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:NOVA IORQUE, 18 (U. P.) - O SR. ROBERT BELLATRE, EX-GERENTE DA FIJ1IAL DA "UNITED PRESS" EM 'I.'óQUIO, AO FALAR NA "COllUNA LIVRE" DO .JORNAL
DESTA CIDADE, DO "NEW YORK HERALD TRIBUNE" AFIRMOU QUE O TERRITóRIO DO JAPÃO DEV]]] SER INVADIDO PARA E,'ITAR UMA NOVA GUERRA. "SE

ESTIVERI\IOS DISPOSTOS A ASSINAR A PAZ COM OS JAPONESES, SE"I OCUPAR PELO ;UE�OS TE1IPORARI Al\IENTE A PRfNCIPAL ILHA DO JAPÃO, DESDE JA
PODEREMOS COMEÇAR A ESBOÇAR OS PLANOS PARA NOSSA PRóXDIA GUERRA coar f:LES. SE LHES PERl\HTIRHOS - ACRESCENTOU O SR. BELLAIRE - QUE
CONTTNUEI\l MANTENDO SUA TRADIÇÃO DE NUNCA 'I.'EREM: SIDO Il\TADr:DOS, OS JAPOKESES SE ENTRI NCIlEJRARAO l\IAJS DO QUE NUNCA NA SUA CIVILI-

ZAÇAO l\IEDIEVAL". ,,-,�-.'t'� i

I DOEN(AS DA PELE
E SRflUS

,

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, parasltoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das ateccêes do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO O
DE CA "V" LU-

I
_ il -1'> uV

Consultas: Das 1 � às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-i" andar.
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LISBôA, 18 (REUT:ERS) -- OS DIPLOJIATAS DOS PAíSES §UL-AIUER!CAXOS QUE SE ENCONTRAllI EJU GUERRA CONTI�A o "EIXO" OU QUE ROJlI
PERAltI RELAÇÕES cox RO:i1IA E BERLUI, E QU E ATUAI�JlIENTE SE ENCONTRA]}! NA FRANÇA, NÃO TÊM PERIUISSÃO PARA DEIXAR O TERRI
TÓRIO FRANCÊS. ASSIM, SABE-SE QUE NES'fES ÚLTIJlIOS DOIS DIAS VÁRIOS DÊSSES DIPLOltIAT AS, AO CHEGAREllI À FRONTEIRA FRANCO-ES
PANHOLA, NÃO TIVERAIU LICENÇA PARA ENTRAR NA ESPANHA, SENDO RECONDUZIDOS A VICHí PELAS AUTORIDADES NAZIS'fAS DE OCUPA
çÃO. NO ENTANTO, ESPERA-SE QUE A SITUAÇÃO ]}ÊSSES DIPLOltIATAS VENHA A SER ESCLARE CIDA DENTRO DÊSTES PRõXIllIOS DIAS.

-

Agências e

Representações
C.lxl poilt.!!1 - 37

Rua João Pínto - 5

FlORIANOPOllS

Sub-a9\1nttn no. princlpll.
muncíplo. do Ellldo,

17P;

ReunlãOi:�rventores Teriam sido entregues às
autoridades espanholasRio, 18 (E.) - A segunda e úl- I

tima reunião dos administradores Iestaduais com o coordenador da

mobilização econômica teve lugar Nova Iorque, 18 (A. P.) - Uma rádio-emissora alemã anunciou, em

dia 17, ás 10 horas, no Palacio notíciia procedente de Madri, que os senhores Largo Cabalero, ex-presi
i.Ionroe. Toda a sessão foi inteira- dente da República Espanhola, e Santiago Casares Quiroga, ex-primeiro

t d di d I d f'
ministro da Espanha, foram detidos pelos alemães, logo depois da entra-

l1�en e e ica a ao p ano e inan- da destes na França não-ocupada, e levados à fronteira espanhola, onde
.cíamento para o fomento da pro- foram entregues às autoridades espanholas, para serem submetidos a

dução brasileira. O ministro João julgamento.
Alberto expôs, detalhadamente, as

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

finalidades da missão técnica ame-

Linhos irlandeses e ingleses
(arois

Sadas estampadas e lisas
Arligos para banho

PaIos menores preços da praça
na A MODELAR

HEMORROIDASricana ora entre nós e o que re

presenta para o pais o envio de
máquinas dos Estados Unidos, pa
I'a a criação do nosso grande par
que industrial. Ilustrando a sua ex

posição com o apoio de fatos mui
to significativos, acentuou o cará
ter eminentemente anti-imperialis
ta do sr. Morris L. Cooke, chefe
daquela Missão. Os interventores
ouviram com a maior atencão os

'esclarecimentos, e, após, �ferece
ram o seu pleno apoio às ínícíatí
vas do coordenador. Falaram nês
se sentido os interventores Aga
memnon Magalhães, Punaro Bley,
-e o governador Benedito Valadares.
Este se demorou em considerações,
robustecendo o ponto de vista do
coordenador e frisando os entraves
que o atual sistema da nossa rede
bancária representa para a indus
trialização do Brasil. Por último,
fez uso da palavra o interventor
Nerêu Ramos, que acentuou a una

nimidade dos interventores e go
vernadores estaduais às providên
cias expostas pelo ministro João
Alberto no sentido de libertar a

nossa indústria das dificuldades
-eom que até agora vinha sendo
obstruida a sua marcha.

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

INTESTINOS e ANO-RETAES.

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

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

Giraud esclarece sua· pOSição
Londres, 18 (U. P_) - Informações jornalísticas procedentes da

África anunciam que o general Henry Giraud, ao pedir a colaboração
das tropas francesas para "expulsar os alemães da África e, depois, da
França", negou que tivesse prometido ao marechal Pétain não prejudi
car as relações franco-alemãs. O general Giraud acrescenta em seu ma

nifesto que não- póde aceitar relações de honra e patriotismo dos LavaI,
dos Doriot e dos Deat, �e expressa: - "Respeito profundamente o mare

chal, porém também- lamento suas indecisões. Meu respeito pelo marechal
não poderia fazer-me esquecer o fato de que é agora um prisioneiro de
guerra e não tem o direito de dar ordens". Com referência à atual cam
panha na África, Giraud assinala que êle e outros generais agem por
iniciativa própria, ao preparar o grande exército colonial da França
para o momento de colher as vitórias finais. "Com êsse exército - disse
- cooperaremos com alegria com o alto comando aliado para desem
penhar a parte que nos for confiada na ofensiva final, qualquer que seja
aquela. A tarefa será árdua, pois nosso inimigo é temivel e está, bem
equipado, porém haveis demonstrado que sois capazes de lutar magni
ficamente pela vossa honra".

(ICiARRILHOS
Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$

CASA MENDES

TALVIS
36,00

E os sinos não
voltarão a soar ...

Zurique, 17 (Reuters) - A rádio
fie Berlim, citando despachos prece
dentes de Toquio, revelou que os

sinos dos templos budistas em todo
ti Japão repicarão hoje pela última
vez, Todos os templos jaiPone�es co

locaram os seus sinos à disposição
cas autoridades nipônicas, afim de
que os mesmos sejam fundido'; e

transformados em armas,

Os nazis abandonam um
exército de cadáveres

Cabelos brancos 1
.AR4_YJLHO�A. _I

Moscou, 18 (U. P.) - Informa-se que os alemães estão fugindo em
numerosas zonas de Estalingrado, abandonando um verdadeiro -Hexér-

.LOÇÃO
cito de cadáveres" nas ruas e nas regiões externas da praça. As tropas
russas estão-se apoderando de grande quantidade de material de guerra

\.- _.._ '. � I deixado pelos nazistas. -

A home"sgem da
«B.B.C.»

