
A inv são da Itália será pela Sicilia 1
LOXDRES9 17 (REUTERS) - o EX-LIDER SOCIALISTA SICILIANO, GIUSI�PPE, VETERANO DA GU ERRA PASSADA, ENVIOU A SEGUINTE lUENSA�
GEll'I AO POVO DAQUELA ILHA: "OS EXÉRCITOS LIBER'l'AnORES AIUEJUUANOS CHEGARI0 BREVE A NOSSA II�HA. A AllIÉRICA, COll'I OS SEUS
IIUENSOS REFORÇOS EM HOll'IENS E JUA'rERIAJ�, CORRE EJI AUXÍLIO DAS NAÇÕES OPRIlUIDAS. Os A1UERICANOS ESTÃO PRÓXI1}fOS DA SICILIA
E BREV:E BA'rERAO À VOSSA PORTA. NÃO VAO SAQUEAR AS VOSSAS CIDADES, SICILIANOS, ES ']'ENDEI-LHES A llIÃO AllIIGA. TOllfAI AS VOSSAS
ARlilAS E I"tEUNI-VOS AOS EXÉRCITOS LIBEwrAnORES, NA LUTA CON']'RA, o FASCIS:I\fO TRAIDOR DA PÁTRIA. A SICILIA 'rORNAR-SE-À EIU BRE-

VE DiU CENTRO DE OPERAÇÕES DESTA GUERRA TERRIVEL".
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DOEN(Ai DA PELE
E ilFaLlS Machado & Ci8.

o
ESTO(,OJ�JIO, 17 (RErTERR) -- o nrRK\..r 1m DIPREXSA XORl;EGlJESÁ D..1 SL'ECLl ANL'XCIOU Q"CE IRROJIPEU VIOLENTO INCÊNDIO NO QUAR
'fEL GEXEnAL DA GE�'l'APO, NO VICTORU.. 'l'EH lL\.SSE::.\T, EJU OSLO. o IXrLYDIO TEVE INÍCIO:NO 'l'ERCE�RO AXDAR DO EDIFíCIO, ONDE ESTÁ
ALOJ.\.DO o DEI'ARTXJIEXTO DA A..GRH'ULTUUA no GOVÊRNO QUISLIXG. XÃO SE SABE A EXT EXSJo.O DOS DAXOS CAUSADOS, lUAS CIRCULAl\'[

nUThIORES DE QUE SE TRA.TA DE ATO DE SA.RO TJ..GEThI.
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I"':; ,�� "'� ,I." 'Sob o PavUhão da E�COfll.trado o capitão, SOLIDARIEDADE COlHil'tEHTAL
��lta�r�1�f�O verdadeira franca Ridtenbscker I .
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"C l I' "d A ,I enviou te egrama e agra eCII11C1ltO

para os povos U"·U� gSlnenl na escravI ao
I" I t t s 'llle um aviao a a ma a s rruaua : .. ,
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ri' forças britânicas em DIego Suarez encontrou o capitão Rickenbacker I -
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'- Madagáscar, aderiram ao 'UO\ 1- c seus companheiros, o coronel i a,provaçao. � ocupaçao ?or e-amerr-Buenos Aires, 17 U. P.) - Os estudantes uníversrtários ref'ormistas, mento da Franca Combatente _I
H D Ad 11 d J I

cana da Afnca Setentrional Fran-
desta capital, dirigiram uma mensagem telegráfica ao presidente Roo-', '.

d"
I ans . amson e o so (a ) o ln
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b
anunciam os servrcos e rmp rensa

I F 1\1 t 1 P 'f' S 1 O cesa.
seve , na qua ° e ícítam, em como ao primeiro ministro britânico, f

.

-. I ar ex, no aCI lCO u. comu- . .

"'T' eh
ranceses,.. I "Este zoverno tem muito prazerH inston

'

urchilI, pela abertura da segunda frente na África, d izendo : Anuncia-se que essa decisão foi: nicado do Departamento da Mar i- i ,'"
d VE-I"É um augúrio de liberdade para todos os países que gemem sob o jugo f d 1 t

" . I h t AI I em recener e . x. a expressao (. o

nazi-fascista, e segurança absoluta da vitór ia das Nações "IJnl·da""." mo iva a pe os recen es

acontecI-I
n a acrescenta que o sargen o e-

I .

d- � mentos na África Setentrional Fran- xarider Caczmaczyk pereceu no mar,
seu interesse, em .nome o povo a

E
cesa. As quatro quintas partes (la

tI' f do governo argentinos pelos esfor-

d II
,_.

d D' S enquan o seus compan aerros re u- .

a emprega :! vo ou
guarruçao francesa elegi) uarez .

ços dos Estados Umdos na salva-
" li já aderiram, voluntariamente, ao giararn-se (''11 uma pequena ilha no

guarda da segurança do hemisfério
general De Gaulle. Pacífico Sul, onde foram encontra- .

d t 1"
e

I dos. Os dc.alhes do salvamento ntio
OCI en a .

São Luiz, 17 (A.N) - O "Bazar das Novid ades", desta Ao mesmo tempo, o sr. Cordel]
FRACOS :"1'a111 anunciados.cidade, suspendeu uma empregada brasileira pejo fato de se ter e Hull (publicou declaração agrade-

negado a lazer o cumprimento nazista, exigido pelo gerente do AN�MICOS
O Chile e o «eixo» cendo às repúblicas americanas seu

estabelecimento, o qual é de nacionalidade alemã. TOMEM apoio à campanha norte-americana.
Em virtude do pronunciamento da Justiça do Trabalho finho CreIS.ta�1 Santiago do Chile, 17 (A. P.) --

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

não estar de acordo com os desejos da empregada, esta nova. "SILVEIRA"
Os circulos diplomáticos desta ca- Caspa' LOÇÃO MARAVI..

mente reclamou. pital declaram ignorar os funrla- LHOSA.!
Grande Tónico mentes ela notícia publicada por um

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

jornal de Buenos Aires, no sentido Os alemães tentam desembarcar
ele que o Chile projeta romper em em Costa Rica
breve as suas relações com o "ci-

Londres, 17 (U. P.) - A a&'encia :1:0". Esses círculos salientam, ares,
noticiosa "Bélgica Independente" I peito haver fracassado a gestão de

a�u�ciou que em muitos legares da um grupo de senadores partidários
Bélg'ica apareceu um novo lema, que .

consiste no número 1918 em vez do da ruptura no sentido de se convo-

V da vitória. Esse núme;o que é es- cal' uma sessão extraordinária para

Lega- crito em veículos, nas portas e pa- debater a atitude internacional do
redes, i�dica q_ue se aproxima a ho- Chile.
ra da libertação. Uma gestão semelhante, realizada

pelos chefes do Partido Radical,
fracassou, pois, quando da reunião
do Comité Executivo do Partido,

São José da Costa Rica, 17 (Uni-
ted) - Verificou-se violento encon

tro, entre uma patrulha alemã que.

segundo se acredita, pertence a um

submarino nazista, e soldados de
um guarda-costas nacional. O en

centro ocorreu quando os marinhei
ros alemães tentavam obter abas-

rccimentos, para o submarino na

zrvta, Em consequencla da luta, um
cc stariquense rosulto.i ferido e os

alemães sofreram algumas baixas.
Outras infortnaçcs acrescentam que
" submari 1') nazista COJlSf'gU: '1 se

retirar.

CHARUTOS IHDIOS
Cr$ Q,30 cnda um

CASA MENSDE
"---_.- ._-

Darlan cooperando
com os aliados

*

Londres, 17 (Reuters) - O rádio
de Argel transmitiu dclaração do
general M. W. Clark. declarando

que o general Eisenhover agirá de

cooperação com o almirante Dar

lan, na defesa da África do Norte.
Segundo a declaração em apreço,
"as tropas britânicas e. norte-ameri
canas desembarcaram em Marrocos
e Argel por um motivo que todos os'

franceses compreenderão - o da
proteger a África Setentrional Fran
vesa contra um ataque das potên
C'Í::lS do "eixo".

A Alemanha elgotad'a
Zurique, 17 (Reuters) - A rádio.

alemã declarou que todas as reser

vas de mão de obra, na Alemanha
e territórios ocupados deverão ser

mobilizadas para o trabalho nas

indústrias alemãs de armamen{0Si.
segundo decreto baixado pelo "gau..

leIler" do trabalho Sauckel.

.,

Levado o caso novamente a julgamento, a Justiça' do
Trabalho decidiu a favor da reclamante, que voltou a trabalhar.

1918
J. EugênioMüller Filho e Oscar José Müller

ADVOGADOS
Fôro

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.
em geral. ProceS60S em todos os Ministt-rios.
Iizacão de jazidas, aguas minerais e quédas

dágua , Naturalizações.
O Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comercia rioso galo Bayda começa a piar como pinto••• Precisa de pessoas competen- não houve "quorum"
tes, com boa caligrafia, para aprovação,
serviços extraordinarios, por

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

tempo determinado.
Informações pessoais na Sec

Cão de Fiscalização e Arreca
dação, das 12 às 18 horas. Rua
Felipe Schmidt n° 37.

para a sua

Nova Iorque. 17 (United) - A emissora de Berlim leu
um artigo do jornalista italiano Virginio Gayda, admitindo fran
camente o triunfo das armas anglo-nor te-americanas na Africa
do Norte. O diretor do "Giornale d'Itália" acrescenta que a
vitória obtida pelos aliados permitirá o estabelecimento de segun
da frente contra a Itália e a Alemanha, o que significaria gran
de ameaça para as potências do "eixo".

