em todas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
lacilitar a aplicação.

2i\AN ZAN
PARA HEMORROiOS!.S
Um produto De Wltt

ALUGA-SE
Uma cosa com todo o con

forto, à ruo Joinvile n° 10,
Trotar à rua Nereu Ramos.
69.

VENDEM-SE
JOSÉPor preço de ocasião, uma

enceradeira e um aspirador
de pó ele trícos, marcu ELE
CTRO LUX
Ver e tratar no "Salão Re

corü", á Praça 15 de Novem
bro. 5vs. - 1

LIMA
Estabelecido em São Paulo, à rua do Moóca, 90 -

End. TeL "Sergipense", com o comercio de representa
ções desejo representar firmas deste Estado, exportando::,:
Féc�las, Açucar. Cigarrilhos, Cere�is" Madeiras e ou troa

produtos desta região.

sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA, WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglsr.)

_"O. ctt... f.ltar •• Oa8·" aleu.,a T

o

,">�&Á� .�'�C(A,
• f

[ l_P(C1AUOAI)(
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COll1panhia c Allanca Da 8aía»
Fund�d� em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Morittmoe

Dados relativos ao ano

Capital Realizado Rs
Reservas, mais de •

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo 'em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens dr raiz. (nrérnos e terrenos) •

de 1940
9.000:000$000

54.700:000$0(')0
,'1.929.719:000$000

2&'-358'717$970
85 964:965$032
7,323:8261>800
22354:000$000

Diretores:
Dr, Psmphí!o u'Utra Freire de Carvalho, Epiphamo jose

de Souza e
.

Dr. Francisco de Sá.I

Agências e sl!b-1:tgência� em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladoft's de avarias nas prin

cipais cidades dá Arner ica, Europa e Àtrica.

Agente em Floricmópolis

L O B O & (ia.
RUA fELlí'E SCHMiDl N 11'

La(�@ oosra! ;Q.- Tde[jhoruI083-t!.nd. Tel. cALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. ltajaí,

I61umenau e Laqea.
_._._---�:=::==�=�.

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • •
• •

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

: das melhores fábricas do país, são :
• encontradas nos balcões da e

! Casa SANTA ROSA i""'" -

• •

: Diáriamente recebemos novidades :
• •
'. Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 •
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRARlA E PAPELARIA

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

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

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

I •
I ,

I

II

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS I

!I
I

Não compre novas I
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS

I

e de SOMAR, adaptando-as à nova moeda
CRUZEIRO

......

A MECANÓGRAFA
já :fazendo êsse serviço. para o quê se acha

tecnicamente aparelhada.
PreçOSi módicos!

RUA JOÃO PINTO, 19 FONE -1499

O. Pálidos. D.pauperado.,
Esgot.dos, Anêmicos, Mie.
que criam Mlgrol, Criln�..
r.quíticII, r.c.b.rio I toni-
fiC:l�io g.,.1 do olSlnitmo

com o

Sa nuuo n 01
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_ .................... -l
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'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Novembro C1P 1942

Para evitar infecções, barbeie-se em casa!

Quasi sempre, a vítima de grave infecção da pele descobre
que o mal lhe foi transmitido por uma navalha que servira
a outras pessôas. Não deixe que isto lhe aconteça! Defenda
o seu rosto do perigo de contágios, barbeando-se em casa

com um aparelho Gillette e as legítimas lâminas Gillette
!�zul, d ur á ve i s e absolutamente assépticas. Eliminando os

riscos de enfermidades da pele, Gillette proporciona tam

bém extraordinária suavidade e grande economia. É emim
o processo mais prático para o barbear diário, sendo 1--,",1"
isso universalmente adotado.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