Das 21.30 às 22.J O horas de
15 do corrente, a British
Broadcastinç Corporation, de
Londres, por motivo do 539
aniversário da proclamação
da República, no Brasil, pres
iou siçniiicatioa homenagem
ao nosso país. O programa
consistiu da narração de epi
sódios da história do Brasil,
culminando com uma apologia
das energias brasileiras em

torno do presidente Getúlio
Vargas.
Não é essa a primeira vez

que a B. B. C., a propósito de
datas nacionais brasileiras, nos
há penhorado com idênticas
homenagens, o que pl'OVU, re

petidamente, a simpatia que a

Grã-Bretanlia nutre pelo nossa

querida pátria.
Os acontecimentos mundiais,

de cuja eoolucão deverá sur

qit: um mundo melhor, estão
contando com a atuação do
Brasil, a isso chamado por [a
fais injunções da política in
ternacional. Reagindo à agres
são dos "çanasters" da "nova
ordem", enfileirou-se êle entre
os povos que lutam para uioer
com honra. A Grã-Bretanha
deu-nos êsse nobre exemplo,
laborando, primeiro; pela paz,
na palavra de Chamberlain, e,

depois, quando chegou a hora
suprema, quando se viu quase
sozinha em meio à tempestade
infernal, enfeixou todas as suas

energias, ao apelo ardente e

másculo de Cluirchill, e, devo
tou-se, de carpa e alma, à tare
fa gigantesca de conseguir a

Vitória. E nesse caminho se

gue.
De outro lado, vemos o co

lossal esforço dos Estados Uni
dos, no sentido de confirmar
o ideal britânico e reaenerar o
mundo pelo aniquilamento dos
"maniacos da guerra" e [un
dar o futuro estágio da civili
zação em bases liberais e jU's
tas.
Em tão nobre companhia, o

Brasil encara os tempos vin
doiros, orgulhosamente, saben
do que a SI1<l amizade a essas

duas gI'ÇlIldes nações é penhor
de legítima cooperação.

o fogo destruiu gran
de stock de algodão
s. Paulo, 18 (A. N.) - Violento

incêndio, cujas causas ainda se ig
nora. destruiu todo o "stock" de

algodão que se achava no depósito
pertencente às r. R. F. Matarazzo

e de diversos proprietários. As

providências que foram tomadas
não impediram a destruição de cêr
ca de 12 mil fardos, causando pr-e
juizo ele 9 milhões e 600 mil cru
zeiros. A autoridade ele serviço na

Central solicitou o concurso da .po
Iicia técnica, afim de apurar as

causas do incêndio. A Delegacia
Especializada de Incêndios dará.
prosseguimento às diligências à
conclusão do processo.

;�!�eEo�:uD!��;��� Itro. esse terrivel mal

(CRUPE)

IInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

�
O que disse o sr.

Isaias Alves
$alvador, 18 (A. N.) - Falando

ao matutino "O Imparcial", o sr.

Isaias Alves, secretário da Educa

ção e Saúde, explicou as razões que
o levaram a abandonar o integra
lismo, declarando: "Meu pensa
mento mostra-se de longa data con

trário ao totalitarismo agressivo,
anti-cientifico e anti-democrático
das nações que os aliados, hoje,
combatem, numa luta em que e

Brasil, por todas as suas classes.
envolvendo velhos e moços, teem

de empenhar toda a energia do seu

patriotismo e espírito de sacri

fício" .

CHARUTOS SUERDICK
Maço Cr$ 1,60

CASA MENDES

Violenlo lufão
Zurique, 17 (Reuters) - Mensa

gem distribuida pela Agência Ofi
cial de Berlim e procedente de Ban

gkok, anuncia que onze mil pessoas
perderam a vida em consequência
de violento tufão que arrasou a. par
te sul do Sião, em dias da semana

passada. Além disso, segundo acres

�enta a referida agência, nada me

nos de setecentos mil habitações fo
ram destruidas pelo vendavaí,

Morre famoso gui
tarrista espanhol
Havana, 17 (U. P.) .- Faleceu

nesta capital o famoso guitarrista
espanhol Vicente Gelahert, I esiden
te em Cuba desde há muitos anos.

O extinto, que contava (i5 iUJOS de

idade, sempre declinou de executar
suas interpretações através do rá

dio, máu grado as excelentes pro,
póstas recebidas.

i
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO Inovação no Serviço aos Passageiros no
----------_- Aeroporto Santos Dumont

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS

__l_· -NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

Co ._ 14.. Pela manhã, das 10 às 12
n;tU "as! A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. -._ Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
COrso de Aoerteíçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro •

(onsult,o,s Pela manhã: às terças. uuíntas e sabndes, das 10 ás 12
.. horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 herss

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1 :167
Resldêncla: Rua Presidente Coutinho. 23.

Dra. SchweidsonJosephina
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 14 às 11 horas

Rua F. Schmidt 39 (sob.)

FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA,

VIRGE1U E 1IIAR'l'IR

Padroeira da Arquidiocese c do Estado

EDITAL

De acôrdo com a praxe estabelecida,
cetebrar-se-á 110 corrente mês de novem

bro a festividade de Santa- Catarina, Vir

gem e Mart it, Padroeira da Arquidiocese
e do Estado.
As solenidades principais se efetuarão ã

25 de novembro, dia de Santa Catar ín a

e feri�elo estadual (decreto-lei ele 15 de

julho de 1938, ele número 137). O pro

grama ela festividade é o que se segue:

1. - De 16 a 24 ele novembro, novená

rio em preparação à festividade, patroci
nado pelos eC�IIc.:ail(j�1rios e pelos intele

ctuais da capitnl, na ordem que se segue:

Dia 16 - Alunos elo Grupo Escolar Ar

quidiocesano "São J oséi.
Dia 17 - Alunos do Grupo Escolar

"Lauro I\Iüller".

Dia 18 - Alunos do Grupo Escolar

"Sflve í

ra de Sousa".

Dia 19 - Alunos do Grupo Escolar

�1:odêlo "Dias YElll0JJ•

Dia 20 - Alunos do Instituto de Edu

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

ção de Jesús".
Dia 22 - Alunos do Ginásio Catarírien

se.

Dia 23 - Acadêmicos da Faculdade de

Direito.

Dia 24 - Intelectuais ele Florianópo-

I,

,r

A partir desta semana, os forasteiros que chegarem ao Rio .de Ja- liso

neiro pelos "clippers" da Pan 'American Aiways terão a surpresa de ser As espórtulas reverterão em bensfício--

recebidos por um grupo de moças poliglotas, funcionárias do Departa- das obras pias da Paróquia.

mento do Tráfego daquela empresa de transportes aéreos e encarrega- 2. - Dia 25, às 10 horas. MrSSA PON-

das do "Serviço aos Passageiros". TIFICAL, sendo oficiante o Exrno. e

Esse serviço já funciona, há cerca de dois anos, na estação dos Revmo. S. Dom Joaquim Domingues de'

"clippers" transatlânticos do Aeroporto "La Guardia" em Nova 101'- Olivaíra, Arcebispo Metropolitano. Às 16

que, COIll excelente resultado, razão porque outras divisões do Pan horas. Procissão de Santa Catarina, para

American Airways Systern resolveram adoptá-lo em todos os principais
pontos de escala de sua vasta rede aeroviária mundial.

O sr'. James G. Allen, superintendente do Tráfego da Divisão Orien
tal da Pan American Airways, com sede em Miami, encontra-se presente
mente no Hio de Janeiro, organizando o mesmo serviço entre nós, de
vendo seguir dentro de poucos dias para Buenos Aires, com a mesma

finalidade, _

Explicando a razão da existência do "Serviço aos Passageiros",
principalmente nesta época em que a maioria dos passageiros aéreos
não é mais constituida de turistas nem de homens de negócios, mas sim
de pessoas ligadas às diversas fases da defesa continental, o sr. Allen
demonstrou que essas últimas merecem e necessitam, tanto ou mais que
as outras, de uma agradavel recepção ao desembarcar no Aeroporto
Santos-Dumont, onde as moças da Panair as atenderão com informa

ções e indicações precisas sobre os primeiros problemas de condução,
acomodação hoteleira, ligações telefônicas, câmbio de moeda, e outras
dificuldades inherentes à chegada numa grande cidade.

Um dos deveres das jovens funcionárias será o de tomar conta de
crianças e senhoras, durante o tempo em que as autoridades aeropor
tuárias estiveram examinando documentos e bagagens dos passageiros
para embarque ou desembarque.

O primeiro grupo de cinco moças contratadas pela Panair para a

nova profissão de "Representantes do Serviço aos Passageiros", é cons

tituido pelas srtas. Haydée Smith, Celina Byron Chaves; Pamela SeidI,
Enid Freeland e Nair Ferreira da Silva.