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

entre italianos e alemães
Tobruque, 17 (De Eric Lloyd Williams, correspondente da

Reut.er.:,s) -- Antes que as tropas britânicas, correndo em per- Faleceu o sacerdote
seguiçao dos alemães, chegassem a Tobruque, travou-se uma mais velho de
guerra em miniatura entre italianos e alguns alemães tomados Portugalde pânico. Isso foi revelado pelos prisioneiros de guerra postos Porto, 17 (A. P.) _ Faleceu nestaem liberdade pelas tropas britânicas que estão na perseguição cidade, o reverendo Francisco Hen-dos fugitivos remanescentes das tropas de Rommel. .'

d Síl P
.

d 104A maior parte da guarnição de Tobruque era composta de rdlq�ed da I va ereira e, anlhosit I' 1
� � e 1 a e e que era o mais ve oa ianos, com a guns poucos alemaes nas funçoes de comando. -

d t' d P t 1Quando os alemães se retiraram, o grosso do "Afrika :K:orps" ,saeo,er o e ed orS�lga.p' 1t
.' � reveren o I va erel"a ce e-con ornou a cidade, nao entrando, enquanto alguns grupos na- b

.....

té di terí
'

d.

t Ii d rou missa a e o la an error ao eZlS as a 1 eram entrada, como recurso desesperado, à procura
de água, mantimentos e transporte. Os alemães exigiram todass_u_'\�m_o_rt_. _

essas caisas aos italianos, os quais, enraivecidos, abriram acesa CHARUTOS SUERDICKdiscussão com seus aliados, terminando por dirigir intenso fogo Maço Cr$ 1,60de metralhadoras e fuzís contra 08 alemães, estabelecendo-se CASA MENDESd.e metralhodoras e fuzís contra os alemães, estabelecendo-se
ligeiro tiroteio entre êles. Em seguida, os alemães seguiram ru
mo a EI-Gazala. A entrada das tropas britânicas foi saudada
festivamente pelos indígenas locais, os quais contaram horro
res da ocupação alemã. Percorri Tobruque, de automovel. A ci
dade apresenta o aspecto anterior à ocupação britânica, com

�penas mai,s algumas ruinas.

Imposto de Renda
Rio, 17 (C. M.) - o delegado re

gional do Imposto de Renda em Ma
to Grosso consultou se as dividas
anteriores à vigencia do decreto-lei
n. 1.168, de 22 de março de 1939, po
dem ser descontadas, pela repartição
pagadora' dá folha respectiva do

funcionário, ou essa norma abran

ge sómente as relativas aos exercí
cios compreendidos a partir d'l pu
blicação daquele decreto·lei.
Em resposta à consulta, o dIretor

do Imposto de Renda, de acordo
com o parecer do Serviço de Tribu

tnção, declarou que as normas es

tllobelecidas no parágrafo único do
art. 28 da lei citad.1 se aplicam tam
hem às dividas anlrriores à sua vi

gencia.

Aluga-se ou vende-se
Otima residencia, com gran

de pomar, ao lado da Estação
Agronômica. Tratar à Rua Tra
jano, 7.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
80brado A Estatística Militar, d<estinada a

_ ,
facilitar a preparação rá,ida, e tão

Consultas das 5 horas Nao tenhas duvida em de- perfeita quanto possivel, do apare-

I
em desnte. nunciar um "quinta-coluna", lhamento m�terial. das fôrças arma-

RESIDENCIA: I por mais que pareça teu ami-I das•.da. Naçao, eXIge que todos NOS
Rua BI 28 go• n- t t' I brasileIrOS lhe prestem cooperaçao.

umenau, '. ao mer�c� ua es lma um
I Subtrair-lhe apóio é trabalhar con-

--- traIdor da Patrl8. (L. :1). N.),•. tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

INDICADOR MEDICO
.......------------------------------------------- .....

Dr ARAUJO-oLHos, OUVIDOS

__e____ NARIZ, GARGANTA

Fspecieüsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das lOAs 12
on�u tas = A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista

DOENÇ/�S DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. Quintas e sebndcs, das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

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

OLHOS

Dra. S(hweidsonJosephina
MEDICA

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

Rua F. SChDlidt. 39 (seh.)

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

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

cllNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmldt n. 38 - Tel. 1426
Resldeuela: Rua Vísconde de Ouro Preto D. 70 -- Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA DJ�eIOla�i����S��:1
• A " Flonanopolls

Resídêucta e Coasultõrlo: 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 t.644

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

Ex-1l!terno do Servlç!l do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
SerVlçus do dr. GabrIel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S Paulo)
Clinica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, FODe 1256

Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.

'Dr. ARMINIO TAVARES
IIS'ITUTOvr�,BJA6NOSTICO

OUVIDOSCÕ::���ÓR���GANTA Dr. Ojalma MOBllmann

.,
Rua João Pinto. 'I - Fone 1.%61 Formado pela UnIversidade de

RESlOONCIA: Genebra (SuIQa)
R B i 111. F 1 56 Com prâUca D08 bospitaIs europeu.ua oca uva. .. - one .ft Cl1nlca médica em geral, pediatrIa,

I�----------·---'""I
doença. do sistema nervoso, apare

Ibo gemto-urlnarlo do bomem
Dr. Antônio Moniz e da mulher

de' Araga-o
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
MÉDICO Curso de Radiologia CUnlcll com o

Cir i O
dr. Manool de ADreu Uampanarlourg a e rtopedla. Silo Paulo). Espeoiallzado em RI

CIíDica e Cirurgia do glene e Saúde Pública, pela Unlver
torax. Partos e doenças IIdade do Rio de Janeiro.

de senlloras. Gabinete de Raio X

CONSULTORIO'. Elêctrocardiografia cUnica
Metabolismo basal

Rua Trajano. 33. Sondagem Duodenai
Diariamente da8 15 A8 Gabinete de fisloteraoia

1; hora8. L
R.DClIDi!lNCIA'.

aboratório de microscopia e
.l:JD .r.. análise clinlca

Almirante Alvim. 36 ,
Rua Fernando Machado,'

Telefone n. 751. Telefone 1.195

PLORTANOPOLISJ
Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA

Molestlas internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfl
cio Amélia Neto--fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
A v. Herclllo Luz, 186
- Pl1one: 1392 -

Attende a chamados
14

Dr. BEZERRA LEITE I
CLíNICJ,\

MEDICA

Os alemães fazem
novas propostas

Nova Iorque, 16 (A. P.) - Informa-

ções oriundas de círculos europeus auto- XV Sorteio de resgate, com premios, das Apolices Pernambucanas
rízados dizem que o sr. Pierre Lavai

trouxe para Vichí, uma proposta desti- A CAIX·� ECONOMICA FEDERAL DO RIO DE JA
'nada a urna paz franco-alemã imediata. NEIRO, avisa ao publico e. em par iicuiar , 110S portadores
Como se sabe, o chefe do govêrno rran-

3
cês acaba de regressar áquela cidade das Apolices Pernambucanas, que fblà r e a lízar DO dia O

após entre v ista de três dias com Hitler, do corrente mês,' às 10 hora", o 150 sorte-te de resgate,
em Munique. com pre míos desses títulos de que é 8 dt-tr lbuidorn.
Um comentarista, cujo nome não pode 0 sorteio será raa lizado no Edifício da Matr iz da

ser revelado, declarou que as suas Info r-
Caixu Economica Federal do Rio de Janeiro. à rua I õ de

mações procedem de fontes muito chega-
das a Vichí. Julga-se que certos pontos Maio ns. 33/;J5, 4° andar, concorrendo os títulos 0.06 é3
d-essa preposta de paz possivelmente não premies seguintes:
serão aceitos pelos franceses. 1 premio de Cr$ 600 000,00

Os termos gerais do acôrdo seriam: j « {( Cr$ 50 OOO.()o
1 - A França recuperaria as suas

fronteiros de 1939, com exceção da Alsá- 2 II « Cr$ i O COO.GO
cia e da Lorena, que recelJeriam autono- 4 {( « Cr$ 5 000,00
mia; 5 II C Cr$ 2 OOO,PC

2 - Seria mantida � integridade do 50« Cr$ 1 0)0,10
Império Colonial Frances; _

- .. .

3 _ A esquadra francesa cooperaria São nGSfWS reprssentantes, nestn cídade. OS srs.

com a alemã para a reconquista das

co-,
BANCO DE CREDITO POPULAR E i1.GRICOLA DE SANTA

lõnias perdid.as; e
..

CATARINA - RUi Trajauo 16, Flor ianópvlis -- Estado de
4 - A Itália abrir ia mão de toda e, Santa Catarina.

qualquer reivindicação territorial contra
E t

-

d d J � f' t 1
a França. . "

ssses srs. ee ao encarrega 08 fl V_t'n' Ll 'IOS u U os &

Estas notícias inelicam que o marechal habilítados a prestar qualquer mf'lrmaçaD a respeito dos
Péta ín ainda não tomou uma decisão meSIDOS.
quanto à sua f'u tura atitude e adiantam As apolices sorteadas serão resg-uaüas pelo valor
que o Si'. Pier-r-e Lavai recusou o projeto do respectivo premio. e 80 sorteio, DOb termos do § 5�
ele aliança militar com o Re ich, ponto
fundamental no que diz respeito.à coope- do art. 10 das instruções baixadas p'elo Guvêruo do EE"--
ração da esquadra francesa. tado de Pernambuco, com o ato 74� de 5/8/35, concor-
Por outra parte, salienta-se que um rerão todas as apolices emitidas.

funcionário italiano, e111 Roma declarou A. VEIG A FARIA
que ao cupação do território francês pe-
las tropas de Musso líni não visa arie- Diretor da Carteira de Titulos
xação de territórios.