Nova Iorque, Novembro (Do Cen trr: a lxas ela guerra, a população de Varsó- Não há mais taxis ou carruagens puxa- lho. Centenas ele pessoas manem d iaria-
Informativo "Polanel Fights" para In ter- +a se levou ele um milhão e quatrocentos das a cavalo, nas ruas elo gheto. Foram I mente ele fome e outros males análogos.
aliaelo) - Têm chegado recentemente, de n il almas, vivendo sob condições ele mi- subst.itu idos por "rickshaws" ou charretes Até a santidade da morte desapareceu do
Varsóvia, muitas e importantes notícias éria a mais completa. conduzidas por homens. Os bondes a ca- gheto. Um funeral custa dinheiro e pou-
sobre a vida daquela Capital. Essas no- Mas Varsóvia permanece ainda como valo foram r essuscttados no gheto: po- cas famílias possuem tal preciosidade. A
tícias refletem os acontecimentos, as tra- entro ele resistência polonesa. As velhas clem-se contar cerca ele 25 eleles nas ruas miséria sobrepuja a piedade, e os mortos
géd ias e, sobretudo, as esperanças elo po- i-adições seculares de luta pela indepen- principais. Os poucos elétricos que ainda .são simplesmente lançados ao meio da
vo potonês. Obtivemô-Ias especialmente dêncía e pelo progresso estão bem vivas circulam no gheto não trazem número rua, durante a noite. Depois vem a po lí
nos jornais clandestinos que lá se publi- unda, reforçadas aliás pela memória da para indicar a direção. mas apenas uma

carn e que são fartos em matér-ia ínror- ieró ica e1efesa da cidade em setembro de Estrela de David em azul.
matíva, o que muito nos facilita a com- L939. O espírito de Varsóvia é inquebran 10 gheto está limitado por altos mu-

preensão da situação geral do país con- tavel. ros. Mendigos de pés ulcerosos, crianças
quístado. As notícias veiculadas pela imprensa andrajosas e velhos inválidos - esses
Varsóvia sempre foi um centro de des- llegal ele Varsóvia, dão uma idéia bastan são encontrados sempre perto pelas ime

taque entre as demais cidades nacionais. 'e nítida de como vive o povo -a li: uma diações.
Metrópole genuinamente moderna, com vida de sofrimento e de luta, de miséria O comércio é feito nas esquinas. Ve-
uma população de mais de um milhão e e heroísmo, sob o jugo da Alemanha hl- getais, livros, "arrnbands" (espécie de
duzentos e cincoenta mil pessoas, Var só- -IerIsta. Aqui vão algumas delas. fita com uma estrela azul de Dav id, que
via era o centro administrador, incluso Os preços de viveres no "mercado ne- os judeus são obrígados, pelos nazistas,
trial, cultural, comercial e de comunica- gro" estão tão altos que as gl-andes mas- a usar no braço), tudo isso é compraelo
ção mais importante do país. No domí- sas da população não podem realizar e vendido aí. Há tambem um grande co

nio espiritual, ela mantinha igualmente a ,nas compras ali. Nos restaurantes os mércío de água potavel: um copo de
liderança, e as suas bibliotecas e Instttu í-

[Jreç'OS estão igualmente proibitivos, pois água fresca custa e1ezoito "groshy". A

ções sociais eram um testemunho in-e- os alemães punem severamente os pro- . água é vendida por alguns indivíduos
futavel do granele progresso cultural e príetários que tentam contrabalançar co- que carregam-na em barris, ao longo das
social atingido pela Polônia durante os mestíveis elo mercado para os restauran- ruas. Quando passa um carro m il itar, to

últimos anos. tes e fregueses. A despeito de tais repres- elos recolhem süeneíosamente suas vasí-
A guerra e o assedio destrun-am uma soes, a população continuamente tenta lhas.

grande parte de Varsóvia. Os mais belos novos meios de burlar os ocupantes. Nota-se uma saliente linha divisória en

edifícios roi-am reduzidos a montões de A castastrófica situação alimentícia em tre o rico e o pobre. O rico anda de
escombros, milhares de cidadãos foram Varsóvia e no resto da Polônia ocupada "rickshaws" e tem seus próprios clubes.
fuzilados e os monumentos de histór ia está causanela uma constante deteriora- Negociam com casas (permitiu-se aos ju-
e arte, demolidos. A política nazista de cão da saúde e uma crescente mor tal ida- deus continuar- na posse elos bens situa-