11�1ITUTO DE DIAGNOSTICO Há qualquer coisa deCLINICO
Dr. Oialma MOBllmlnn podre no III Rel·ehFormado pela Universidade de

Genebra (Sulça)
Com pr'tlca n08 hospitais europeu! Como falou o sr. Ivan Mal·skyCl1nlca médica em geral, pedlatrJa, ..

doença. do 81stema nervoso, apare-

I
lho genlto-urlnarlo do homem Londres, 17 (U. P.) - O sr . Ivan Maísky, embaixador da Rússia na

e da mulher J

Grã-Bretanha pronunciou um discurso na Conferência Internacional da
Assistente Técnico 'Juventude. no qual entre outras coisas disse o seguinte: "As operações

Dr. Paulo Tavares militares na África Francesa não constituem ainda a segunda frente

Curso de Radiologia Cltnfc3 com o que é aguardada pelo povo da Rússia como o melhor caminho para selar
dr. Manocl de Abreu Campanarlo o fim definitivo de Hitler e da Alemanha porém representa importante
SAo Paulo). Especializado em HI- passo para o futuro e medida que acelerará muito à sua realização. Ape
giene e Saúde Pública pela Uníver- nas posso dar as mais calorosas boas-vindas aos triunfos aliados, dese-
.Idade do Rio de JaDelro. jando que suas forças armadas conquistem, em breve, a mais completa

Oablnete de Raio X

I
vitória".
., . ...•

E " Referindo-se as palavras de Hitler, de que Jamais capitulara, per-
lectrocardl.ografta cllnlca guntou o que significa essa sensacional declaração de terror do caree-

Metabolismo basal reiro e verdugo de 300 milhões de europeus.

Sondagem Duodenal "Segundo parece - acrescentou - há alguma coisa de "podre" no

Oabinete de flsloteraoia JIIO j'Re.ich" e máus presâgíos começam a debilitar o cérebro do mons

tro fascista".
Assegurou que a dificuldade em que se l'ê Hitler ante os aconteci

mentos no norte da África, é devida ao fracasso da campanha alemã na

Rússia, especialmente em Estalingrado. Acrescentou que se Hitler ti
vesse triunfado na frente russa. agora seriam oe alemães e não os alia
dos que invadiriam o norte da África.

Dr. WENDHAUSEN -
(diplomado pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do De�artamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

MARIO

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmídt n. 38 - Tel 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 --- ·Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�etola��a��S��:1
R

.

d
� .

I ó
. Florlanopolls

e81 encia e COHSU t rIO: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo 80 Teatro).

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

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Qculista do C�ntro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-mterno do Servlçp do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviç�s �o dr. Gabl'!el de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(IInlca e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmídt, 8, Fone 1256

Residencia: Conselheiro Mafra, ?7-FLORIANOPOLlS.

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. l . Fone l.'t61

I RESIDtNCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft - Fone U56

I Dr. Antônio Moniz,
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia a Ortopedia.
CliDtea e Cirurgia do
toraz. Partos a doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

J

J
l' horas.

�
Laboratório de microscopia eRESID�NCIA: análise clinlea

Almirante Alvim. 3& Rua Fernando lIacbado.'
Telefone n. 751. Telefone 1.195

PLORTANOPOLIS

Dr. Remisio
----

IClINICA -MEDICA Dr. BEZERRA LEITE
Molestlas tnternas, de
Senhoras e Crianças em CLíNJC..;\-Oeral

CONSULTORIO : MEDICA
Rua Felipe Schmidt-Edlfi-

,
CONSULTORIO:cio Amélia Netc--Pone 1592

9 ás 12 e 14 ás 17 horas. Rua Trajano, 33
RESIDENCIA' Sobrado

Av. HercHlo Luz, 186
Consultas das 5 horas- Phone: 1392 -

I
em deante.

AUende a chamados RESIDENClA:
14 Rua Blumenau, 28

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

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

Tamancaria Moderna

a qual convoco todas as entidades e ins

titutos católicos desta Capital, que nela

deverão tomar parte, designadamen te,
pela seguinte forma e nesta mesma 01'-

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 Jesús. 6. - Congrega
ção da Imaculada Conceição e Pia Un iâo

das Filhas de .Marra (ela Igreja de Santa

Antôn io) , 7. - Congr-egação ele Nossa

Senhora elas Dôres. S, - Associação ele

Santa Teresinha do Menino Jesus. 9. -

Damas ele Caridade. 10. - Apostolado'
do Mont-Serrat. ll. - Apostolado de

São Luiz,' Pedra Grande. 12. - Aposto
lado do Menino Deus. 13. - Apostolado -

de Nossã Senhora do Parto. 14. - Apos
tolado de São Sebas'tlão. 15. - Aposto-
lado da Catedral. 16. - Ordem Terceira

(Senhoras). 17. - Abrigo de Menores.c IS;
- Ginásio Catarinense. 19. - Liga de

São Pedro. 20. - Congregação de Nossa

Senhora do Bom Conselho. 21. - Con-

gregação de Nossa Senhora do Desterro.

22. - Irmanelade de Nossa Senhora do

Mont Serrat. 23. - Ir-mandade de Nossa

Senhora da Conceição. 24. - Irmandade

de Nossa Senhora do Parto 25. - Irman-

dade de Nossa Senhora do Rosário. 26. -

Irmandade do Divino Espírito Santo. 27.
- Irmandade do Senhor Jesús elos Pas

sos. 28. - Irmandade do SS. Sacramento.

Seg'u ir-se-âo a imagem de Santa Cata

rina 110 carro triunfal o Reverendíssima

Clero, o Pálio, Cantores, Banda de Mú·
sica e o Povo,

Antes da supramencionada hora, as re

feridas associações e entielades 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 seguin te itine

rário: Praça 15 de Novembro, lado do
Palácio do Govêrno, ruas Felipe Schrnídr;
Deodoro, Vidal Ramos, Arcipreste Paiva;
Araújo Figueiredo (ao lado da Praça Pe

reira e Oliveira) Padre Miguelinho, Anita:
Garibaldi, Avenida Hercílio Luz, Rua Ti

radentes, Praça 15 de Novembro e Cate
dra!.

As varas do Pálio serão conduzidas pe-
las meretíssímas Autoridades, adrede
convidadas,

O préstito obedecerá à dir-eção exclu
siva do Reverendíssimo Cura da Cate

dral, para isso expressamente desígnado..
Para a solene Procissão, convidam-se,

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

piedoso, enfeitarem-se e ornamentarem-se'
as ruas e praças por onde há de passar
o préstito, O mesmo se espera para li
procissão da excelsa Padroeira da culta.
e ilustre população desta Capital.
Florianópolis, 14 de novembro de 194Z._
Por delegação de Sua Excia, Revma.
(Ass.) Monsenhor Hal'l'Y Bauer, Vigá--

río-géral.

I

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

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

sala 2.

'_.'__Florianópolis.

A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao
seu estabelecimento uma Sec�ão de tamancos, o que há
de mais moderno.

E' hoje o (al�ado da m6da, é recom�ndado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.,

Não compre seu (al�ado sem primeiro visitar a
TAMAHCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• •
• •

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

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

i Oasa SANTA BOSA i
2lDO -

• •

: Diáriamente recebemos novidades :
i Rua Felipe Scbmidt. 54-Fone 1514 :
••••••••••••••••••••••••••e••••••••••

CD�panhia na
� ,

Haia»c Aliança
-_;----------------

Fund�d6 em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Mnritimoa

Dados relativos ao

Capital Heaüaado
Reservas, mais de

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembru
Sinistros pagos t

Bens de raiz. (prédios e terrenos) •

ano de J 94U
Hs. 9.000:('JO$000
» 54.700:000$000

.'1929.7l9.000$000
2&.358'7' 7�970
t< 5.964:966$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pampht!o c'Utra Freire de Carvalho, Eplpnaruo José

, de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todi, o território nacional.
Sucursal no Urugu ii. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e À frica.

Agente em Florlonópol!s

C A, M P OS, L O B O & (ia.
RUA FELIPE SCHMiDl N 3H

Caiu oostut /Q-- Ttltohonl'1083-l!.nd. Te!.•ALLlANCA-.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,
Blumenau e Laqes,

CASA MISCELANEA, distribui- Prestigia o Govêrno e as

dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás
Vávulas e Discos. - Rua Traja- um "quiuta· colunista". (L.
no, 12. i D. N.).

1
9
4
2

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRARiA E PAPELARIA

FILIAL
FLORIAHOPOLlS

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.

REPRESENTAÇOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

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

I
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS

e de SOMAR, adaptando-as à nova moedu
CRUZEIRO

S a nguenol
CONTEM

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

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TOMICO DOS MUSCULOS

Não co:mpre novas!

.
.

:> ".--' -, -_ .j ,.