Neste momento, portanto, o marechal

Vaixa Economica Federal do Rio de Janeiro

em

Pétain terá de escolher entre se tran sfor- • � +. ., .. .. :+. :+. :+. :+. :+. :+. :+. :+. :+. ;f>.A.A.. ++.
+ + i';+...�••# ..".. + • !:{

luar nUl11 prisioneiro dos alemães, corno � ......

"'.+ � •
1.o rei Leopoldo II, da Bélgica, ou conti- .. ....._ ..

nuar à frente do Estado Francês man- .+�ATEN9 O ,�t�'tendo na chefia elo govêr-no o sr. Pierre .+.
_.

.

••

Lavai, enquanto este for "persona grata" .!. -

.

.

.

" �:�f·ao govêrrio de Berlim.
.. ..

qU� :���::���_:l���a��i�1t;�ot���0 a�op��:�_:� x ftlfa·lalar'"lô Brl"to ��:
cha l Pétain, contra a ruptura do Armís- ...

'

. .

, ,..,

tícío de 1940, como uma tentativa de li- ••• . ,+i.�.
bertar a França de novas medidas de .':. Situada à rua Tiraden- .;a,.

colaboração com o "eixo", não têmmOti-,.:. tes n. 17, nesta capital, ., '+�.
vos, mesmo em face dos rumores desen- :: está habilitada para 0-

' •.1
contrados que circulam, para duvidar �..+ �+�-
que outra tenha sido a real intenção do .+. tender o mais exigente +:..
chefe do Estado francês. .f.+ freguês. t.._+J
Julga-se entretanto, que o marechal :: Garantia, prontidão, es- '::�

Pétain agiu com lentidão demasiada e +.+ mero e bom gosto, for- �+�.
que o texto ele sua proclamação de pro- ........ ....+....

........ mam O tema de todos ( ,
....+"",

•.

testo não pôele chegar a ser divulgado ,.
r ..

inteiramente. Assim, por exemplo, sabe- .:.-' OS seus trabalhos. �t'"
se que o locutor ela Rádio Vichí transmí-

I +.+
.

tiu parte da decla'ração sem que se fizes- .+. Na Alfaiataria Brito, tudo
'

.

se qualquer menção à chamaoa às armas :: '%;.
dos franceses para resistirem ao avanço +t+' é moderno, bom e I ;�t�das fõrças germano-italianas. �. garantido. ��

Os amigos do marechal afirmam que t �'t,
este está sofrenelo física <e moralmente ++� • ,..�.
da tensão provocada pelos últimos acon- .:+; VISiiEM �:�
tecimentos e que estava sendo seriamen-" A ALFAIATARIA BRITO ...+
te considerada a hipótese do chefe do .:_..

.

" � %�.
Estado francês d,elxar o território me- �:� Rua TI'radelltes, 17 �:�1'tropolitano. l1:sse propósito, entr'etanto,

�+."" �+."'"���o menos momentaneamente foi adia-

+t� Florianópolis
-

�:_'*í
Informações das fontes já menciona- +.+ ••�.

das adiantam que o marechal Pétain, + + + + +
-

em sua proclamação, tinha declarado ._ ._._ ,.....

que o almirante Darlan, ao ordenar a

cessação das hostilidades na África do

Norte, tinha agido em seu nome e por
sua órdem.
Esta versão não foi desmentida em

Vichí. Sugere-se, portanto, que o almi
rante Darlan, que fez referência ao pro
testo elo marechal, interpretou aquela
declaração como uma órdem de "liber
dade de ação" de acõrdo com as circun.
tâncias.
Por outra parte, correspondentes de

jornais estrangeiros, que se achavam na

França no momento da assinatura do ar

mistício declaram saber seguramente,
que o almirante Darlan dera ordens, às
fõrças navais sob o seu comando que lIe

fizessem ao largo de suas bases se al
gum dia as cláusulas do armistício fos.
sem violadas.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrí(ola'
de Santa Catarina
Rua TraJano n.o 16 - SMe próprIa

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct>rtlflcad\)"
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6dipos usados: MASCOTTE la. 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 EconomlcA Federal para 8 venda

da. Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Pagi todos os coupons das ap611ces Federais e dos Estados�
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios .._

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

C/C à dlspo81çlle (retirada livre) 2lb
C/C Limitada 5'*
C/C AYiso Prévio 6*
C/C Pt8EO Fixo 7%

Aceita procuraçQo para receber vencimentos em to-
18s as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E SaltarA da (aml
Dlsposti» pari Tudo

Seu flgado deTO produzir diariamente um lia..
.f. bilis. Se I biJis não corre lj'fC-ernentt, OI ali..
mento, não ,io di,erido, e apodrecem. 0, g....
illcham o est6mago. Sobrevém I prisão di ventre.
Voc.ê sente�se abatido I como que envenenado.
Tudo é Imarco o • �idl é um mlrtlri...

Uma simples cl"lcuação nlo tocari I CIUSL

Nrst. caso, IS Pílulas Carter são n:traordi
..i.mente eficaus. Fazem correr !s.5e litro di
bilis I vocA sentee�e disposto para tudo. São
JUavrs e, contudo, especialmente indicadas para
fazer a bilis correr livremente. Peça as Pílula.
Clrtor. Não actito outro produto. Preço: 3$000_

As autoridades responsáveis pela"
fiel execução das Estatísticas Mili
tares podem exigir, sempre que ho .. -
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.).
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Co�panhia da Baía»« Allanca
'fundad� em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Mcrritlrnoe

Danos relativos ao ano de 194U
Capital Heanzaco Hs. 9.000:000$000
Reservas, mais ríc • 54.700:000!OW
Responsabilidades assum ida!'>, :-l.92Y.719.000$000
Receita 2810858'717$970
Ativo em iH de dezembro b5.964:965$032
Sinistros pagos 7.323.8�6$800
Bens de raiz.. (pr érnos e terrenos). 22354:000$000

----�

Diretores:
Dr. Pamphl!o c'Utr a Freire de Carvalho, Epiphamo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I

Agências e �"b-agência� em tono o te rrttório nacional.
Sucursal no UrugdL ReguladoJfS de avarias nas : prin

cipais cidades da América, Europa e Àtrtca.

Agente em Florianópolis

L O B O &. (ia.
4'Uf\ fELI!'t SCHMIDl N 30

Caiu oestat 19 - - lrltahúllfl083-l!.nd. Tet.• ALLlANCA»

Sub-Agente em Lcqunc, Tubarão. ltajaí,
Blumencru e Lccres.

3
7

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

! SEDAS!• •
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -

! das melhores fábricas do país, são :
• encontradas' nos balcões da -

! Casa SANTA ROSA !
:>eoo _

• •

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

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRAR1A 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.

Não novas Icompre
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS

e de SOl'vIAR, adaptando-as à nova moeda
CRUZEIRO

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIQ

ETC.

TONICO DO. CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

,

A MECANOGRAFA
Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mi ••
que criam Magrol, Criançal
raquítical. receberio I toni·
ficlção gerll do olganÍlmo

com o

Sa n UU e n o I

j:.�
_�;r. aoe �;
'ti

.

- ; "". ':. : -_'
',""

,

,.
-

. =: � :- -

_ L __
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ClUDE DOZE --- Dia 19, grande soirée, com inicio às 21 horas.
PENITENCIARIA DE M��A����S Alliance Issurance Company 7 Limiled

Entre as inaugurações que fizeram parte do programa de comemorações do pri
meiro quinquénio do Estado Novo, figurou a da Penitenciária de :VIulheres do Dis
trito Federal, com a qual se resolveu, enfim, um problema secular. f:sse problema
vinha a ser o do isolamento conveniente das mulheres delinquentes, até então se

gregadas em presidio impróprio e quase de promiscu idade, pois na vizinhança, com

toda sorte de criminosos masculinos. Localizada nas imediaçOes de Bangú, longe,
assim, do bulicio da cidade e perto, todavia, dos recursos desta. a nova Penitenciária
obedece rigorosamente a todas as exigências da moderna penalogia, cujo objetivo
principal consiste na readaptação dos sentenciados, de ambos os sexos. Est.á edifi
cada numa área de 34.000 metros quadrados e subdividida em amplos pavilhões de
linhas arquitetõnicas severas, mas formosas. Possue sessenta cubículos ind ív ld ua ís
-e .enormes salas para oficinas, além da enfermaria e serviços médicos e odontológi
cos. Um detalhe, que revela a orientação humana dos que a conceberam, é o se

guinte: possue, à parte, pequeno pav ilhão de aspecto diferente, onde as filhas das
condenadas, mães tambem, deixarão os respectivos filhos, nos dias de visita. E, ou

tro, que o completa, sob o mesmo ponto de v lsta: a administração foi entregue às
Irmãs do Bom Pastor, esses religiosas de longa e notoria experiência em. reformató
rios de mull;teres. Depressa. se aproxima da conclusão, portanto, o plano de reforma
completa do sistema penitenciário do Rio de Jan.eiro, de vez que já está igualmente
pronto o Sanatório Penal para tuberculosos, iniciativa das mesmas proporções técni
cas e ídéntíco alcance social que visa a rehabilitação orgânica e moral dos senten
ciados enfermos, antes submetidos a precário tratamento em meio inadequado, nos
presídios comuns. Com essas e outras realizações que se ultimam rapidamente, fisca
lizadas pelo Conselho Penitenciário, a obra do Govêrno, no decurso dos derradeiros
anos, adquire contornos extraordinários, marcados pelo traço sentimental ele um

,propósito decidido de amparar os desgarrados da lei, mais ímfelízes que culpados,
não raro. Estavamos atrazados de cincoenta anos, talvez, em matéria de presidios.
Os presidios cariocas eram velhos casarões acachapados e desconfortaveis, constan
temente reformados em vão. Hoje, passamos a formal' entre às cidades, do mundo
inteiro, que dispõem dos melhores. Essa Penitenciária de Mulheres é. no gênero,
estabelecimento cleveras modelar. Representa um salto para o futuro, aliás (A. N.).

