
"monge"
RECIFE,20 (E.) - XO INTERIOR DO ESTAI>O, EU NAZARETH, APARECEU DIU lXD1VíDUO DE CABELOS CO�[PRIDOS E ANDRAJOSO, QUE SE DIZ
ENVIADO DE DEUS. ANDA COlU UJUA COll'IPANHEIRAo o SINISTRO CASAL JA PERCORREU DIVERSAS ClnADES, SEIUEANDO o PÂNICO ENTRE OS

H()ll'I.E�S SIlUPljES DO CAIUPO, CO.llI A PROFECIA nE QCE ES'l'A PRóXllUO O FOI DO JUUNnO.
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o Japão ameaça o Chile
CONTRIBmRÁO OBRIGATóRIA·

Ilastra se a onda de r'evoltaMENTE PARA O MONTEPIO I ,',.
_ .

'

Rio, 20 (E.) - Foi assinado pe- ,
'

ia presidente da República o se- I

por toda a península dos BalcãsIminfi�<te � r'!lilniura de r!ll�flo"""es guintc decreto-lei:
!a}iVd II! Wp l '� ÚV "Art. 1° - Os primeiros sar-gen-

Sid
.

20 (R) A' d T'
. .

f Hor i t I
tos da Xlarinha de Guerra que fo- Fronteira Suiço-Alemã, 20 (Reuters) -- Revolta de grandes...,i ner, .

- emissora e oqulO in orma que o sr. Orl, pora-, .

voz do governo japonês, discutiu em termos ameaçadores a política ex-
rem rei armados na .mcsma grau na- proporções está-se alastrando rápidamente por toda a península dos

terna chilena, em entrevista coletiva dada aos representantes da imprensa.! ção e com os vcnctruen tos e van=] Balcãs, ao' mesmo tempo que as fôrças do "eixo" procuram fortificar
.

"Se o Cl:iIe aband�na?' sua ati!u(�e de neu.t�alidade, declarou o sr. HO-I' tagens integrais da atividade, 1,)01" apressadamente, o litoral da Dalmácia. Assim, chegam continuament�:1, aca�ret�ra consequen cras econo rmcas e m i litares de enorme alcance e qualquer elas moléstias especifica- ,
" _ ,

_.lmportancIa. ASSIm procedendo, o Chile não sómente porá em perigo a n; ( " o '
.

.

no, as mformaçocs sobre a onda de revolta nos Balcas, e na Europa
sua navegação, mas, também, trará sofrimentos ao seu povo. O Chile ado-

das ,1:0, par-agi �fo � do art igo 160 central. Sabe-se que quinze mil patriótas sérvios estão agindo na costa
tará uma das atitudes mais sábias se fôr prudente, evitando ap roxirnar-se do Código de Vencimentos e Vanta- ocidental da Croácia independentemente das tropas do I!eneral Míhaída linha de perigo de guerra". �ens dos Xíil itares ela Armada, lovitch e que outro grupo de guerrilheiros montenegrinos� desembarcou,Santiago do Chile, 20 (U. P.) - Existe enorme expectativa nesta capi- anrovado pelo decreto-lei n. 3.759
t I· .

(
.

S I 1\'1'
. ,.

, , recentemente, na base naval de Tivat, próxima à entrada do golfo dea , POiS s� esperam. Impor antes acontecl.m�ntos. aoe�se .que o IV inistérto de 26 de outubro de 1941 cujasdas Relaçoes Exteriores telegrafou ao mírustrn em Tóquio, Armando La... . _ _, .'. Kotor, destruindo várias e importantes instalações portuárias e regres-
bra, pedindo-lhe informar se são verdadeiras as notícias sobre declarações dISPOSl çoes lhes sao apli caveis p e- sando ao seu ponto de partida antes que-as tropas de ocupação pudessematribuidas ao porta-voz do Ministério das Relações Exteriores japonês, em lo art. 165 do mesmo Código, de- intervir.
que formulou ameaças ao Chile, se esta nação chegasse a romper relações verão contribuir, obrigalóriamente,
com o "eixo". desde que contém mais de 25 anosAdemais, todos os chefes dos Partidos que integram a aliança demo-
crática conferenciaram com o presidente, e sabe-se que os socialistas e

de serviço na data da ref'órma, pa
comunistas reclamam a ruptura imediata das relações. Às 18 horas e meia ra o Montepio do posto de 2° te
voltaram a reunir-se os chefes dos referidos partidos. riente, nas mesmas condições pre-