.
.

o Rádio de grande alcance.-Faixa ampliar'
SOMORlDADE-BELEZA-DP

VENDAS A LONGO PRAZO--Distrili

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUDE DOZE --- Dia 19, grande sOirée, com inicio às 21 horas.
Mensagem de

Church§1I ao Povo
Londres, 17 - (Associated Press)

- Domingo, a Grã-Bretanha cele
brou o "Dia da, Defesa Civil", e

-quanto todos prevêm para muito

breve uma invasão de continente \
europeu iPelas tropas aliadas, o pri
meiro ministro Churchill dirigiu
:ao povo britânico a seguinte men

sagem:
"É um símbolo de bom augurio

que o "Dia da Defesa, Civil", teste-
1111Who e lembrança do grande es

forço defensivo do povo, há dois

anos, recaia agora justamente (':'1

meio da grande ofensiva triunfante
sobre o inimigo nazis la, Enquanto
110S regozijamos com os feitos da

armada, do exército e das fôrças
·reais aéreas na África, recordamos

aqueles outros dias em que os feitos
dos defensores civis tanto fizeram

para conservar invencivel e intacta

� nossa iriabalavel vontade de vcn

cer" .

Preparando a fuga
Cairo, 17 (Reuters) - O rádio

desta capital informou que as fôr

ças do "Eixo" estão queimando os

"stocks" de abastecímentos que
acumularam em Derna. Acrescentou
o locutor que o grosso das tropas
de Rommel foi submetido a bombar
deio em Cyrene, e que a ar+llharia
e os grupos de franco-atiradores
tentam inutilmente cobrir a retira
da dos exércitos alemães.

o presidente Batista
irá aos E.E. U.U.

Havana, 17 (A. P.) - Anuncia .. se

'flue o presidente Batista partirá no

dia 7 de dezembro para os Estados
Unidos, em visita oficial, atenden
do ao convite que lhe foi Ieitc pelo
oresidente Roosevelt. }� poss'vcl que
essa p:.rtida seja adiada, em virtude
ue cer esperada por essa época a
-·; ..ita à Cuba, do sr. Arroyo de] Rio,

•
- ii" PITlUJ,dor.

DO CINEMA PARA A MARINII4 Caixa Economica Federal do Rio de Janeiro
xv Sorteio de resgate, com premi os, das Apolkes Pernambucanas

A CAIX \ ECüNOMICA FEDERAL DO RIO DE J.-\
NElRO. l:iVI8!1 ao publico e. em p�HJiru!/ir. >iI Í'I portadores
das Apolices Per nembucanus , qu- f"rà r ealiznr no dia 30
·ln C(irrpnt:� rr.ê-', à ... 10 horas. I) 15° � o rt e ir. dp rp�g�te,
com pre mios de8et-'S títulos de que é H d i-Ir inu

í do ra.
C) s o r t e

í

o sv rá r e a liz ,d(l nu E iifício d'l. Mxtr íz (ia
CAix>1 Economica Fe de r s l do Rio ri!:' .la n e irn. à f'lll ln d!'>
'I,tio US. 38/ 5, 4° andar, cuucorrendo os títulos 80S e1
premlo s segul nte s :

) premio de Cr$ SOO 000.00
t « « Crs 50 000 00
2 «« Cr$ 1 O COO.OO
4 « « Cr$ 5 000,00
5 «c o-s 2 OOO,C:C
50" c.s 1 OJO,í O
São U{)S80S rapresentantes, nesta cidade. os ars.

BANCO DE CREDlTO POPULAR E �GR1C(JL.A DE SANTA
CATAHINA - Rua Trajano 16, Flo r lanó p- lí s _- Estado de
Santa Catarina.

Es ses srs. estão encarregados da vendu dos titulas e

nabilltauos ti. prestar qualquer infCJrmaçáo li respeito dos
mesmos.

As a portces sorteadas serão resg·itillias pelo valor
do respectivo pr« mio, e ao sorteio, nos te rmcs do § 5°
do art. 1° das instruções b aixadas pelo Gv.vêrno do Es
tado de Pe rnambuco, com o ato 74';) d e 5/8/35, coucor

rerão todas 88 a potí ces emtttrías.
A. VEIO A F A RIA

Diretor da Cal'teira de Titulos

"
.

•

À direita, o famoso astro cinematográfico Henry Fonda,
quando era aceito para os serviços da lVlarinha dos Es
todos Unidos. O conhecido ator abandonou sua carreira
para alistar-se na A,rmada de seu país como simples
aprendiz de marinheiro. (Clichê da Inter·Americana)

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;lrpstamista Ma ia Severlna da Conceição,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS,
poasutdor a da caderneta n. 6532, o prêmio

que lhe coube em mercadorias, DO valor de rs.

o. $6,250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

18 DE NOVEMBRO
Mais um formidável 801'tt'ÍO r e alizará a Crédito Mú

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

Cr, $6,250,00
Não vaclle, Adquira já fi sua caderneta na sé de da

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

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

Consulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina
Rua TraJano n.O 16 - S/lde própria

Registrado no Ministério da Agrtcultura pelo Certtlíeado
n. 1 em 20 de Setembro de 19b8,

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiJlos usadH: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA �SPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 venda

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

Pa;il todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados:
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial . para administração de prédtos;
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

CIC à dlsposlçãe (retirada livre) 21fJ
C/C Limitada 5%
C/C Ayiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuracão para receber vencimentos em CO-
108 a8 Repartições Federais. Estaduais e Municipahi.

..................................................

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

� _, '1"p.1. "Sergipense". com o comercio de representa-
-�"'l'esentar firmas deste Estado, exportando:

- - .. ,.iIhos , Cereais,: Madeiras e outros

'·a"

'lha
den

�.B.)

's 3 A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare-

10 lhamento m-aterial-das fÔI'ças arma

das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
,

Subtrair-lhe apôío é trabalhar con-

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

As autoridades responsáveis pe�
fiel execução das Estatísticas Mili
tares podem exigir, sempre que hOI'"
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.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fEcos e Notícias r
Respondendo à consulta

declarou o diretor do Im

posto da Renda q�e na

constando _

da socleda�e
<:8njugal os conjuges são tr i

butados em relação aos reri

dimentos do casal, sem qual.
quer exceção, salvo quand�
o regime do casamento e

o da separação de bens, caso
em que a lei permite que
cada urn apresente decla

ração em seu norne .

•

.'

Foi assinado decreto rio

meando o escritor e come

diógrafo Ernani Fornari

'para exercer, in terinamen t7,
o cargo de diretor da Di
visão de Divulgação do De

partamen to de Imprensa e

Propaganda.
•

Acaba de ser publicado o n,

19 do "Boletim Comerciai", ór
gão de defesa das classes pro'
dutoras de no-só Estado e que
'Se acha sob a direção do sr.

prof. Odilon Fernandes.

'��--�'=ri\ria"; I

Aluga.Qe a parte 8�.0:::1 per ior ao
pr

é

dto �it � á rua Tiradentes
enm 11 Travessa Rtltcliff-', D.
2. Trn tn r á rUH Teo. Silvei.
r a. 37.

15v8. 9
..

.companhia Nacion�J de Indús
trta Pesada

\

Dia 2S do corrente, prova
velmente, consagrado à Santa
Catar ina, será, ao lenernen te, ins
talada, à Praça IS, esquina Con
selheiro Mafra, neata capital, a
filial da Companhia Nacional
de lndústria Pesada. Essa orga
nização, que visa aproveitar os
recursos economicos do nosso
país, com cap. tal nacional,
será administrada pelos srs.
tenente A. Côres e Afonso L.
Assis, tendo como auxiliar o sr.

Miquelino Piérr-o , digno tiscal
da organização.

A Companhia Nacional de
Indústria Pesada já é bem co.
nhecida de nosso povo, pois seu
nome subscreve sempre o inte
ressante comentário radiofonico
carioca": A América em mar
cha".
A propósito da instalação da

mesma, estiveram em nbssa re

dação o seu gerente, sub-geren
te e fiscal, respectivamente.
Adeantaram-nos que é pensa
mento da referida organização
explorar as minas de ferro de
Anitápolis, beneficiando, assim,
a economia catarinense.