Iterra e destruição tenta sistematicamen- de. 2160 nativos faleceram em setembro dos entre as paredes elo gheto). As ca

te anular o papel ele Iíder que Varsóvia de 1941, em Varsóvia. Deviclo à má-nutri- sas são vendidas inteiras ou partes. As

desempenha na vicia e na história da ção, o número cle vítimas ele tifo e outras
I
sim, pode-se comprar um terceiro andar

Polônia. moléstias, é mutío grande, especialmente de uma casa ou uma secção que vai dum
A Capital do Governo Geral foi remo- entre as crianças. balcão a outro.

vicia para Cracóvia. Todas as instituições Existem mais de quatrocentos mil O gheto contém sinagogas e escolas
científicas de Varsóvia foram clausura- israelitas no gheto de Varsóvia. O gheto elementares, como tambem hospitais e

das, todos os centros de vida indepen- cobre a parte setentrional da cidade e banheiros. Há tambem restaurantes, casa

dente estão sendo perseguidos e conde- chega até o centro. Está situado de modo de baile, cabarés, etc. E os nazistas fre
nados à aniquilação. Varsóvia era a cí- a separar o centro da cidade dos distri- quentemente publicam fotografias clesses
dade para servir de modelo para a Nova tos operários, que estão localizados nos "luxos" em seus jornais, como prova das
Ordem nazista, com respeito ao tratamen- subúrbios ocidentais e setentrionais. "excelentes" condições em que o judeus
to de judeus. Milhares de criaturas habí- As ruas do gheto são indescritivelmen- estão vivendo no gheto. Há até um tea

tantes das áreas incorporadas, foram te ruidosas e estão sempre cheias de tro> Mas não há um só parque, um só
mandadas para Varsóvia, até que a ci- gente. A área do gheto é extremamente campo de esportes, um único lugar de re

dade ficou transformada numa vasta pequena, e as autoridades cle ocupação creio para as crianças.
aglomeração de deportados, indigentes, estão reduzindo-a, cada vez mais. Ainda lOs elementos prevalecentes na vida do
seres humanos despojados de tudo quan- há pouco três grandes ruas foram toma- gheto são miséria e fome. Os .médicos
to possuiam e trazidos das mais longín- ,

das ao gheto, e os judeus que ali viviam israelitas, cujas atividades se limitam ao

quas partes da Polônia. A despeito das' tiveram ordem para se mudar. gheto, vivem sobrecarregados de traba-

!idade as funções de tal administração
estão limitadas meramente ao pagamento
cios víveres supridos ao gheto. Os ale
mães, em tom de mofa, explicam aos es

trangeiros que a única razão pela qual
os judeus morrem de fome, reside na in

capacidade da comunidade judaica para
comprar quantidades suficientes de ali-

cia e carrega os corpos para serem incí-

,
menta.

nerados. Atualmente grassa o tifo no gheto e-

A nobreza no gheto é uma coisa es-' os enfermos não podem obter tratamente,
pantosa. Os alemães se jactam de permi-I Depoí sd isso, pode-se afirmar cabalmente.
til' que o gheto seja dirigido por "sua que o gheto de Varsóvia é o verdadeiro
própria administração judaica". Na rea- inferno na terra.

�� R E X"EMPRESA
Transporte de Cargas

DOMICILIO A DOMICILIO
Viagens diretas em caminhões proprios para:

Bom Retiro, Lages, Painel, Correíulf'Into, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e více versa.

EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garíbaldí. Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re+espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages:

-

Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de carvalbo.ê

Teltlfone 1.677

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

CAGA MA0800.,IA
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçanl, (asa M:acedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

,
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O ESTAOO--Segunda-feira, '6 de Novembro oe IY42 7
.. s tri"J ����'��.:\���

Ultimes estilos de finos
OBILiA I S

acaba de receber

A ATEHCÃO CONTíNUA
,

�'�d�:'
lho ininterrupto encontram
em Lavolho alívio imediato.
Lav lho conforta. clareia e

embeleza os olhos. Bastam
umas gotas diariamente.