INGLESA DE SEGUROS)(COMPANHIA

Séde Social: BARTHOLOMEW LANE, LONDRES, INGLATERRA
de de 1941Dezembro31Bafan(o Em

1.9.65.207. o
24.908. Õ 6

ATIVOPASSIVO
s; s.

7.321.754. 19S; s. d.
1.000.000. O. o

26.243.962. 12 lo

3.551. 748_
·1.771.302.

o
8

Hypothecas .sobre propriedade
Emprestímos sobre impostos
publicos.

Emprestímos sobre Usufrutos
O vitalícios e reversões

Capital realizado
Fundo de Seguro de
Fundo do Seguros
Incendios

Fundo de Seguros Marítimos
Fundo de Seguros contra aci

dentes e tundo de seguros
diversos

Fundo de Viuvas e Orfãos e

contas dos empregados
Fundo de Amortização e Fun

do de Resgate e eapital
Fundo de Reserva

Vida 2,166500. 18 3
Contra

831.834. 4

2.271.459. 16
1.900.000. O

1.251.611

13 1

� IIIIIil� IõlI_!rI Reserva para contingencias
I provenientes da guerra

t Centa de lucros e perdas
! Lucros, Seguro de Vida (Con-
1. ta dos Acionistas)

1

Estabelecido em São Paulo, à rua da Moóca, 90 -

End. Tel. "Sergipense", com o comercio de representa
ções, deseja represe�tar .firmas deste E.stado, expor-temdc :

Féculas, Açucar, CIgarrIlhas. CereaIS,. MadeIras e outros
I Preços: Cr. $3,00 e 2,00

produtos desta região. Livre de Censura

�������������������������;;;;;;;;;;..!,

Crédito Mútuo Predia I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
FoI pago à prestamista Maria Severína da Conc stção,

RESIDENTE EM FLOi{IANOPOLIS,
poesuídoi a da caderneta n. 65:12, o prêmí o

que lhe coube em mercadortes, no VAlor de rs.

�
Cr. $6,250,00

contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

18 DE NOVEMBRO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú·

tuo Predial, no dia 18 de Novembro (4'deira),
com prêmios no valor de

Cr. $6,250,00
Nilo vacile, Adquira já a sua caderneta na sé de da

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

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

Consulta médica gr�tis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
........................................ ,...-----

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

Ginasiano Gervasio Nunes Pires
prepara c.Iurios para o exame de admissão à série

ginasial. Mensalidade: Cr. $40.00.
Atende das 7 às lo horas.-Bua Conselheiro Mafra, 1ft?

�� • .......... .. .... .a,�

JOSÉ LIMA

1.465.364. O o
1.046.761. O o

12.226.739. o Q.

250.000. O. O Valores estrangeiros1.111.113. 2 11 Obrigações, Valores e ações
Arrendamentos, Rendas e

60.862. 8 O Predios
Usufrutos vi talicios (:: Re-

40.257.489. 12 2 versões
Saldos devidos pelas
Agencias
Diversos devedores

930,677.
432.720.

27.301

17 11
13 1()
19 11

2.939.180, 17

73.660_
Reclamações de

Seguros de Vi
da a pagar
Idem de Segu
ros contra con

tra incendios

269.843. 8. 6

Premios 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

46.456.
a pagar
Idem de Segu
ros di ver sos a

pagar
Dividendos não
reclamados

Quantias
devidas

692.226. 3. 11
251.638.

852.853. 15. 6
715.272_ 15 1

1.0H. O. 4

1.143 398. 6. 5 2.959.343. 14. 8

s 43.216.833. 6 lO I
I
I

S; 43. 216_ 833. 6. 10-
_ ....-..

R. O'H. Addison
Agente-c-São Francisco do Sul

Nabuco Duarte Silva
Sub-Agente-Florianópolis

Cartazes do dia

A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas A's 5 e 7 1/2 horas

o dragão dengoso
Vejam como é feito um

desenho

4 estrada
de Santa Fé

Garotas em penca
Com Frances Langford, Ann

Miller e Hal Le Roy

Um leão do barulho
Colorido)

(Tecnicolor) com Errol Flynn
(Desenho e alivia De Havilland

Complemento Nacional (D.F.B.)

Atualidades Tupy N-6. DFB

BKO Pathé News atualidade
Noticias do dia (Atualidades)

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

Preços: Cr.
Livre

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

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

CASA MAO.DO.'.
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes \ como o amor

Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais bal'ato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

d.
10

o o

1

2 2

8 5

J
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. FES'l'IVIDADE DE SAl'iTA CA'l'ARIl'iA
VIRGEM E IIIAR'l'1R

Padroeira da Arqllitliocese e do Estado
EDITAL

De acôr'do com a praxe estabelecida,
celebrar-se-á no corr-ente mês ele novem

bro a festividade de Santa Catarina, Vir
gem e Ma rLí r, Padroeira da Arquidiocese
e do Estado.
As solenidacles principais se efetuarão á

25 de novembro, dia de Santa Catarina
e feriado estadual (decreto-lei de 15 de

julho de 1938, de número 137). O pro
grarna ela festividade é o que se segue:

1. - De 1G a 24 de novembro, novena
rio em preparação à festividade, patroci
nado pelos educándários e pelos intele

ctuais da cap
í

tal, na ordem que se segue:
I

Dia 16 - Alu�os do .Grupo Escolar Ar-
Iqu íd iocesano "São .Iosé í.

Dia 17 - Alunos do Grupo Escolar
"Lauro Mül ler".

Dia 18 - Alunos do Grupo Escolal'
"Silveira ele Sousa",
Dia 19 - Alunos do Grupo Escolar

Modêlo "Dias Velho".
Dia 20 - Alunos do Instituto ele Edu

cação de Florianópolis.
Dia 21 - Alunos do Instituto "Cora

ção de .Iesús".
Dia 22 - Alunos do Ginásio Catarinen

se.

Dia 23 - Acadêmicos da Faculdade de

Direito.
Dia 24 - Intelectuais de Florianópo-

liso

As espórtulas reverterão em benefício
. elas obras pias da Paróquia.

2. - Dia 25, ás 10 horas. MESSA PO�

TIFICAL, -sendo oficiante o Exmo. e

Revmo. S. Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, Arcebispo Metropolitano. As 1G

horas. Procissão de Santa Catarina, para
a qual convoco todas as entidades e ins

titutos católicos desta Capital, que nela

deverão t0111ar parte, deslgnadaruen te,
pela seguinte forma e nesta mesma or

dem:

1. - Cruz Processional. 2. - Grupo
Escolar Arquidiocesano "São José". 3. -

Grupo Escolar Arquidiocesano "Padre

Anchieta", 4, - Asilo de Orfãs. 5. - Ins

tituto Cor-ação de .Iesús, G. -"'- Congrega
ção da Imaculada Conceição e Pia União

-das Filhas de Maria (da Igreja de Santo
An tón io) . 7, - Cong regação de Nossa

Senhora das Dôres. 8, - Associação d

Santa Teresinha do Men ino .Iesús, 9_ -

Damas de Caridade. 10. - Apostolado
-do Mont-Serrat. 11. - Apostolado de

São Luiz, Pedra Grande. 12. - Aposto
lado do Menino Deus. 13. - Apostolado
.de Nossa Senhora do Parto. 14. - Al)OS
talado de São Sebastião, 15. - Aposto
lado da Catedral. 16. - Ordem Terceira

(Senhoras). 17, - Abrigo de.Meriores. 18,
- Ginásio Catarinense. 19, - Liga de

São Pedro. 20, - Congregação de Nossa

.Senhora do Bom Conselho. 21. - Con

gregação de Nossa Senhora do Desterro,

22. - Irmandade de Nossa Senhora do
Mont Serrat. 23. - Irmandade de Nossa

.Senhora da Conceição. 24. - Irmandade
-de Nossa Senhora do Parto 25. - Irman

.dade de Nossa Senhora do Rosário, 26, -

Irmandade cio Divino Espírito Santo. 27,
- Irmandade do Senhor Jesús dos Pas-
-!KlS, 28, - Irmandade do SS. Sacramento.

Segu ir-se-âo a imagem ele San ta Ca ta
rina 'no carro triunfal o Reverend isshno'
'Clero, o Pálio, Cantores, Banda de Mú
sica e o Povo.

Antes ela supramencionada hora, as re

.fer-ídas associações e entidades se reuni

rão dentro e no adro da Catedral, aguar
dando cada uma o lugar que lhe for re

servado e lhe competir no préstito.
O préstito obedecerá ao seguinte itine

rário: Praça 15 de Novembro, lado do
Palácio do Govêrno, ruas Felipe Schmidt,
Deodoro, Vida I Ramos, Arcipreste Paiva,
Araújo Figueiredo (ao lado da Praça Pe
reira e Oliveira) Padre Miguelinho, Anita
Garibaldi, Avenida HercíIio Luz, Rua Ti
radentes, Praça 15 de Novembro e Cate
dral.

As varas do Pálio serão conduzidas pe
las meretíssimas Autoridades, adrede
convidadas.