.,
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: RE'NISCI-I S/A :
: Comércio e Indústria de Madeiras (em organização) :'e Ações ao portador no valor de 500$000 -Capital de 850:000$000 •;. a realizar como segue: •
'.. 20% no ato da SUbscriçãO ••'.' ItO% dentro de 30 dias

•
·

25% dentro de 3 mêses• 15% com os próprios lucros da sociedade. •• Os Interesesdos Da compra de ações desta Sociedade, que visa não só •\!li evitar que seja retirado desta Capital, como também ampllar um dos mais •• antigos e conceituados estabelecimentos industriais do género, com capncldade •• para cerca dR 200 operarios, poderão procurar os Incorporadores no eserí- •'. torio da fabrica à rua João Pinto 44, ou nos endereços seguintes: •'. De·ttor Bt·ttencourt Rua Felipe Schimidt, 34-8ala 5. ••
S·d

•

N tt·
-

(Edificio Bernhausen] Telefones ns. 1634 e 1159. •'o. I Del oce I-Idem, idem. • para as !estas d� Nat�l'. E fi Afila Rua Vitor Meireles n. 22. • e Ano Novo, ate o díe',. •• -Telef(lne n. 1678. •• :: Q U A L IDA o E 20 de Novembro:••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.: I

��v.w�_..,.,..��m�ili.��

dia t 5 do corrente

31 de Dezembro
Do a

T" K" o ! em que pelo simples expediente de
L0Il:�r�s, 17 (�or)" llt���� ex�fa� mostra; a fotografia do desaparecida ASS'OCIated PI.ess _

.

edade do aos amigos e conhecidos, VIZl

maçã� de ,adl11Iraçaod e- ancIbocas. nhos e inimigos, colhe suas irnpresdevera partir de tal aS'_das dos lei- sões das quais tira acertadas dedu-
quando se tornar con aeci o

I
_,

d que uma nove a çoes.
PI

I'
l()r('�� !l1un 0,:- ',,, 1\,,,,1,, () fa- Durante todo o ano passado ear-

1: l� �\�,",o,"n esteve estudando os escritos d.eI,!
_'" _.� �...!tª '

"

" �<'� - Doyle, visitando seus arm-

�����t�I��d'��ir�ec�ht:.r:{J�JH�I�l��'�I·��p " -,,� 1' __ 1_�

"�rndlen-a,ca,ba de ser encoptrada_ entre a in- Conan "

finidade de papeis deixada pelo

I
gos e estudanuo :Suá UII!!>; �- "

grande escritor. te, afim de escrever uma biografiaAinda mais há de estarrecer os que prime pela veracidade. No cur-anciosos leitores, a decisão já to- so dessas investigações quando se

I
mada pelos seus descendentes de removiam papeis, é que foi enconnão darem à publicidade a referi- trado o tão debatido conto.da novela. Ninguem suspeitou de sua exisA história, denominada "The man tência, até o momento da descoherwho was wanted" (O homem pro- ta. Adrian Conan Doyle tem planoscurado), foi encontrada por seu fi- definidos a respeito do conto emlho Adrian Conan Doyle numa ces- questão, a despeito de especificarta, onde se encontravam velhos do- que o mesmo "jamais verá o precumentos de seu ilustre pai, muitos lo!".
dos quais, datam de mais de um sé- "Estimo _ afirma Doyle filho _cujo. que vai haver uma verdadeira re-Num envelope manuscrito, com a volução entre os antigos leitoresletra de Madame Doyle, encontrou- para que a história séia publicada..se tambem uma nota em que se pe- No caso de minha familia dar o condia não fosse publicado o conto, por sentimento, tudo estará bem, poisnão o considerar seu autor à altura isto é absolutamente ,necessário. Eudaqueles com que extasiou os mi- próprio nada posso dizer, definitilhões de seus dedicados leitores. vamente, até que meu irmão mais"Creio que não o publicarei - velho regresse da América. Êle, quedeclarou Doyle filho. Meu pai não tambem é editor, poderia ser enquis correr o risco póstumo de de- contrado no Plaza Hotel, Fifth Avesapontar seus admiradores, com anue, New York. Seu nome é Dennisapresentação de uma história que Conan Doyle !".ê le julgou indigna de postar-se ao -::--:-:--- _

lado de tantas outras endeusadas Cabelos brancos' LOÇÃOpela critica mundial". MARAVILHOSA !Hesketh Pearson, biógrafo de
Har-dy, que tem em preparo a his- Chorou de emocãotória da vida de Artur Conan Doy- S. PAULO, 17 (D. N.) _ Ale, concorda que o conto é de fato
"um pouco fraco", acrescentando, homenagem que a classe
que seu autor demonstrou "muito acadêmica prestou aobom senso", a declinar de publicá- deputado Damonte Tabordalo, para que não concorresse o mes-
mo para o descrédito da reputação na Faculdade de Direito
do grande detetive da rua Baker. emocionou profundcuriente o"As cenas iniciais dê "The man ilustre líder democrático ürwho was wanted" - diz Pearson
- são muito boas, porém o fim é gentino.
um tanto fraco". Depois de ouvir as saudo-
A história, que se compõe de cer- ções que lhe dirigiram osca de sete mil palavras, versa so-

moços estudantes e da nobre o' intrincado problema de en-
contrar-se um conhecido homem de tável oração que proferiu o
negócios, desaparecido na ocasião prof. Soares de Melo, o
exata em que se achava em sérias deputado Damonte 'l'abordadificuldades.

não poude reprimir a pro-Com Watson sempre a seu lado, _
•Holmes resolve os mais complexos funda emoçao que o domí

problemas, mesmo no caso presente, nova, chorando mesmo
-------------------.._-- --

rl".-•••-.-••.-•••••-.-_-_- -.-.-••.-.-.-••.- _•••_.-•••••_ _ _-.-..-_ _- _•••_

ComunicaçãoCOSTUMES E TRAJES
DE LÃ E DE LINHO

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

sua distinta freguesia
que só poderá receber

pedidos de TRAJES,
COSTUMES�SAPATOS

t a, guerra surda, sorrateira edaremos respos a
,

cheia de despeitos de certa concorrenCla

Com uma Guerra cemercíal. leal, mas contundente:

D· tos a tirar «diferenças» criadas e
lSpOS.

'd it malalimentadas mesquinhamente por esperto
disfarçado.

BENEFICIAREMOS. aos mesmo tempo, DIRE

TAMENTE O generoso e indefectivel amigo
de 20 anos de nosso comercio correto e honesto:,

O POVO bonlsslme da bonissima Florianopolis!

Todas as mercadorias �8 nl stock serão remarcadas

Linhos e tropicaes paro. ternos - SEDAS -

CAROÁS-J..IINHO PARA LENÇOES-TAILLEURS
T" ,- "-O'f\Tnq, _ BOLSAS - MAILLOTS DE BA-

N"" tot�raÍla o t e rx, ,!:' _ _ --�-�"<:'"
- nliVJ.lJh v": '" � rlurante uma viagem para ...

NHO - ROUPOES - BLUf:.itú:,.

Ternos feitos ._ Cup a s para senhoras, homens
e creanças.

Tapetes -- Congoleuns - Passadeiras
Stores.

Ftnis sirnos Cretones

Panos de Mesa ·Colchas--Guarnições
da Ilha da Madeira,

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

população!

N B l') Todas as mercadorias terão preços
• .--aEix a dos.

20) Sobre os preços marcados não concederemos
abatimentos.

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

A MODELAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO - Quarta-feira, 18 de Novembro de I �4/

A campanha agora iniciada
porá a Itália fóra de combate

Compram-se

econômica e financeira, tais os grandes
e importantes melhoramentos e em

preendimentos que levou a bom têrrno,
dos quais, destacamos, a primeira linha
férrea (Estrada Mauá), a iluminação à
gaz, o cabo submarino, a cornpanb ia dp.
navegação do Amazonas, etc. Foi, por
tais feitos, um precurssor da nossa tão
almejada independência industrial e

quiçá mesmo econômica-financeira.

O que esses dois vultos realizaram, em
cada um dos seus setores, foi de tal
ordem impressionante que os seus nomes

passam, de geração em geração, como

símbolos de uma época. Contudo, se a

ação de José Bonifácio foi decisiva para
os nossos destinos, muito mais eloquen
te foi a de Mauá que, felizmente, teve
continuadores. As gerações de nossos

dias vêm continuando, por todas 88

fôemas possíveis, a obra de soerguimento
financeiro, destacando-se, por certo, a

grande siderurgía que se está fun
dando no país e que será a base do
arcabouço econômico do Brasil de ama

nhã., E a cooperação que a Compa
nhia SiderlLrgica São Paulo e Mi
nas SiA vem dando para a consolida
ção desse nosso arcabouço econômico
é assâs notável e bastante decisiva.