Santiago do Chile, 20 (R.) - Falando durante uma reunião da Alianca vistas 110 artigo 2° eIo decreto-leiDemocrática, o sr. Cesar Godoy Urrntia l ider do Partido Socialista Tr�-
balhista, declarou que "os acontecimentos se precipitam e o ro rnp imen-

n. 196, de 22 de janeiro de 1938,
to de relações do Chile com as potências do "eixo" se dará em breve". as quais lhes ficam extensivas, ten
acentuando que "não existe a mínima divergência entre o governo e a do em vista o que preceitua o art.
Aliança Democrática com referência à política geral". 151 elo decreto-lei n. 3.864, de 24

Afirmou o sr. Urrutia que o presidente Rios viajara para 'Washington de novembro de 1941.provavelmente em principios de dezembro.
Na reunião foi examinada, principalmente, a posição do Chile em fa

ce da política internacional, tendo ficado resolvido que será redigido um
memorial e enviado ao presidente da República.

A Aliança Democrática é uma coligação porttica que compreende os CHARUTOS IrmlOS
partidos Radical, Socialista, Comunista, Democrático e Socialista-Traba-
lhista. .

Os cupins devoraram-lhe o dinheiro
Rio, 20 (E.) - Informam de Fortaleza que, na localidade de Mo ..

rada Nova, a viúva de um fazendeiro, depois da morte do marido, cos
tumava guardar dinheiro no fundo de um baú velho, temendo que os

parentes tentassem lançar mão da herança. Com o advento da nova

moéda, a velhinha tratou de procurar trocar o dinheiro. Quando, po-

rém, abriu o baú, encontrou, totalmente devorados pelo cupim, cerca

de 30 mil cruzeiros, que, dessa maneira, ficaram perdidos.Art. 2° - Revogam-se as dispo-
sições em contrário".

o _Brasil, república de trabalhadores
Cr$ 0,30 co.do um

CASA MENDES Rio, 20 (D. N.) - O ministro Capancma, falando novamente a um

vespertino, a propósito do Convênio do Ensino Primário, afirmou que
a divisão do ensino em dois cíclos, o primeiro em três anos e o segundo
em dois, foi feita para atender às condições econômicas de certas zo

nas do pais, onde não póde ser instalada e funcionar convenientemente"
uma escola com o curso de cinco anos de duração. Assim, não deixará
de ser obrigatória essa educação, embora de nível mais elementar, mes
mo nas localidades mais necessitadas de recursos. O ministro Capanema
focalizou outras interessantes questões, afirmando que, preparando as

crianças para o trabalho nas escolas se está preparando para a gran
deza nacional, já que o Brasil nada mais é, atualmente, do que uma

República de Trabalhadores".

INTERNADOS EM LOURDESLinhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Nova Iorque, 20 (A. P.) - Os
diplomatas norte-americanos que
se achavam em Vichí, na ocasião
do rompimento entre o govêrno
norte-americano e o govêrno do
marechal Pétain, foram internados
em Lourdes, informa a rádio de
Vichí.

Querem alijar Hitler de
interferencia no

S A B O T A G E M
Angora, 20 (Reuters) - Viajantes

aqui chegados informam que nu

merosas prisões foram efetuadas
recentemente na Rumânia, depois
de um incêndio que causou sérios
dânos aos poços petrolíferos de
Ploesti.
De acôrdo com os mesmos infor

mantes, o marechal Antonescu de
terminou que se desse uma prote
ção mais eficiente a êsses poços
petrolíferos, incluindo-se uma

guarda de destacamento da Gesta
po, que acaba de chegar à Rumâ
nia, especialmente para êsse fim.

qualquer
Alto Vomando A Africa será o verdadeiro arsenal

para a segunda-frenteEstocolmo, 20 (Reuters) - Um grupo de generais alemães, encabeçado pelo marechal �e campo List, está insistindo para a reorganização do
alto_ comando alemll;o, segundo il!fo�mações aquí recebidas. Essa reorganizaçao compreendena a transferência completa da autoridade do alto comando aos gener�is e a readmissão de peritos militares de renome, taiseemo von Brauc�itsch, von Leb e outros, demitidos pelo "Fuehrer".Segundo ,se .dIZ, o sentimento d.e oposição observado entre as altas patentes do exercito. se acentuou ultImamente, devido ao rumo que vão tomando os acontecime";tos. Repete-se, a propósito, a declaração feita peloex-chefe do estado maior, general Halder, 'na véspera de seu afastamento
daque.le cargo: "A recusa, de Hitler de ouvir QS conselhos dos generaise1rllerImentados acarretara o fracasso da campanha de 1942 e nos custará
enormes perdas".