Proprietários: J, Moreíra & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;Jr('stamista Ma- ia Sever lua da Conceição,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLtS,
pussui-ío a da caderneta n. 6S�2, o prêmio

que lhe coune em mer-cs dorias, no valer d� rs.

Cr .. $6,250,00
contempla ia no sorteio de 5 de Novembro de 1942_

18 DE NOVEMBRO
Mais um Inrrn írtáve! sorteio r e a liza rá a Cr édlto Mú

tuo Predial. no dia 18 de Novembro (4-deira),
com prêmios no valer dA

Cr... $6,250,00
Não vacilo, Adquira já li su s cs d ern eta Da séde da

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

Con�ult8 médica grati! !

Contra Gi1'aud o

�---"--.-••-_ _ -.- -.-..._.................. Lon!��:!'�t.ep.�e ��,��! I
:�:. ALfAIATARIA "'''' O UN"Iro 410."

l>�
de Vichí noticia que o gabinete I� ,... ""�
francês esteve reunido às 18 horas
de ontem, sob a -presidência do

ma-,.':,.1 Florl.sbelo S.-Iva
rechal Pétain, tendo deliberado can-

o
siderar que O general Giraud faltou
à sua palavra de oficial, pelo que I

:', Ternos sob medida-Casem iras nacionais e estrangeiras. !J foi decretado que não é permitido
, ;a a nenhum francês colaborar com

:'
Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

�
éle •

i,:
Servico garantido-Prontidão Cabelos brancos t

!lARAVILHOSA I

O alfaiate elegante da cidade � '.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .

-<
Rua João Pinto, at � : -:

w..-_-_ _..- _._ _............................... • RE 1N ISCH S IA •

: Comércio e Indústria de Madeiras (em organlza�ão) :
• Ações ao portador no valor de SOOSOOO-Capital de 850:000$000 •
• a realizar como segue: •

•• 20% no ato da subscrição ••
•

1t0% dentro de 30 dias .'25% dantro da 3 mêses
• 15% com os própriOS lucros da sociedade. •
• Os Interessados na compra de ações desta Sociedade, que vlsa 'não só •
• evitar que sejs retirado desta Capital, como tambem amplíar um dos mais •
• antigos e conceítusdoe estabelecimentos industriais do género, com capacidade •
• para cerca dA 200 operarlos, poderão procurar os incorporadores no eserí- •
• torio da Iabrlea à rua João Piato 44, ou nos endereços seguintes:, •
• Be·ltor BI·ttencourt Rua :Felipa schimidr, 34-S818 5. •
•

-

(Edifleio Bernhausen) Telefooes ns. 1634 e 1159. •
• Sidnei Nocetti-Idem, idem.

•

•• E 6 ·vl·la-Rua Vitor Meireles n. 22. ••• • 11 'I'eletone n. 1678.

• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aliviada em Pouc:os Minutes

S ,••••••••••••••••il ,
EH) poucos minutos a uova receita -

•

O.
�

• ! Mandaco -- começa fi circular no sangue,

: InUrtil de hOJ·e será o ur tl�1 de amanha- : I ;�vig;��Oq��e:cI�sl�10spO�JC�s t����::e� d�OS��;'�1

I Assim será se V. S. móndar s�u terno àU II ����g��c�:����f;�(i?l:����L��\'li�:'oer��li::i;l�
• �

e que obstrúe as vias respiratorias, miuando

• "TINTURARIA GUARANI"
• a sua energia, arruinando sua saúde ía-

• : zendo-o se n I i I' - S e prematuramente ':elho,
, • •

Mendaca tem tido tanto êxito qu'j,. se ore-

• Lavagens cuímkes Perlekêo Rap,"dez •
rece com a garantia de dar ao "paciente

• - "W
• 1· • respiração livre e faci! rapidnmenie e com-

•
A MAIS ANTIGA DA CIDADE 0'

pleto alivio do soírímento da asma em pou-
e • cos dias. Peça ,Mendac." hoje mesmo, em

_e • qualquer Iarmácia. A nossa garantia é a

•
E::onomize seu dinheiro, preferindo a • sua maior proteçao.