Moscou, 17 (A. P.) - "A campanha campanha vem criar o requisito previo

anglo-norte-americana no Norte da Áfri- da segunda frente européia, aproxirnan
ca mudou, por completo, a situação mi- I do os aliados dos centros vitais da Ale
Iitar e política européia, fazendo-a vol- manha, o que será de importância deci
tar-se em favor dos aliados", disse em I siva para a organização da vitória sobre
uma carta com declarações exclusivas à I' a tirania hitlerista.
Assocíated Press, um porta-voz autoríza-' A pergunta "sobre qual a possibilida
do do govêrno russo. I de que existe do exército russo levar a

Numa carta dirigida ao corresponden- I
cabo uma ofensiva partindo de leste, pa

te da Associated Press nesta capital, Hen-
I
ra operar junção com os aliados a oeste,

ry C. Cassidy, a 3 de outubro, O chefe até a vítõria final" pode sei' respondida
do govêrno russo declarou que o segun- nos seguintes termos: "é necessário que
do "front" era de enorme importância não exista dúvida nenhuma de que o

e disse que o auxílio aliado à Rússia ha- exército russo cumprirá o seu dever, co

via sido de pouco importância, campa- mo o tem feito durante toda esta guer-
rado com a contribuição russa ao pros- ra".

seguírnento da guerra. Pediu, então, às

potências unidas que cumprissem os I ----------------
.seus compromissos de maneira completa Ie rápida.

Ante-ontem à noite, o mesmo

jOrnalis-1ta enviou segunda missiva a um porta- Uma máquina de costura
voz autorizado do govêrno russo, solicP> SINGER - Uma bicicleta _

tando a opinião do país sobre a nova Uma gel d
.

T d
situação criada, pelos desembarques nor-

b da eTIra. u
, ORemte-americanos na África Setentrional om esta o. ratar a ua

Francesa, e a vitória britânica do Egito. 'rrajano n. 18.
A resposta foi entregue ao correspon- 902

dente da Associated Press por intermé-.
dia do Depart�mento de Imprensa das

Negocl·o de OCaSIFa"'O.Relações Exter íores, e, a sua tradução
•

autorizada é a seguinte: I V d"Meu caro sr. Cassiciy _ Respondo pe-
eO e se um>! ltmou-Ina

la presente às perguntas que formulou Ide aluguel, eh s pa no 1.511.
por escrito, a 12 do corrente. i Preço: 6:500$000.
A pergunta "sobre qual a opinião rus- I Tratar com o pro prietar!o

�a a respeito da .campanha aliada na � Victor E'''pind la Ca Ele:Afrlca" pode ser assim respondida: a op t- _

O
_

'
.

a

nião é que ela representa um fato de trlc8- Rua .loão Pinto 15
alta relevância e da maior importância, v e 24

Svs.-4.

EM suas diferentes épocas bem como

,j em cada uma das suas atividades,
esses ilustres brasileiros iníluiram de
tal fórma nos destinos de nossa pátria,
que hoje são apontados como os pa
triarcas da nacionalidade.

-----------------
'

Gratifica-�� fPerdeu-se uma merlrHl.i1oba
de ouro, com valor estima tivo
nO trajeto da. rua Almirante',
Alvim á Prr ca j 5. Gratítíca
se bem a quem a e ncontrou
e entr-egá-la na casa n. 21
da rua Almirante Alvim.

5\1"8.-3

que vem demonstrar o poderio crescen

te das forças armadas dos Aliados e que
vem iniciar o processo ele desin tegração
da coligação ítalo-germânica a produzir
se em futuro próximo.
A campanha que se desenrola na Áfri

ca refuta, maí= uma yP7 O�, céticos" que
afir:;;tivam que os chefes anglo-norte
:americanos não eram capazes de organi
zar uma campanha militar séria. Não po
de haver a menor dúvida de que nin

guem, a não ser organizadores de pri
meira categoria, poderia levar a cabo ope

ração tão séria como os triunfantes de

sembarques no norte da África, depois
da travessia do oceano; a rápida ocupa

ção de portos e de extensos territórios,
desde Casablanca até Bougle, e a com

pleta derrota dos exércitos ítalo-alemães
no Deserto Ocidental, tudo isso realizado

com incomparavel mestria.
A pergunta "sôbre que efeito pode ter

essa campanha para aliviar a pressão so

bre a Rússia e que novo auxílio esta es

pera", pode ser respondida 1'1 seguinte
maneír-a: ainda é muito cedo para se (,i·

zer em que extensão pode essa L'l',npa
nha aliviar a pressão Imediata �re a

Rússia. Pode-se dizer, porém, com toda

confiança, que êsse efeito não será ',e

queno, e que, em futuro próxtmo SE-!'á
notado certo alívio na pressão que a Rús-

José Bonifácio de Andrada e Silva
é P. mais proeminente das nossas figu
ras. A ele, o Brasil deve a sua inde
pendência política, pois a sua influência
e pressão junto a D_ Pedro I, foi de
cisiva para a realização deste velho
sonho de todos os que vivem nesta
terra de Santa Cruz. O "Patriarca da
Independência" foi tambcm cientista e

mineralogista, estadista, guerreiro, poe
ta, escritor e possuidor de inumeros ou

tros saberes e predicados que o cre

denciaram perante a História-Pátria,
como um dos homens mais completos
que a Humanidade já produziu. Porém
o seu maior mérito foi o de ter sido o

patriarca de nossa independência política.
lrineu Evang-elista de Souza, Vis
conde de Mauá, foi o financista e o

industrial de maior projeção que tive
mos em nosso passado. Graças a ele, o
Brasil póde se orgulhar de ter dado
largos passos para a sua emancipação

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

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

apartamento 112,
Caixa-Postal 110-Fone: 1277 COMPaNHia SIDERÚRGICA são PIUlO E MINIS SII

Rua Barão' de lIapelinil1ga; 93 • 1,1, 2.0 e 3.0 andares • sio PAULO

*-****************************
aía está sofrendo.
Mais não é só isso que interessa. O que

interessa, antes de mais nada, é que, co

mo a campanha da África significa que a

iniciativa passou para as mãos dos nos

sos aliados, se altera radicalmente a si

tuação política e militar da Europa em

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

CASA
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

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

L = e menE "lã· 'sez!! . Em·x =- &rrTa'..... 55S - *9 JSd:
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Gil Felicio e Dalva Conri �
Felicio participam aos I
seus parentes e pessoas I
de suas relações o nas- I
cimento de sua prima- Igênita JUVELINA I

.

FPOlib.�o14d:el:!ZV.�.. ! I ���;��,��u,��������es � ��!.�,o�D!���� I-NOVO CURSO DE EMERG:fI:NC A
sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso

MEDICINA MILITAR PARA MÉ�IC�III I Médio do Ginásio Catarinense).
De acôrdo com �I�::em 110 sr. Coronel :

MENSALIDADE: Cr.1 50,00 i.c,!�fe do Serviço de Saúde da 5& Regillo Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, •1IIlhtar, estilo abertas, no H. M. de FIo- •
rianópolis,. as. inscriçoes.l?ara novo Curso : das 9 às 12 horas. :de Emergencl8 de MedlClna Militar para :Médicos Civís, que tenham de 35 a 55 • Praca Getúlio Vargas, 8
anG!! .d� idade. O Curso em questão, se- - •
zã micíado vinte dias após a publicação • •• • :.dêste., . : N- D.-- A primeira mensalidade será cahrada no ato da matricula.
HOSPItal MIIltar em Florianópolis, 29 .. •

.de setembro de 1942. to ,1 •

CASA DE SAúDE "SÃO
SEBASTIÃO"

Os Diretores da Casa de Saúde "São
Sebastião" têm o prazer de comunicar
à sua distinta clien tela, 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 Cirurgião na

Casa de Saúde "São Sebastião".
O dr. Edgard Pinto de Sousa foi du

:rante 7 anos, respectivamente, assistem
te das Clínicas Cirúrgicas dos Professo

I'es, 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 01'

roped ia da Faculdade de Medicina de

São Paulo, Professor Orlando Pin.to de

Sousa.
É o referido profissional, círurgtão con

sumado, praticando a alta cirurgia
pI'inci'palmente da glândula tiroide, das
vias biliares, estomago e intestinos, del

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

O dr, Edgard Pinto de Sousa é au

tor da recente monog'raf'ia "Novos Mé
todos de Amputação", em colaboração
com o Professor Edmundo Vasconcelos
.a qual causou verdadeíro sucesso nos

anelos científicos do país. Além desta

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

.Pancr-eas": "Patologia e tratamento cí

!'[Ilrgico das afecções articulares"; "Bases
atuais sobre a patogenia"; "Classificação
e tratamento das hidroceles"; "Patologia
fi tratamento cirúrgico das veias varíco
.sas do membro inferior"; "Enterite re

gional (molestia de Crohn)"; "Conceito
atual sobre a patologia e o tratamento
das herrrías ínguinaes (técnica de Ed
mund Andr.ws)"; "Contribuição ao es

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

-sangu íneos"; "Tratamento cirúrgico elas
afecções arteriaes"; "Diverticulos do

".

duodeno"; "Hernias por escorregamsnto
.do grosso Intestino": "PSeUd0111ixo111a pe
'!'itoneal de origem apendicular".