O préstito obedecerá à d ireção exclu
. siva do Reverendíssimo Cura da Ca te
dral, para isso expressamente designado,
Para a solene Procissão, convidam-se

todos os fiéis e a população em geral.
Sendo costume, aliás muito louvavel e

piedoso, enfeitarem-se e ornamentarem-se
.as ruas e praças por onde há de passar
o préstito, o mesmo se espera para a

procissão da excelsa Padroeira da culta
.e ilustre população desta Capital,

Florianópolis, 14 de novembro de 1942,
Por delegação de Sua Excia, Revma.
(Ass.) lIIonsenhor Hal'l'Y Baile,', Vigã-

. rio-geral.

ADVOG4DO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 12 e 17 às 18 \
Edificio Amelia Neto, 1

sala 2. ,l

I Flor-ianópolis. I --i
As anedotas e piadas aparen- :t

temente ingênuas são grandes .�

armas de desagregação mane- >

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

.. IXIDCCXXIDDDOIDODDDaaaaaaaaaaaoaaoaOlDlllDDGGaOODOCJClOCl

i I José Francisco da Silva I
'I' e Maria Celecina da Silva I
! participam a seus parentes �
,

e amigos o contrato de ca-

III sarnento de sua filha Hilda

II com o sr , Pedro Wagner.
"

II
�_�OCXDXXD_ I

·1 Manuel Wagner e Pau- IIs lina Shmidt Wagner par-

I § ticipam a seus parentes e I
!

I
pessoas de suas relações o Inoivado de seu filho Pe
dro com a sta. Hilda Silva.

I_OCXDXXD- I
Pedro e Hilda-Apresen- I
tam-se noivos. �

I Fpclis, 12 11-1'142. I
_�,.""",......acoaccaa

15vs.-O

PUBLICAÇÕES
«Em Espírito e Verdade»

Pa Huberto \Rohden
"Entre o lirisrúo de JESúS NA

ZARENO e o objetivismo de PAULO
DE TARSO está EM ESPíRITO E
VEBDADE, que merece ser lido por
todo o homem de pensamento. Para
os fariseus, os escribas, os hipocri-
'tas, aqueles que amam as exterio
ridades, o livro é sumamente absur
dc., Para os que amam as verdades
prr.Icrirlas pelo divino l\Iestre e pro
curam seguir-lhe as pegadas, o livro
é consolador e atraente. Os miopes
da religião, 'os estrábicos da fé, os

cegos do espírito não o compreen
derão. A disciplina que aprendi na

leitura dos Exercícios Espirituais
de Santo Inácio, e os salutares con

selhos de Daniel Burst Ross e os de
Orison Swett Marden não tiveram
o efeito impressionativo que as pá
ginas modernas e originalissímas,
porque feitas para a nossa época,
do Dr. Huberto Rohden". - (ADO
NAI DE MEDElHOS - Fortaleza
- do P. E. N. Clube do Brasil)

AI a parte su

uga·se perior do

prédio síto á rua Ttradentes
com a Travessa Ratcltíe, n.
2. Tratar á rua Ten. Silvei
ra, 37.

Do dia 15 do corrente

31 de Dezembro
a

I
I

j
.. .� . .'

daremos resposta á guerra surda, sorrateira e

cheia de desp eí tos de certa concorrencia

Com uma Guerra comercial, leal, mas contundente

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

Roubaram os viveres
Moscou, 16 (A. P.) - A emissora

daqui irradiou informação proce
dente de Marselha segundo a qual
os alemães colocaram sentinelas ar

madas nos armazens do porto onde
se acham guardados os víveres che
gados da África do norte para a po
pulação francesa.
As autoridades municipais de

Marselha foram informadas de que
esses víveres foram confiscados
para as necessidades do exército
alemão.

Dispostos a tirar «diferenças» criadas e

alimen todas mesquinhamente por despeito mal
disfarçado.

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

o POVO bonissimo da bonissima Florianopolisl
Todas as mercadorias lIe nl stock serão remarcadas

Linhos, e tropicaes para ternos - SEDAS -

CAROAS-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 Madeira.

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

população I

N B I ,,) Todas as mercadorias terão preços
• .--afix a dos .

2°) Sobre os preços marcados não concederemos
aba timentas.

3°) Ficam suspensas as vendas a crédito. salvo
casos mui especiais.

A MODELAR

• Paro suavizar e

nescer a pele, há

duto perfeito, 0

RUSSO. Aveludo

um pro-
SABÃO
o pele,

combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido ou líquido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDEM-SE

Compra-se
Compra-se uma máquina

de costura "Singer" usada,
em perfeito estado. fTratar
na casa n. 42, do Largo Ge
neral Os,(3 io

URGENTE
Precisa-se de uma pessoa

(moço ou moça) que escre

à maquina com rapidez e

tenha noções de contabiii
dade.
Ofertas, em carta do pro

prio punho, à Caixa Postal,
139, sob as iniciais S. V. L.
706 3 vs-4

A Tinturaria «(juarany»

ALUGA-SE \
Uma casa com todo o

con-lforto, à rua Joinvile n- 10-
'Tratar à rua Nereu Ramos.
·69. -

o ADVOGADO ACAem MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro,. n° 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal.l10-Fone: 1277

NOVO CURSO DE EMERGll:NCIA 'DE
MEDICINA llHLITAR PARA MÉDICOS,

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 58 Região
Militar, estão ,abertas, no H. M. de Flo
rianópolis, as inscriçôes para novo Curso
.de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civfs, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em quest!io, se.
rá iniciado vinte dias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de setembro de 1942.

CLEÓPATRA INDICADOR BANCARIO BRASILEIRO I «O ano da ofensiva
Cer ca de 1.000 pagtn-rs, com balanços democratica»
dos Estsbe leclmeutos Bancarlos 'lO Brasil Loridres.v If (A. P.) - O 3.t1'} de I

Lí sta gecgra líeu - tlHdbetica. íudí ca ndo 1943 será o ano da grande ofensiva
os b s n eo s que funcionam em cada lugar. dos aliados - declarou o marechal
End. Tt'If'grttficoR.. Li sta Díretore, dos Srnuts, primeiro ministro da União
E· tab Bancurtos no Bras ii l Sul-Africana. Referindo-se ii. luta no

Ll,.ta Exp-rr t dor-es e dos produtos. Egito e na Africa do Norte declarou

Intormaç
õ

es uteis da Carteira de Ex p, que nas "últimas semanas produzi-
'e Itü p. ram alterações assombrosas, mnío-
p, e c: : Cr$ 200.00. Á veurí a I1'\S Livrarias res de que nos últimos três anos e

Inf. ·;el. 40' (623 e C. P. �475 - Rio. muito mais espetaculares que se

esperava ". Acentuou Smuts que a

vitória conseguida na Africa, pres
sagia o estabelecimento de rotas'
marítimas mais curtas para ajudar'
à Rússia, mantêr a índia, recon

quistar a Birmânia e auxiliar a Chi-

interdi(áo do aparta-I CASA DE SAúDE "SÃO
mento de Irineu

Machado

na.

SOldados retirados da
frente orielltal

Angora, 16 (Associated Press)
Correntes interrninaveís de solda
dos alemães afluem da Rússia com

destino às áreas do sudeste da Eu
ropa. Na última, semana passaram
pela Rumãnia, na direção oéste, 12
divisões alemãs. Admite-se que o

destino das tropas é a Grécia e a

.'ugoslávia.

FORD

,

Deve andar alvoraçado - lá
na distância e no tempo ... - o

mundo misterioso e faiscante
dos faraós. Não é necessária
grande imaginação para crer

que uma ruga sutil terá dese
nhado sorrisos na mumra d�
Ramsés II. E que o "Escriba
Acocorado", mais vivamente, es

creveu. Chéops, Kefren e :\'Iike-
rinos, de entre as pedras g-igan
tescas das suas pirâmides, olham
talvez, enlevados, Q deserto)
amigo onde voltou a tranquili
dade aos camelos. E Cleópatra,
como é mulher: ri.
Tem razão para rir ...
Alexandria, como Esnal iug ra

do, era "questão de dias". A
Itália - capital Rommel... Rio, 16 (C. P.) - O comissário
blasonava já de senhora do Ni- do 50 distrito policial acaba de in- Os Diretores da Casa de Saúde "São

lo, como se êste fosse um PÓ. I Sebastião" têm o prazer de comunicar
terditar, para pôr à salvo, os va 0-

O Cairo, Suez, as terras e í'erti- à sua ,distinta clientela, aos seus amí-

Iirlades lendárias, tudo isso era res existentes no aposento em que gos e a quem interessar possa, que con

fruta madura para os cornpar- residia sózinho, pois não tinha Ia- vidaram o sr. dr. Edgard Pinto de Sou
sas do Eixo colherem quando mi lia, o antigo parlamentar Irineu sa, para exercer o cargo de Cirurgião na

quisessem. Generais teu tos, pro- Machado, falecido no hospital Ga- Casa de Saúde "São Sebastião".

movidos a. marechais, iam pas- O dr. Edgard Pinto de Sousa foi du-

sear em triunfo pela Alemanha frée Guinle. Nesse aposento, um rante 7 anos, respectivamente, assísten-
- antes do passeio final até ao apartnmento do Hotel Itajubá, o te das Clínicas Cirúrgicas dos Professo-

âmago do Egito. Falavam-nos na extinto guardava preciosa e grande res, Beneelito Montenegro, Alípio Corrêa

estupenda preparação das h o r- biblioteca, onde existem obras es- Neto e Eelmundo Vasconcelos, aos quais
·

das nazistas, em vastos armazéns

I
deve sua orientação científica.

com areia no chão e um sol ar- gotadas de notáveis autores. Foi assistente da Clínica Particular do

dente, escaldante, artificial. Livre-Docente da Cadeira de Clínica 01'-

Hoje, Cleópatra está rindo. A
I topedia da Faculdade de Medicina de

.