I TINTURARIA GUARAHí .. RUA JOÃO PINTO, 17 I Mend a eo A-�a;:.::;.m
•

...................................................�

I Farmácia "Esperança,'
.

do

farmacêutico NILO LAUS I

Contribuição: apenas Cr $2,00

COSTUMES E iRAJES
DE LÃ E DE LINHO Comunicação

Hoje e amanhã será a sua preFerida
-

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatiu.
PerFumariu.--Artigos de borrach•.

Garanta se a axata observincla no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 {edificío

Mercado,
FONE 1.642

do

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

sua distinta freguesia
que só poderá receber

pedidos da TRAJES,
COSTUMES e SAPATOS

para as féstas de Natal

e Ano Novo, até o dia
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IVida Social
AnlTersãJ1iof.l1
Ocorreu sábado último o dia

natalício do inteligente garotinho
Agenor Cordeiro.

(i:

Fazem anos lloJe t
O sr. Antonio Nunes Pires,

sargento de nossa Força Poli
cial;

o sr. José N. Crag, sargento
do Exército;
-Aa sta. Liete Souza, filha

do sr. prof. Trajano Souza;
-o revmo. padre Luiz Adams,

lente catedrático do Ginásio
Diocesano de Lages.

�

ViaJantest
-Encontra· se nesta capital o

sr. cel. Marcos Konder, conhe
cido industr ial no vale do I tajaí.
- Procedente da Capital do

país chegou a esta cidade o

nosso conterrâneo sr. cap, Síl
via Pinto da Luz, oficial do
Exérci to Nacional.
Encontram-se entre nós os

srs. João Fabes e Iria B. Sal
tor , comerciantes em Bocaina ,

no município de Lages.
Clubes:
Sabado último foi oferecida

uma bandeira ao Cantista Clube,
do Estreito. Paraninfaram o ato
o sr. Paulino Silva e ai. srta.
Nair Souza.

Casa Porto
Sor�imento novo de luvas

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

Contra um Hitler futuro
Londres, 16 (E.) - Falan

do, tontem, na Câmara dos
Comuns, o sr. Staffords
Cripps, Iíder da Câmara e

membro do Gabinete de
Guerra, traçou' um esboço
das últimas operações alia
das e delarou estarem as

Nações Unidas empenhadas
em extripar o nazismo e

preservar o mundo de um

Hitler futuro.

Camisas, Gravatas, Pílames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
Rua Trajano, 12,

Esposi�ão de trabalhos
Com a presença de altas

autoridades, os civís, milita
res e eclesiásticas, foi ontem
inaugurada, no Colégio "Co
ração de 1esús", a esposi
ção anual de trabalhos.
Convidando nos para o

ato inaugural, esteve sába
do em nossa redação uma

comissão:de alunas daquele
modelar estabelecimento de
ensino.

u t;:;:'! AUU 16 LJe Novembro o e 1�42::.

."

Incendiado um grande transporte
Melburne, 16 (E.) - A aviação aliada atacou, de baixa

altura, um comboio japonês, perto de Nova Georgia (Ilhas Sa
lomão). Um grande transporte de 12 mil tons., abarrotado de
soldados amarelos, foi incendiado.

Os nazistas, saqueadores de embaixadas
México. 16 (E.) - O governo mexicano informou que

no saque perpetrado pelos nazistas na legação do México, em

Vichí, foi roubado todo o dinheiro que ali havia e sequestrados
os fichários diplomáticos.

Contínuas e fabulosas baixas
Londres, 16 (E.) - Declarou ontem o sr. Churchill

que, nestes últimos dias. 13 submarinos do "eixo" foram des
truidos no Mediterraneo, e que as baixas e prisioneiros das tro

pas de Rommel se elevam a 75 mil homens.

A frota francesa em Toulon
Algeciras, 16 (E.) - A frota trancesa de Toulon conti

nua ancorada naquela base, embora mantenha fogos acesos. por
ordem do seu comandante, almirante Delaborde. Num desf'ie
realizado na cidade, todos os oficiais prestaram juramento de

tidelidade a Pétain.