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

nhã, na Casa de Saúde "São Sebastião"
e das 3 às 6 horas da tarde, à rua Fel':
.na.ndo Machado, 6, andar térreo. (Con
.mltório do dr. Moellmann).
Florianópolis, outubro de 1942.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutameur
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_).

I
I"as.a 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.-2.

I
I

I

-

o petróleo que a Alemanba cobiça I� Ultimos estilos de finos
II MOBlllARI S

I acaba de receber
I �
li
i'
,

I:
I!
f
i
i

Mesmo l m tempos- de r az a tarefa da tripulação de
um petroleiro não é das mais agrad aveis: em época de guerra
os pergos cão dez vez vezes rru iore-. Sob a proteção da Mari
nha Rsal e da RAP, navios cisterra s cheios de produto conti
n ua m a chegs+, à 10:;1a1 erra a salvo, máo grado a ação con-

junta dos submarinos, botes torpedeiros e aviões inimigos.
Na totografia o terceiro oficia! de um petroleiro br i

tanico toma a posição, durante uma viagem para a Grã
Bretanha. (British News Service),

lili
ii

! li,

I!
Campeões da mentira ., li

ti
Os japoneses, desde que tiveram Para se ter uma idéia de como

vitórias a noticiar, tomaram desa- o governo de Tóquio traz o seu povo
'I

balado gosto pela mentira. Os domi- ao corrente dos acontecimentos,
nadores de Tóquio haviam levado o basta citar que há poucos dias a:
país a uma aventura desastrosa e, estação oficial de rádio daquela ci
como sentissem que o povo não dade informava que poderosas fôr
compreendia os motivos da guerra ças anglo-norte-americanas, condu-
a que o haviam arrastado, até os zidas em numerosos transportes e

triunfos foi preciso que a propa- defendidas por uma esquadra es

ganda amarela pintasse com as cô- pantosamente forte e um número
res do exagêro. Era forçoso animar esmagador de esquadrilhas aéreas
uma população que não compreen- "haviam tentado desembarcar na
dia porque o "incidente chinês" já África Setentrional Francesa, sendo
durava tanto, sem que a poderosa destroçadas pelas tropas francesas,
máquina nipônica destruisse os alemãs e italianas, numa brilhante
bandos de Chiang Kai-Shek... ação conjunta".

Os êxitos das armas do Micado, Quando o porta-voz nipônico as-

porém tiveram o seu termo. Entre- sim falava aos seus enganados ou

tanto, tornava-se imperioso manter vintes do Império do SoL. poen
as massas num estado que, se não te, já o almirante Darlan tinha or
seria de confiança, ao menos não se denado que cessasse a resistência
aproximaria do desanimo. . aos expedicionários aliados, e os
Por isso, as "vitórias" continua- teuto-italianos na Líbia e na Tripo

ram ... Ninguém em Tóquio ou em litania começavam a pedir que lhes
qualquer parte do Império soube fossem fornecidos meios de se sal
do que houve no Mar de Coral e em varem enquanto o inimigo não ulti
Mídway, nem do que está havendo mava o seu esmagamento.
nas ilhas de Salomão e na Nova Como se vê, - conclue o "Cor
Gyiné. <;> que sir�ula por lá. e que as reio da Manhã" - se as guerras pu
força.s lI1VenCIVelS conquistadoras

I
dessem ser ganhas com mentiras, o

d� Singapura, da Malaiá, das Fili- militarismo japonês já teria criado,
pmas e das índias Orientais Holan- em nome do imperador, a sua so
desas continuam a avançar desba- nhada Ásia Maior....
ratando opositores desmoralizados ...

E M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios pare:
Bom. Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garfbaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para redespaeho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Ftortanõpotts:
Rua Correja Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2

Teltlfone 1.677

"

Vendas à vista e a prazo
:-••••••••••••oo �

i o illútil de boje será o útil de amanhã I
•

•

• Assim será se V. S. mandar seu terno à •

· / :
: "TINTURARIA GUARANI" -

·
-

: Lavagens químkes- Perfeição.Rapidez :
•

•

: A MAIS ANTIGA DA CIDADE :
: Economize seu dinheiro, preferindo a :

I TINTURARIA GUARANi-RUA JOÃO PINTO, H-FONE 1428 i
.....................................................

,...<J'Y"--••-....,...- ....-.-..-..----------...........- ....---.--�.-.-.---..-------............-.---_-.-.- _._.-_-.-_">iIO

�ALfAIATARIA <'O UNICO»

Florisbelo Silva
Ternos sob medida-Casem iras nacionais e estrangeiras.

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

Servico garantido-Prontidão

O alfaiate elegante da cidade
João Pinto, 21Rua

(
- - _.- _.••-.-.- -•••••- - J90. -.-.-..-.-.-__.-•••-.- -.-_- -••�

I Farmácia ((Esperança» I
do

I-

farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amlnha será a sua preferida
Drogas nlcionai, e estrangeiras.--Homeopatias.

Pe,Fumaril5.--Artisos de berrsch ••
Garante se a exata observincia no receituário médico

PREÇOS MOOICOS
a Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado,
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Vida Social I
.anrversãríos :
Ocorreu ontem o dia natalício

da prendada senhorita Sinôva
Leal Moura, dileta filha' do sr.

Francisco Moura Filho.

Talvez em rumo a Gabes
La Linea, 18 (E.) - Num arranco magnífico, o 10 Exér

cito Imperial Britânico, que, de Tebesa, irrompeu através da
Fazem anos Ilole. fronteira da Tunisia, segue, talvez, para Feriana e Gafsa, com

A srita. Maria Antonieta Di- rumo a Gabes, no golfo do mesmo nome. Uma vez em Gabes

niz; I estará a cerca de 170 kms. da fronteira da Tripolitania. Esse
a prof. Isaura de Oliveira Lo·1 movimento visa provavelmente cortar a retirada aos con ringen-

bo Klaes; tes do" eixo", quando forem expulsos de Tunis. O l' Exército
o menor Paulo Goulart; Ilmperial está sob o comando do general Hederson.
a exma. viuva Maria Roma- -- I

ria Moreira; Razia fascista na Alta Sebola
a gentil senhorita Míriam Ca- Berna, 18 (E.) _. E' sumamente tensa a situação no de-:

lado, filha do nosso colega de partamento francês da Alta-Saboia, onde os italianos parece
imprensa sr. Martinho Calado, quererem aboletar-se, quando diziam que apenas pretendiam
funcicnario dos Correios e Te- atravessar aquele territorio. A população saboiana mostra-se

legrafos; francamente hostil aos italianos, enquanto estes vão requisi-
ci sr. Arlindo Pinto da Luz, tando casas para aquartelar-se e gado para abater.

alto funcionaria da Capitania
dos Portos; A Espanha dá ares de sua graça .••

o menor Luiz-Hamil ton Cuneo. LONDRES, 18 (E.) - A ródio Berlim anunciou que
Nascimentos: "o gabinete espanhol decretou a I"!\obilização parcial, ter-
Pelo advento de seu filho resltr�, aérea e naval para proteger' a neutralidade do

Mauro acha-se em festas o lar
I país".

do sr. Amâncio Pereira, proprie
tario da conhecida alfaiataria
"Pereira" .

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

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

Era perigoso à selu
ranca nacional

Rio, 18 (E.) - A Companhia Ra

diotelegráfica Brasileira S. A., soli
citou autorização para, de acordo
com o decreto-lei n. 4.638, de 31 de
agosto de 1942, rescindir o contra
to de trabalho com o súdito alemão
Wilhelm Schmarje. Em face das
provas constantes do processo e da
informação da Delegacia Especial
de Segurança Política e Social,
tratando-se de súdito alemão com o

exercício de atividades contrárias
à segurança nacional, o ministro
do Trabalho deferiu o pedido, de
vendo a requerente admitir um em

pregado brasileiro em substituição
ao técnico alemão.

Apelo de La Guardia
aos marinheiros

italianos
Nova Iorque, 18 (A. P.) - Na

transmissão radiofônica que costu
ma fazer, todas as semanas, para
a Itália, o prefeito desta cidade, sr.
Fiorello La Guardia, fez, ontem,
apelo à esquadra italiana no senti
do de que coopere com -as forças
norte-americanas que estão operan
do no Norte da África e que assu

ma a iniciativa para a libertação
da Península Italiana, do domínio
nazista.
"As forças que lutam contra Hí

tler - acrescentou o prefeito La
Guardia - não estão longe de vós
e de vós se aproximam em cada
dia que passa. As notícias, que,
neste momento, nos chegam, de to
da a Europa, falam de nova e ati
va resistência. Hitler comeca a

perder a cabeça, em vários ·sen
tidos" .