A !xpressão típica do sentimento de alguns generais alemães foi a de
!la�açao recen!e �o conhecido teórico militar, general Horst von Metch:Somente a crraçao de um estado militar na Alemanha tornaria possivelque o exército resolvesse o destino da guerra". Essa declaração é inter
p�e�ada como o desejo dos generais alemães de estabelecer uma ditadural!uhtar.

Nova Iorque, 20 (United) - Despachos de Londres assinalam que
toda a Africa setentrional francesa será transformada num verdadeiro
arsenal aliado, para a abertura da segunda frente na Europa. Presu
me-se que os aliados têm a firme intenção de desembarcar na. Itália ou

nos Balcãs.

•••••••••••••••••••••••••
· �,� .

! FILHA! MAE ! AVO I !
• Todas devem usar a 8
• •

: w�tr.mi·milât3 :
• •
• (OU REGULADOR VIEIRA� •
• A MULHER EVITARA DORES •

: Alivie as Cólicas Uterinas :
• Emprega-se com vantagempa- •ra combater as irregularidades• das funções periódicas das se- •
•

�.�
nhoras. É calmante e regulador •

• AVB i � dessas funções. •
• i"�. ,_ FLUXO-SEDATINA, pela sua •
• h..����;C"'''''�'��J co�prov8da eficácia, é muito re-

•
• r.-�,�\)� ,'IO:ô �,�� celtada. D�ve ser usada com

•��\\�i\ �," confiança.
." ;�! �� FLUXO-SEDATINA encontra-se .,
• (. FrtH) 'l;'\Aé em toda parte. •
•••••••••••••=•••••••••••

Caspa 1 LOÇÃO MABAVI.
LHOSA 1

Futeból entre médicos
Passo Fundo, 20 - Em partida

amistosa, defrontaram-se, no campo
do Gaucho, o combinado de médicos
c advogados locais contra os co-ir
mãos de José Bonífacío, Diversas
homenagens foram prestadas aos

visitantes, tendo o quadro local
ofertado uma flâmula com a inscri
ção "Doutores". Após os noventa
minutos de luta, a, vitória coube aos

"passofundenses", pela contagem de
seis a um. A missão regressou no
mesmo dia, em trem especial. Apro
ximadamente 120 pessoas acompa
nharam a caravana.

o embaixador brasileiro
deixará a França

�ondre�, 2� (R.) - �oube-s� que o sr. Sousa Dantas, embaixador do
�rasIl em Yíchí, recebeu ll1struçoes. do ,s�u governo para deixar a França,Juntamente com todos os seus funeioná rIOS, em consequência da intrusãotios alemães na embaixada do Brasil em Vichí.
• .

De acordo �om as. i'!lf?rmações de Vichí, recebidas pelos círculos brasileIrOS na capital brttânica, os soldados alemães e agentes da Gestapoforçaram a .entrada da em.baixada, que foi minuciosamente revistada.O embaixador do Brasil apresentou enérgico protesto contra essa fla
grante viol�ç�o dos direitos internacionais, dos mais elementares, e o go
-ver:no brasrleiro ordenou aos seus representantes na França para que se
ret�rassem, uma vez que. o �overno de Vichí revelava-não mais possuir autorídade e poder garantir diplomatas estrangeiros na execução do seu tra
bal!t0' Soube-se ainda que embóra o governo brasileiro tenha ordenado aretirada dos seus repI"esentantes, esta providência não significa a rupturadas relações diplomáticas entre os dois países.

. Zu�i9ue, 20 (R).- A rádio de Paris informa que as representaçõesdIPlo�ah��s do Mexico, Cuba, Guatemala, Honduras e Nícaragua deixa
.ram VlchI as 16 horas de ontem, com d'estino a Amelie Lesbaill's.

Retirada da .Lista
Negralll a «Condor»

Rio, 20 (A. N.) - o govêrno ame
ricano mandou retirar da "lista ne

gra" a "Condor Limitada", reco
nhecendo sua nacionalização como
emprêsa brasileira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR MEDICO DEV�R rJ:,E T�ts UM

- -

Dr. ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA"------------------.-----------

E'specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às t 2
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr, MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperteíçoamento e Longa Prática no Rto de Janeiro

(onsult .. s Pela manhã: às terças, quintas e sabndos. das 10 ás 12
lO horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas '

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

Dra. Jesephíne Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

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

Ex-'nterno de Serviço de Clinlca Médica do Professor .Osvaldo Oliveira
médico do Deoartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS. '

Dr. AUCiUSTO DE PAULA D��eto�a�����S��:1
Flonanopolis

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

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

Fone 1.644

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

Ex-interno do Serviço do Professor Letlnidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clinica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Scbmidt, 8, Fone 1256

Resldencía: Conselbeiro Mafra. 77-FLORIANOPOLlS.