Jubilosamente repicaram os sinos
Londres. 16 (E.) - Ontem, pela primeira vez depois

da guerra. os sinos de todas as igrejas das cidades e aldeias
da Grã-Bretanha repicaram. pela manhã, em regozijo pela grano
de vitória obtida no Egito.

Destruindo os abastecimentos
Cairo, 16 (E.) - As tropas do "eixo", em

incendiando os depósitos de abastecimentos que
Derna.

�IDADE

SI deseja apresen
tar um sorriso jo

vem e attrahente,
limpe seus dentes com
Kolynos todos os dias. Kolvnos
conserva jovens os sorrisos; re
movendo a camada escura e as
manchas que tornam os dentes
feios, parecendo velhos.
E a deliciosa sensação de fres

côr que sentirã após usar

Kolynos, fará com que se sinta
mais jovem.
Experimente Kolynos - e veja quão

jovem seu sorriso pode ser.

Vida Esportiva I Considerado
,

_ I responsavel.
(orlnthlens x Llberted.. I RIO, 16 (J.)� Por unani-

São Paulo, l
ô

(E.) - Encon- midade de votos o Tribunal
trara.n:·se ontem no estadiOl1 Marítimo Administra.tivo pro
Municipal do Pacaembú o Co' feriu acórdão no processo
rinthians e o Libertad, "team" referente ao encalhe do porr
paraguáio, os quais empataram tão «Paraná», nos rochedos
por 2�2. Todos os tenros foram da i lha da Paz, arquipélago
c�:)nqUlstados na l' fase da par· das Graças, perto de São
tida, Francisco do Sul. Foi dado

Palmeiras--; libertad como responsável o capitão
José Gu.erra Ferreira, co-

São Paulo, 16 (E.) - En- mandante do rebocador
contrar-se-ão ho ie à noite, no "porque foi imprudente, in
Pacaembú, em S. Paulo, às 21 vestindo uma passagem es

haras, o Libertad, clube para- treita, tal como o canal.
guáio que ora visita o Bl"asil, e entre as ilhas IVladigutubC1.
o Palmeiras (ex-Palestra), local, e Paz, sem levar em conta.

aa condições do rebocodor-,
e o esforço exercido pelos
dois pontões que reboccvo,
em circunstancias desfavo
raveis de vento e mar". Por
isso, foi aplicada ao aludido>
oficial a pena de 250 cru

zeiros de multa e o paga
mento das custas do proces·
50, na forma da lei.

ouve bem
do

Clínica médico-cirúrgica do I.·DR. SAULO RAMOS !

Especialista em moléstias de �

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: M-

'

apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA '

PLASTICA DO PERINEO - Hérnias, :

hidrocele, varlcocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroidas e var�
zes - Fracturas: aparelhos de gês.,o,
Opéra nos Hspltals de Florlauópollil.
Praça Pereira e Oliveira, 10 - •

Fone, 1009
HorArlo: Das 14 às 16 horas, dlarla·

•

mente.

fuga, estão Não
estavam em

por' causa

catarro?Estará Rommel níl Tunhia?

Tunis

Pela quinta vez choveram bombas
Cairo, 16 (E.) � Ontem, as instalações do

foram bombardeadas pela quinta vez.

"eixo" em

...................................-- .....-------,---

Madri, 16 (E.) - Tem-se como certo que o marechal -

EXPERIMENTE ESTE REMÉDIO
Rommel abandonou a Líbia , dirigindo-se para a Tunisia, afim Se V. S. sofre de aturdimento catarral
de organizar ali a defesa das posições do "eixo" contra o avan- ou de zumbidos nos ouvidos, ou se oca·

ço' anglo-americano procedente da Argelia. tarro obstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrarã ao sa·

A esqua-dra francesa .de Alexandria bel' que essa tão aborrecída afecção de

saparece prontamente com o simples tra-

Istambul, 16 (E.) - Chegam noticias de que os ingle- tamento, durante alguns dias, .e PAR

ses praticamente se apossaram da esquadra francesa que se a MINT, o qual poderá adquirir em qual

chava' em Alexandria desde o armisticio, visto o seu coman- quer farmãcia ou drogaria.

d I· G d f d 1 b d
Nota-se uma grande melhora logo no

ante, a mirante o e roy, ter ec arado que só o e ecia a or- primeiro dia. A respiração se torna mais
dens do marechal Pétain. faci! e desaparecem, gradualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeea,

Bengazi é O próximo objetivo a sonclêneía e a obstrução nasal.