Pede à sua distinta freguesia areia é afinal ruim para corr er, i São Paulo, Professor Orlando Pjn.to de

não entregar seus ternos a pes-
O sol do deserto não tem

O Ega-to eet� salvo I» ! Sousa."ersatz". A vitória da justiça tem « '"' UI (I il
I E o referido profissional, cirurgião con-

�Ol:lS que não apresentarem cer-
por si a vontade dos homens, e Cairo, 16 A. P.) - O general Mon-' sumado, praticando a alta cirurgia,

tificados fornecidos por. ela. também sabe falar duro pela tgmery, comandante em c:hefe. �o. 1'0 I principalmente da glândula tiroide, das

-comprobatórios de sua qualida-I bô ca dos canhões. Exército, em ordem-do-dia dir igida I vias biliares, estomago e intestinos, del-

de de funcionários da mesma. Cleópatra ri, ri, ri muito. Mas
I
à força sO,b .seu coma_ndo, .dec.lara i gado e grosso, vias urinárias, ginecolo-

há uma nota de tristeza remota que os exerci tos alem ao e Italiano i gia e ortopedia ..ifl66 1 Svs. -12
em seu riso. Custa-lhe pensar 'que enfrentaram o 8° Exército no i O dr. Edgard Pinto de Sousa é au-

que viu um dia chegar de Roma Egito, foram "completamente d es-
I ter da recente monografia "Novos Mé

um homem forte, dominador, po- truidos" e que em três semans .)' todos de Amputação", em
. colaboração

deroso, belo; e que no lugar de inimigo ficou "inteiramente inuti-I oorn o Professor Edmundo Vasconcelos
onde êle veio só avista agora, de lizado ", em consequência de suas a qual causou verdadeiro sucesso nos

costas, em sua fuga apavorada, perdas em canhões e apetrechos em; meios científicos do país. Além desta
um pobre homem fraco, domina- geral. "Diz a ordem-do-dia que nao I obra, publicou mais os seguintes traba

do, débil, que da boniteza só tem I há mais alemães, nem italianos no: lhos ele reconhecido valor; "Cisto do
O chamar-se Benito:.. só lo do Egito, a não ser prtsionei-] Pancreas"; "Patologia e tratamento ci-

("Correio da Manhã") Iros". rúrgico das afecções articulares"; "Bases

Compram se
--_

-
atuais sobre a patogenia"; "Classificação,.

••8••••• itGe�� ��.� e tratamento das hídroceles"; "Patologia
Uma máquina de costura • • . e tratamento- cirúrgico das veias varíco-

SINGER _ Uma bicicleta _ .. s�s do membr� inferior"; "Enterile :'e-.• � g ional (rnolestía de Crohn) ": "Conceíto
Uma geladeira. Tudo em

• • atual sobre a patologia e o tratamento
.bom estado. Tratar à Rua I

Rê
das h'ern ias mgulnaes (técnica de 'Eel-

Trajano n. 18. ii w mund Andrws) ": "Contribuição ao es-

902 Svs.-4. i \9 tudo da úlcera péptica post-operatória";

,�, DE PESSOAS TEM � "Afecções círúrgtcas e clrút-g ia dos vasos

NegoCl·O de eeasíãe; � � sanguineos"; "Tratamento cirúrgico das

• (8 afecções arteriaes"; • "Diverticulos do

USADO COM BOM RE. duodeno"; "Hernias por escorregamento
Vende-se uma limousina .. • do .grosso intestino"; "Pseudomixoma pe-

de aluguel, chapa nO 1.511. • SULTADO O POPU.• ritoneal de origem apend icular ".

Preço: 6:500$000. • •
o dr. Edgard Pinto de Sousa poderá

Tratar com o proprietario, • �
ser procur-ado das 9 às 12 horas da ma-

LAR DEPURATIVO w nhã, na Ca,sa ele Saúde "São Sebastião",Victor E-:pindola. CRça Ele- .

e das 3 às 6 horas da tarde, à rua Fel"

trica- Rua 'João Pinto 15 • t na<ndo Machado, 6, andar térreo. (Con·
vs-24 .• DO SAN G U E i saltório do dr. l\Ioellmann).

---------------. MARCA REGISTRADA • Florianópolis, outubl'o de 1942.

Gratifica-se : ��/-, � :Perdeu se uma medalhinha
• ___b... � e<ie ouro, com valor estimativo
• A IIFIUI ATACA TODO O ORGANISMO "nO trajeto da rua AlmirB nte,
a. U FlgadG, o Baço, o coração o Estômago, os �� SalVo famoso aviadorAlvim á Preça 15. Gratifica- ., Pulmões a Péle. Pr.oduz Dôr.es de Cabeça, Dôre" VI

oBõ b.em a quem a encontrou •• nos Ossos, Reuma.tismo, Ctlgueira, Queria do C:!- e.'e entrt>gá-Ia na casa D. 21
<da rua Alrnirant(3 AI vim. belo, Anemia, Abortos e faz qs individios idiotas.

5\7s.-3 I} Inofensivo 80 organismo. Agradável corno licÔr. ..
• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. �
� como auxiliar no. tratamento da Sífilis e Reu- tOIDatismo da mesma origem. _fi. VALIOSAS OPINIOES fi
• O ELIXIR «91ft», dada il sua Atesto Que apliquei muitas •
• base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIX!H «91lj» obtendo �
•

tamento da Sífilis prillcipalmen- sempre os melhores resultàdos A
te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sifilis. �

• cal é ii única possível. •
� (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartolelii 4\
€3 €3

•••••••• 9•••••••••••••••

sabão'

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
eIA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)·

ai.o ,... '.lta" •• 0•• ·...aleu•• T

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

SEBASTIÃO"

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

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

Washington, 16 (A. P.) - O De·

partamento da Guerra anunciou ter

recolhido um dos aviadores que se

encontravam num avião tripulado
pelo capitão Eddie Rickenbacker,
que se perdeu no Pacífico. A COl11n

!li cação acrescenta que "se acretiita.

que outros sobreviventes possam
estar vivos em balsas, nas proximi
'i::u!es do ponto em que foi s�lvo o

J ef('1 ido piloto". O aviador salvo

foi o capitão Willian Cherry, rc..;,'

lhido pelas unidades nava.is. A bt,s

ca ao famoso aviador americano foi
intensificada em toda a região ao

sul de Honolulu, em que o avrão de

Rickenbacker desapareceu desde 23

de Outubro.

Os elementos colhidos pela Esta-Itística Militar são absolutameut •

secretos, e servem sómente a fim ;

militares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

Vende-se urna, fechada e com

placa. tipo 1929, em perfeito
estado. Tratar com o sr. Alva-
ro de Lima Veiga,
da SINGER, à
Schmidt, 34.

na agência
rua Felipe

4vs.- &

o

EDI1i.AL
.Instltuto de Edu(õçélo de

Florianópolis
Curso de Musica e
Canto Orfeônico

De ore em superior, e ten
do r m vista o decreto-lei n.
673, de 12 de setembro de
1942 e o de creto n. 2257,
de �'9 de setembro de 1942,
fica aberta, pelo prazo de
30 dias, a contar desta, a

matr
í

cula para o Curso de
Música e_ Cauto Orfeônico
que funcionará anE'XO 8

êste In .rítuto.
O horário parA. o fun

ciunamento do curso será
das 9 às lo 30 horas.

A� cBnd:dEitas deverão
apresentar prOVA de Curso
de teoria e sulfejo.

Na falta dpste serãO'
!o1uhmptidBs fi 1estrs de co

nbecimentos lliu�ic8is
O curso será. orientlHfo

pplli piofe�stlra Beatriz Vi·
cêncis Bandeira RyH

Quaisquer nutrlis infor
mações poderão 8S c8Ddi
data�, DO tocante à matri�
cuIa e frequência do Curso,
nb!el' Da Secretfuia deste
Instituto.

Florianópo1is, 14 de no·

vembro de 19�2.
J:. RGberlo MI)reira, Diretor

5 '{:s. alto - 1

I
Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS
Especlali8ta em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

es-I
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
l:'LASTICA DO PERiNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroldes e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra no!! Hspltais de FlorianópoUs•

Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horãrio: Das 14 às 16 horas, diaria·

mente.

�t.&Ã� .�,Ij>C(A,
• •

[ lPEOA140AO(
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IA Grécia e a sua heroica resistência
o ESTAE>O Terça feira, 17 se Novembro ae IB4"": 7 -
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Washington, novembro tir-nos honrados de com eles com-

Usando de um vergonhoso método partilhar essa luta que nos é co-

de traição, tantas vezes, recente- muni, batendo-nos ao lado de tão

mente praticado no mundo pelo bravos aliados, e de reatar, na ca-

Eixo, foi a Grécia invadida pelos mnradagem d>,s armas, os laços de

exércitos italianos, arniznde quê sempre uniram os po-
Com sua tenaz e brilhante rcsis- vos grego e americano.