VENDE-SE
Por preço de ocasião, uma

enceradeira eletríca, marca
ELECTRO LUX.
Ver e tratar no "Salão Re

cord", á Praça 15 de Novem
bro. 5vs.-2

Fogueiras difíceis de apagar I
LA VALETA, Malta, 18 (E.) - Aviões de reconhe-!'.cimento, que ontem sobrevoaram Gênova, informaram Freiras aprisionadas I Ecos e Notícíasque alí ardiam algi..tns incendios provocados pelos recen- �ondres.' ,18. (Reuters) - Seis

tes bombardeios daquele porto pela RAF. freiras br-itânicas, de um convento O coordenador da mobili aação
- em Borgerhout, nas proximidades economica resolveu extinguir as,

Não é ainda batalha decisiva ele Antuérpia, foram presas pelos feiras-livres, no Rio. Serão elas·
WASHINGTON, 18 (E.) - A imprensa norte-ame- alemães, e :l1viadas a um campo de substituídas por entrepostos pa

ricana publica longas informações sobre a grande bata- c�ncentraçao em Tettn�ng: em
ra venda de peixe, aves, ovos.

lha aero-naval nas cercanias das Ilhas de Salomão. A frota ': �Jetemb,erg, �eclara a agencia no- verduras e outros produtos da.
. 'd I

ticiosa hélza independente. J C d baiJaponesa navega, agora, para o norte, protegen o-se com " pequena avoura. a a airro-

cortina de fumo. O sec�e�á�io da Marin.ha, c;l. Fr?,nk (HARUTOS IHDIOS terá um entreposto, que funcio-
Knox, declarou que a vItorIa ncr te-cirnerdocma e deveras ri $ O 30 d

nará diariamente.
. d'

-

d 'd b t Ih \"r, co. a um

Important�;. to cvrn, nao se eve consr erar essa a a a
CASA MENDES •

como decíeíva. A Academia de Letras do Ins-·

Vai aos Ele. UU. o mi. tituto do Brasil, vai hornena-
lavai substituto de Darlan nistro João Alberto gear no próximo dia 2 de de-·

ZURIQUE 18 (E ) N t'
. h d d F zembro, a memória do jornalis-

, .
- o icrcs c ego as e rança Rio, 18 (E.) - Dentro de prazo

f b' Pi L 1 á ta Azevedo Amaral, que foi ti-azem sa er que e quase cer-to- que ierre avo ser o relativamente curto, o ministro
b d 1· DIA d V' h' tular da cadeira na 41, na Sec-su stituto o a mtrurrte ar an no governo e lC 1. João Alberto embarcará para 05

ção "Periodismo e eloquência".Estados Unidos, afim de expôr pes- O ministro Eduardo Espinola,soalmente ao presidente Roosevelt
todas as necessidades ela indústria presidente do Instituto do Bra�

sil, designou o jornalista Auabrasileira com relação ao seu equi-
tregésilo de Ataide, também.

pamento técnico.
membro da Academia, para 0-,

Comprai na Cf SA MISCE radar dessa cerimônia.
LÁNEA é saber economizar

•

o terror hiperbóreo ...
ESTOCOLMO, 18 (E.) - As autoridades de ocupa

ção na Noruega determinaram o estado de alarme para
longas faixas da costa, enquanto que outras zonas da
quele país foram rigorosamente fechadas.

Onde estaria Rommel ...
La Linea, 18 (Urgente), - Uma informação de Roma

diz que o marechal Rommel chegou a Tunis, para encabeçar a'
resistencia I 'eixista" às forças aliadas de invasão.

Rumo à co�ta d'Africa
ESTOCOLMO, 18 (Urgente) - As naves de guerra

alemãs abandonaram suas bases na Noruega, largando
para o alto mar. Tem-se como certo que se destinam ao

litoral da Africa do Norte, afim de atacar os comboios
aliados que para alí afluem.

E foram metralhados pelos alemães I
La Linea, 18 (Urqente). - Os alemães que estão

destacados ao longo da costa itálica, confundiram 17
pescadores italianos com invasores inimigos e metralha
ram-nos furiosamente. Todos os malogrados pescadores
foram mortos.

Entregarão Dacár ?
Cairo, 18 (E.) - Noticiou

se, sem confirmação, que di
versos oficiais franceses chega
ram ao Quartel General dos
Aliados na Africa do Norte,
procedentes de Dacár, afim de
negociar a entrega desta base
aos anglo-americanos.

•

peito se fazem as mais diversas
conjeturas. Parece agora que
ele se acha na Alemanha, em

conferencia com Hitler.
•

Abandonarlo Bengazi?
Cairo, 18 (E.) - Há indicias

de que as tropas eixistas se es

tão preparando para abandonar
Bengazi.

ccTriunfo completo»
Londres. 18 (E.) - A imo

prensa desta capitaJ, em títulos
grados, enaltece o resultado da
batalha das Ilhas Salomão, cu
ja vitoria coube à esquadra
norte·amerinana e à aviação,
aliada. Os jornais qualificam
essa batalha como a maior da
atual guerra e dizem que ela
constituiu "completo triunfo".

Hipões na Birmânia •

,Chunquim, 18 (E.) Um (ira�as ao paraquedas
porta-voz oficial diz que os ja- Buenos Aires, 17 (E.)
poneses há algum tempo vêm Quando hoje voava, em e
concentrando tropas na Birmã- xercício, um aparelho =Cue
nia , havendo já ali 7 divisões. tiss - 75&, pilotado pelo te.

• nente-aviador Angel Roberto
Onde estará Rommel? Cóceres, precipitóu-se ao solo,

Cairo' 18 (E.) - Não há ab- perto da estação Castelar.
solutamente notícias sobre o Fazendo uso do paraque
marechal Rommel, a cujo res- dos, o piloto chegou são e

•

salvo a terra. O avião ficou
destroçado.

•

Morreu o magnata
Londres, 18 (E.) - A ra

dio de Paris noticiou haver
falecido ontem, nessa cida
de, o magnata do arma·

menta francês C h a r 1 e s

Schneider. diretor das imo

portantes fábricas Schneider.
.

Em virtude do próximo em-.'

barque para os Estados Unidos,
da Amecica do Norte do tenen
te coronel Emanuel Marques'
Porto, foi designado o tenente
coronel médico Lino Rodrãgues.
Machado, chefe da la Secção
para exercer as funções de che
fe de gabinete da Diretoria de'
Saúde e de diretor do Curso de

Emergência de Medicina Militar
durante a ausência do mesmo

tenente coronel Marques Porto•.

•

Hoje, às 19.30 horas, ha-
verá sessão doutrinária no,

Centro Espírita' 'Amor e Hu
mildade do Apóstolo".

,..

Hoje, no horário de coso.

tume, haverá mais um sor

teio da acreditada empresa.
cCrédito Mútuo Prediah.

•

As classes conservadoras
oferecerão, amanhã, no sa�
Ião nobre da Associação Co
mercial do Rio de Janeiro ..

um banquete ao embaixa
dor Jefferson Caferry. como
reconhecimento dos notáveis.
serviços prestados por S.

excia., ao intercâmbio eco ...·

nômico e cultural entre os

Estados Unidos e o Brasil.
maximé nessa grande hora

• continental, o que lhe valeu
Estão perdidos I a concessão, que lhe será:

Melburne, 18 (E.) - A situa- feita. do título de sacio ho

ção dos japoneses em Nova norário daquela instituição�
Guiné foi hoje considerada co- A homenagem assumirá..
mo

II perdida". Os nipões são portanto, especial signifi
repelidos. contra o mar, pelos cação, a ela comparecendo",
austrálianos, que avançam dO!

tombem, os ministros de.�
caminho de Cocada e pelos Estados, interventores fe,·

norte-americanos, que avançam derais e outras autorid�dee-;;
do sul. [do país.

Renuncia o ministro de - guerra
da Argentina

Buenos Aires, 18 (E.) -- O
Gral. Tonasi renunciou on

tem. inesperadamente, o

cargo de Ministro da- Guer
ra do Argentina.
O Governo, aceitando a

renúncia, nomeou para su

bstitui-Ia o graI. Pedro Ra-
mires.
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