A perda do olfato e do paladar, a dif i-
Cairo, 16 (E.) Continua a persegUlçao do gral. culdade de ouvir e o desprendimento do

Montgomery às destroçadas legiões de Rommel. As tropas irn- muco nasal na garganta são outros sínto

periais têm por próximo objetivo Bengazi, e acham-se já a mas que indicam a presença de catarro,

meio caminho entre a fronteira do Egito e êsse porto líbic o qual deve-se combater com o tratamen-
O, to de Parmint.

Como Pétain julga a Darlan
Berna, 16 (E.) - O marechal Pétain declarem que a

atitude de Darlan, no norte da Africa, é "verdadeira traição"
-

-,

,Ginasiano Gervasio Nunes Pires
prepara alunos para o exame de admissão à série

ginasial. Mensalidade: Cr. $40,00.
Atende das 7 às 10 horas.-Rua Conselheiro Mafra, llti
----------,--------------------------------------------....

Come�ou a batalha de Túnis anti-alemão é observado por toda a parte. Pede-se a re-

Algeciras, 16 (E.) -Centenares .e tanques, carros blin- tirada da Itália da guerra. Em Milão e Napoles foram.

dados e infantaria motorizada atravessaram ontem à meia noi- efetuadas inúmeras prisões entre soldados. Muitos foram,

te a fronteira da Argelia para a Tunisia e a vanguarda dessas algemados e transportados para o campo de concen-

forças entrou já em contacto com as forças do «eixo». tração da Ilha de Accinario.
•

o pOVO italiano pede a paz! Derribando sempre mais aviões
CAIRO, 16 (E.) - Segundo informações dignas de LONDRES, 16 (E.) - Nestes últimos 2 dias, foram,

crédito, a derrota dos exércitos germano-italiano," no abatidos, pelos aliados, entre Buna e Bougie, na Africa

Egito causou profunda depressão na Itália. As socie-dades do Norte, 33 aviões do ceixo •.

secretas mostram-se novamente ativas e o sentimento -

Aproxima-se a culmlnancla da luta
MELBURNE, 16 (E.) - A grande batalha pela pos

se das Ilhas Salomão aproxima-se do ponto culminante�
Os japoneses atirara:tn a ela uma enorme esquadra.
que está sendo implacavelmente bombardeada pela avia .. ,

ção aliada.'

CHARUTOS SUERDICK
Maço Cr$ 1,60

CASA MENDES

Cartazes do dia

1 estrada
. de Santa Fé

(Technicolor) com Errol Flynn
e Olivia De Havilland

Complemento Nacional (D,F.B.)

Preços Cr. $2,00 1,50
Imp. até 10 anos

o dragão dengoso
Vejam como é feito um

desenho

Uma mensagem
de Benter

Com Edward G. Robinson,
e Edna BestUm leão do barulho (Desenho

Colorido)

Noticias do, dia (Atualidades) Complemento Nacional (D.F.B.)

Cr. $2,50-Cr. $1,50
Livre de CensuraPreços: Cr.

Livre
$3,00 - 2,00 -1,00
de Censura

-

(ilraud nomeado por Darlan
ALGECIRAS, 16 (E.) - O almirante Darl�n nomeou;

o gral. Giraud governador militar da Africa do Norte.
-

Mistério em terno de Weygand
MADRI, 16 (E:) - Até agora nao foi confirmada

a notícia de que, ontem, o gral. Weygand havia sido pre
so pelos alemães, em Vichí.

A Itália temereso

I

Zurique, 16 (E.) - Segundo informou fonte digna.
de crédito, vários generais italianos estão fazendo pressão
sobre Mussolini, para que faça voltar su'Us tropas queo
lutam na Russia, alegando a necessidade urgente de de-
fender o país, em vista da ameaça aliada,
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