I'
tência, demonstrou para sempre o Imediatamente antes de haver

I heróico povo da, Grécia a f'alácia Hitler, em razão da derrota iuflin-

: de mito hipnotieo ele ser o Eixo in- gida aos fascistas italianos pelos
I vcn civcl. Assim f'azcuuo, restaura- gregos, sido obrigado a invadir a

)'
r.un no coração e. mente humanas, Grécia, publicou-se, em toda a im-

i cxatumcn: c no momento de maior prensa de Atenas, a celebrada car-

i desanimo, coragem e determinação; ta ao ditador alemão, cujas pala-

II ]'(-,�lallraralll a esperança. 'Tas não serão [úmais relegadas ao

! Transcorridos cinco meses, via olvido:

I se um dos parceiros Iantarr ôes do "Tão firmes como se mantiveram

I
Eixo reduzido à simples condição n» Dpiro, maní er-sc-ão a pé firme

. ele vassalo ela Alemanha, Teve Hi- na Tracia as fôrças gregas que para
i tler de vir e111 socorro de seu C0111- Iii conseguirmos enviar, sejam elas

'I balido satélite, desviando para os grandes ou diminutas. Esperarão
Balcans a ação bélica da, Alemanha, a li que retorne de Berlim o Corre-

I Nãu obstante as proporções esrnu- dor, que há cinco anos, veio acen-

garloras dessa segunda investida der o seu facho no Olimpo, Vere-
continuou a Grécia inabalável. Du- mos esse facho acender uma chama

'I rante semanas estratégicas, conse- que tomará proporções tão gigantes-
· guiu, assistida pelos ingleses, se (':1';, que iluminarú essa pequenina

I opor às hordas dos nazistas, assim -'UMNER WELLES r.acâo que às demais ensinará no

j tornanrlo possível reforçar o Or íen- passado «orno viver, e que agora
l te Pr-óximo, e mudar definitiva e Prof'nna a cruz gamada as alia-Ilhes mostra como morrer",
! .iesasu-osnmente para Hitler a data neiras ruínas da Acropole. O berço I Uma nação, de cuja alma se ar

'I' de <"i,�quc premeditado à Russia. da civilização moderna, profn-,' rnncarurn tais acentos, não poderá
;\(uito l'!Il:JUnl fossem importantes riam-no bestiais invasores que de- ,l:ír'lais morrer,

I! os re�ul�ad?s militares obtidos C?11l vastarn o sólo, condenanelo :l mor-I l-ma cousa sei. Quando tiver sido
a resisu-ncia dos gregos, de maior rer à mingua nos seus campos c ganha nossa vitória, o livre e iude

I alcance ainda, acredito, foi a rege- �-ua,<; indisti!ltamente a homens, mu] pendente povo he!eno, mais uma

i ncração operada no seio dos povos Jl.eres e cr-ianças. I
vez assurrura o alt ivo lugar que lhe

! que prezam a liberdade, :\fostrou- (iuaudo a fome devora, nã» se compete na Ianu liu das nações. A

r nos a t!)(IOS que honra, resolução, têm animo para resistir. Entretanto, Grécia recuperará. então, não só

I e coragem, nem haviam esmorecido prossegue a resistência na Grúcia ; mente a integridade territorial, co

I nem morrido. Provou não depender resistem os guerrilheiros nas 111011- mo também conseguirá realizar suas

i cio número a, grandeza dos povos t-inhas: resistem os "saboteurs " i1 legitimas aspirações: a segurança no

I (18 terra, Provou, também, que aque- retaguarda, elas linhas de combate mundo de amanhã, Deverá nossa

l les que realmente prezam sua li- dos invasores; resistem os barquei- vil óri a certamente trazer em seu

I herdade, hão de (',,10.1' prontos a lu- 1'OS que, ao abrigo da escuridão, se scqu ito o estabelecimento de urna

Q ! tar por sua, prese rvação, por maior fazem ao mar conduzindo natrió- nova ordem mundial dentro da qual
·

que sejam os obstáculos. tas �regos que pretendem se -incar- toda nação, grande ou pequena, po-

l
A Grécia não !('Vc hesitação, nem porar aos combatentes no norte da derosa Ol� fraca, possa, livre de te-

r sofismou sobre () que fosse o direito, Afi'i('a, mores, VIver em segurança e paz.

I

Ve d
' III

t nCI� va�!lou ele .!e�e ,;�i,qller em 1'1'-1 Si�11patiz:,,l1los fundamente com os
Até o �aiar dess� �,ovo dia; suhc-

I, nas a v I� � e !a pralO' �l�S,c.I' � •
c<?�abOl aç�o llllpOSt: pelo 1 sofr-imentos dnqueles dentre os gre- m?�l?, n�o desmaiar a o �o, (� ,

,la

I' U II II ! EIXO. �az .JL�S a? que mUl�osa a �el1l gos temporariamente submetidos ao
Gl ecia

p

em sua 111t�.p:la libei dd�e,
. I �e2�0I:11nado. tell.,a dos, milagres. q jllgo p�rverso de uma ti�ani� odio- d�le L �odendo dizer que comna-

11,,101 desses sera, talvez, a l1l�llel- S", Objeto de nossa udrnirnção por
1(11 ,o bO_11 �ombat�. ,

____OI, I r� pela qual e!a se mar;tem heI .fI. sua denodada I esístência, assumi-
A hUl11a�lIdade inteira demons

SI propria, rev1,:?ndo, século 3 se- mos pare. CO]]I eles o compromisso
irou a: -luminosa :verdade de que, se

! ('1'1". o �(,11 heróico passado. . de fa-zer ludo o que for possível
nos for cara a liberdade, ao pont0

•••••••••••••••••ti•••••••••e......cu�••••e••8•••••••SQ
,

CelJto (' dczesele mos há, que paI'a apressar o dia da vitória e li- r�l ;'ol11�ar�d,�: �?m �la s;: tO:!1,nr
: • f' o • r r 6

*' : Henry ClflY, secretúrio de Estado, bertação.
u ( maIs 111.:,1",n1 1can e� nao eXIste

• O In"tll de bOle sera o utll! de amanha-
• por ocasi50 da longa e cruel luta Aqueles dentre os gregos que selfàr�:>.,

por bruta que seja, n,em po-

: .. u. lU:,' em que é;(, empenhavam os lJatrió- furtaram à ocnpação de sua Pátria d('no humano, que possa no-ln ar-

• : tas grl'gos, e a qual redundou na fugindo par'n I) estrangeiro, donde
ra11"9,r permanentemente.

: Assim será se V. S. mandar seu terno à • independência da Grécia modt!rna, prosseguem na, lula, declaramos sen- SUMNER WELLES
• "T INTURARIA GUARANI/" : d('u ao ):rimeiro representp,nt •., di-

: • plomálico enviado pelos EstadJs

• Lavagens fluímicas.Perfeira-o-Rap·ldez
• lJnido� da América à Grécia, JS se-

• "i} : • glltlllrs illstruções:
: A MAIS ANTIGA DA CIDADE • i "Ao rl1egardes à Grécia, tOl';lai
• : j' patente

àf. autoridades que o povo'
: Economize seu dinheiro, preferindo a • e o ,g?verno dos Estados Unidos da i

• TINTURARiA CiUARAHí-RUA JOÃO PINTO 17 FONE 1428 : I �IIlenca, durante todo o, l?erem:so
: '

- • na presente luta da. Grecra, tem

...................................................: !e��I���s�:s:j:���a������e��ew�el��:l� A IMSTAlADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

de e da independência dessa nação; seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há
� � - - - - - - - - - - - - - - - - __

dizei-lhes que vÔm os Estados

Ulli-1
de mais moderno,

�':: ALFAIA,T1oArIR.S·b1eA,·o· or�sor;i-IOV-·aoc.ÜNICO)) �� ��!�;�:,',}��;,��i{�;:�:igf::�
I

épocaE�ehO�:rã�, c:�ç:�� p�:ia�ó:a�es�:e�a�:nu��dodi:���
;

� e com ela se regozijando ao bafejá- Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a

,

�
b �:aL<;e�����a'�'ez se encontra a Gl'é-

TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
, Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras. da envolvida em uma, luta par:!

Ilnstaladora.",' Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc. reconquistar a sua liberdade e in,l Vendas a vareJ'o e por atacado. Aceitam-se pedi- Ij
dependência; mais uma vez o povo I

,,': Servi'o garantido-Pront.-da-O !I
[!�ericano, por !oda a extens,ão do I dos do interior.

�

;-
pal�, lhe empreSIa o seu SIncer'·:> I

� O aH�a� e��n� da cida� ���p���.-.-.-.-.�.-.-.-.-.�.�.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=8=.=.�.=.=.=.=.=.=.�.=.�.
�.

-

,

Rua João Pinto, 2.1 �
•

� .- _ _ .-.-.-.- .- � : RE ,N ISC 1-1 S IA :
: Comércio e Indústria de Madeiras (em organlza�ão) :
• Ações ao portador no valor de 500$000 - Capital de 850:000$000 •
• a realizar como segue: •

•• 20% no ato da subscrição ••ItO% dentro de 30 dias
• 25% d.entro de 3 mises •
• 15% com os própriOS lucros da saciedade. •

••' Os interesFados na compr8 de 8ções dest8 Socied8de, que visa Dão só ••evitar que sej'l retirado desta Capital, como tambem ampliar um dos mais
• antigos e conceituados �tabelecimeDtos industriais do genero, com capacidade •
• para cerca dA 200 operarios, poderão procurar os incorporadores no €scri· •
• torio da fabrica à rua João Pinto 44, ou nos endereços scguintefi: •
• Hel·tor BI·ttencourt

. Rua :Felipa Schimidt, 34-Sa18 5. •
•

-

(Edificio Bernhausen) Telefones DS. 1634 e 1159. •
• Sidnei N,ocetti-Idem, idem. •

•• E G AV·lla-Rua Vitor Meireles n. 22 e.I.. Telef()ne n. 1678.

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

,{
I Ultimes estilos de finos

MOBI.LI I S
ocoba de receber

(Vopyrignt da Intel'-Americana� especial para O ESTADO)

I
I

I
00'.

.� -

I Farmácia (!�sperança" I
Farmacêutico NItO LAUS I

I

Tamancaria Moderna

Hoj� e 'amanhã serei .. sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatils.

P�rFumariu.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observAneia no receituário médico

PREÇOS MODICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edificío do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social

•

Ocorre hoje o natalício do
sr. Léo Luz, digno Inspetor do

Imposto de Renda.

*
SE SUA CUTlS PUDESSE ESCOLHER UM

1"�eleta.t'
Q. lamento uVJdro - SERIA ESTE!

Faeem anos boJea
A srita. Zenaide Silveira, ti

lha do sr. Asbel Solon da Sil-
veira; Ia srita. Adir Caldeira; .

o nosso prezado conterraneo I·sr. Alvaro Ferreira da Cunha"
comerciaria; Io sr. Newton da Luz Macu-

co, funcionaria público esta- I
dual; I

o sr. Antônio Fleury Barbosa; �

o sr. Alberto Barbato;
o jovem Valdir Farias;
o menor João Emídio Macha

do Cardoso.

Nascimentos:
Pelo advento de

-

sua filhinha

Juventina está em festas o lar
do nosso prezado conterraneo

:�r��e:::�;os: I
Esteve ontem em nossa reda

ção o sr. tenente Rui P. Morais,
ilustre médico de nosso Exérci

to, que nos veio agradecer, em

seu nome e no da Cruz Ver
melha Brasileira, a entrevista

divulgada no "Estado", a Yes

peito do Serviço de Transfusão
de Sangue, mantido por aque
la benemérita instituição.

nN5ZTT?tCTC'''C'b:C=��

�
�

Ecos e Notícias I
ELi 'l!g:u'Y I

Vida Esportiva.
Campeonato brasileiro

Em proasequirnerrto ao

campeonato brasileiro,· t de
Irorrtnr-se-do dia 18, à noite.
no Pocaembú, as seleções·
de Mato Grosso e do Rio.
Grande do Sul.

No dia de ho ie e no ano de
18�2 nascia, no Estado do Rio,
Manuel A. Almeida, considera
do, por muitos, pai do Ro-

M Ib ( ) I
mance brasileiro. Foi o autor

e urne, 16 E. - A esquadra Japonesa, que avan-
d f "M'

.

d_ .
.

_ o amoso emanas e um
ça para as Ilhas Selomão, eiruia nao se defrontou com o

d .1'."d d t,-, O ._ li d
' sargento e mi reias .

peso a esqua ra nor e-amerIcana. s avroes a la os, porem, •

fá a estão castigando com ataques continuas. Os pi10tosl No ano de 1875 e na data
dêsses aviões declaram que a frota nipônica é gigantesca de hoje nascia Gregório da Fon
e vem acompanhada de numeroso comboio, que se perde seca, patrono de uma das ca
até à linha do horizonte. deiras da Academia Brasileira

de Letras.

-

Perde-se na linha do IforizonteRecebemos ontem a amavel
visita do nosso prezado e ilus
trado conterraneo sr. dr. Elie
zer dos Sanctos Saraiva, que
nos veio trazer seus agradeci
mentos pela nota de seu nata
lício.

IH [wlôl:UlliluliliI
É MAIS QPE 1JlI

NOME, E UM
SIllBOLOI
-

PODEROSO AUXI-
� NO TRATA.

MENTO DA.
Casa Porto

mais

Sortimento· novo de luvas
de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos.
'l'rabalhos de crivo.

Batida a frota nipônica nas Ilhas Salomão Cabelos brancos t
MAR!.VILHOSA 1

LOÇÃO

Washington, 17 (E.) - Já se conhecem os primeiros
pormenores da gigantesca batalha naval a sueste das Ilhas
Salomão, no Pacífico ocidental, entre as esquadras nor te

americana e japonesa. Os niponicos, até agora, perderam
12 transportes e 11 navios de guera, entre 05 quais 1 cou

raçado, 3 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e outros.
4 navios de carga foram tambem afundados. Além disso
os nipões tiveram mais 1 couraçado e 6 destróieres tão
gravemente avariados, que é passiveI não consigam selver
se. A confusão reinante entre os japoneses pela espetacu
lar derrota foi tão grande, que duas divisões da sua grano
de esquadra chegaram a desconhecer-se, combatendo entre
si durante algum tempo, enquanto a aviação aliada aproo
veitava o incidente para semear bombas sobre elas. Por
fim, os japoneses fugiram, perseguidos pelos nossos aviões.
Os norte-americanos perderam apenas 2 cruzadores leves e

6 destróieres.

Bombas sobre Tunis e Bizerta
CAIRO, 17 (E.) - Pesados bombardeiros anglo

americanos estão despejando desde ontem, toneladas de
bombas sobre Túnis e Bizerta.

Colete ã prova de
bala, usam os

amarelos
Quartel General Aliado a su

doeste do Pacifico, 17 (Reuters)
- Informações procedentes de
Nova Guiné dizem que alguns
japoneses estão usando coletes
à prova de balas, dos quais,
entretanto, se estão desfazendo
rapidamente, em sua fuga pre
cipitada ante o avanço irresis
tivel das forças australianas.

I'asa Alug��se uma, à rua
'" Bocaiúva, com fun
dos para o mar. Quatro (4)
dormitórios, sala de visita es

paçosa, sala de jantar, ótimas
instalações sanitárias e demais
dependências. Aluguel: 180$000
(Cr. $180,00). Tratar à rua

Marechal Guilherme, 15.
3vs.-1.

A ocupação de Derna
CAIRO, 17 (E.) - As forças do graI. Montgomery

ocuparam Derna.

Calculam-se em 10.000
ALGECIRAS, 17 (E.) - Calcula-se em 10.000 o>

número de combatentes ceixistas» que, na cidade de

Tunis, esperam o ataque dos anglo-americanos, muito.

superiores em número e equipamento.

_- E' contínuo o desembarque
ALGECIRAS, 17 (E.) - Em diferentes

costa do Marrocos e da Argélia continuam a

cor forças anglo-americanas, conduzindo os

dernos e poderosos armamentos.

Berlim está insinuando ...

Londres, 17 (E.) - A radio de Berlim, comentando
a situação franco-mediterranea, insinuou, diretamente,
que o marechal Pétain parece não estar em condições
de continuar cama chefe do Estado Francês.

pontos da.
desembar�

Nas águas do MediterrAneo
BARCELONA, 17 (E.) - Entre as esquadras in

glesa e norte-americana, de um lado, e a nazi •.fascista.
de outro, ãcha-se travada, ao largo da costa da Argélia._
uma grande batalha naval.

Avan�a�do de duas dire�ões
Cairo, 17 (E.) - As forças imperiais, ao mando do graI e-.

Montgomery, avançam de duas direções sobre Bengazi.

É O 1° Exército Britânico
La Linea. 17 (E.) - Informa-se oficialmente que é

o l° Exército Imperial Britânico que, tendo penetrado
na Tunísia, combate com as forças do "eixo" às portas
de Bizerta.r-;;I Felicio 8 Oalva COBU I

I
Felicio participam aos .1
seus parentes e pessoas

,de suas relações o nas- Em avan�o fulminante
I cimento de sua prima- Cairo, 17 (E.) - A vanguarda das forças do gral.
I gênita JUVELINA Montgomery encontra-se a 140 kms, do golfo de Sidra

I
Fpolis. 14 de Novem-

I
e a 1.000 do porto de Trípoli.

.

bro de 1942
A destitul�ão de Darlan

3vs-l Madri, 17 (E.)- Em irradiação para todo o Imperio
------------- Francês, o marechal Pétain declarou haver desti-
Sob as ordens de tuido o almirdnte Dal'lan de todas as funções

Darlan públicas e militares.
Nova Iorque, 17 (Reuters) - Há

razões pafâ- se acreditar que, a des
.

j-eito das notícias em contrário pro
cedentes de Vichí, as mais podero
sas unidades da frota fra.ncesa de
Toulon se encontram atualmente em

águas da Argelia, sob as ordens do
almirante Darlan - escreve o cor

respondenta do "New York Times",
cm Berna.

A�im procede o Perú
B. Aires, 17 (E.) - Noticia-se que o governo peruano

resolveu retirar as suas representações diplomáticas de França e

Espanha.

-

As baixas norte-americanas
Washington, 17 (E.}-·Informa-se que atinge a 48.965 o

número de baixas norte-americanas, desde o começo da guerra.
Incluem-se nele os mortos, feridos, prisioneiros e desapare cidos...
excepto os da campanha do Norte da Afriea.

Nas costas escandinavas
Estocolmo, 17 (E.) - Ouando um comboio alemão

navegava ao longo da costa noruegU"G. foi atacado
por aviões da RAF. Um grande vapor de abastecimentos
recebeu terrivel impacto direto.

Bombas, mais bombas sobre a Itália
Londres, 17 (E,) - Pela 4a quarta vez, nestas últimas;

3 semanas, poderosa formação da RAF bombardeou, na noite'
de ante-ontem, o distrito portuário de Genova, seus arsena is e

fabricas. Como nas vezes anteriores, a fabrica Ansaldi sof'r eue

grandes danos.

o aeródromo de Martuba
Cairo, 17 (E.)-O aeródromo de Martuba, na Líbia,

caíu em poder das forças imperiais.

mo-

hl j
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