I Dr. ARMINIO TAVARES
• OUVIDOS - NARlS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João PiDto. 7 - Fone J.li61

I RESlotNCIA:
Rua Bocaiuva. lllt - Fone I.ltS6

I Dr. Ant.ônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.I
Dr. Remiglo
CLlNICA -MEDICA
MolfStias Internas, de
Senacras e Críanças em

Oeral
CONSULTORJO :

Rua Fellpe Schmidt-Edlfl
elo Amélia Neto·-Pone 1592
9' ás 12 e 14 ás 17 horas.

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

Attende a chamados
'4

I�STlfUTO DE DIAGNOSTICO
CLItfIOO

Dr. Oialma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Buíea)
Com pr!tloa nOIl hospítaís europeu!
CUnloa médica em geral, pediatria.

I
doença. do elstema nervoso, apare

lho genlto-urlnarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico I
Dr. Paulo Tavares �---------:;

Curso de Radlologll\ Olíaloa com o Não tenhas dúvida em de-
dr. Manool de Abrêu Uampanar10 naneíar um "quinta-coluna",Sãe Paulo). Especializado em RI- por mais que pareça teu amí-
::3:3eed�'m� P:l�C:Def:o� Unlver·

go; não merece tua estima um

Gabinete de Ralo X traidor da Pátria. (L. D. N.).
Electrocardiografia cllniea O gral. De Gaulle nãoMetabolismo basal

concordouSondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Laboratório de microscopia e

análise clínlca
Rua Pernando Macbado, I

Telefone 1.195

ciam que não tomaram parte, de

I
maneira nenhuma, nas negociações
nem lêem parte na responsabilida
de pelas mesmas negociações, que
se desenvolvem no Norte da Áfri
c com representantes do Governo
de Vichí. No caso de negociações
surgir um acordo que confirme o

I
CONSULTORIO: regime de Vichi no Norte da Áfri-

Rua Trajano, 33 ca, essas decisões, obviamente, não

Sobrado serão aceitas pelos franceses-com-
batentes. A união de todos os ter-

, Consultas das 5 horas ritórios ultramarinos franceses na

I
em deante. luta pela libertação deve ser alcan-

RESIDENCIA: çada em condições consonantes

Rua Blumenau, 28 com a vontade e a dignidade do

I..... � I Povo Francês".

•

A nossa participação na guerra contra

ã ouressüo e a tirania totalitárias, ombro

a ;111bl'O com as demais nações demo

cráticas, imposta pela vontade unanime

dos brasflciros, tão superiormente inter

pretado pelo Pi-esidente Getúlio Vargas, I

gera deveres a que nenhuma inteligên- IIcia e nenhum esfôrço construtores se po- I
,

derão furtar. I �
Por todos os meios ao alcance, deve.-,

mos cooperar na elevação do potencial
oconôm ico elo país, cancientes de que,

pela trabalho íntenso, estaremos, na

tranquilidade de nossos campos e seáras,
contribuindo para a vitória decisiva e es

magadora.
A guerra que se desdobra através de

imprevista mobilidade, não deverá nem

noderáá colher-nos desaviados. Ao oontrá

�"iO, sob previdente deternlinação, deve

'mos constituir-nos uma fôrça das mais

decididas e eficazes, de sorte a nos res

guardarmos das sur-presas ru inadoras, já
verificadas em outras nações, onde os

vencedores, na sua ambiçâo e no seu or

gulho br-utais, converteram os vencidos

em marthízados escravos.

Se, de um lado, o governo aparelha as

suas gloriosas fôrças de terra, mar e ar,

para a resistência, a defesa ou a ofen

siva, de outro não se poderá deixar de

travar a lula patriótica de que depende,
em grande parte, o sucesso das armas

;,

combatentes,
'

Cabe, assim, a todos que anciamos o

triunfo do bem sôbr-e o mal, obedecer ao

imperativo patriótico, que nos vem elo

passado C01110 um símbolo glorioso de

brio, de honra e de patriotismo, exigindo
cumpra cada um o seu dever.

Êsse dever, para os que se curvam sô

bre a terra maternal .e dadivosa, para
os que se devotam à prosperidade de nos

sas indústrias multiformes, para os que,

enfiln, se empregam nas mais variadas

atividades criadoras, está em promover,

por todos os meios e sob os melhores

esforços, o amplo desdobramento da

nossa produção, elevando-a a um nivel

corisíder-ável, e que torne o País apto a

ocorrer a imprevistos vultosos, numa ele

monstração perfeita da nossa capacidade,
realizadora.

Não há perder de vista que o campo
de ação da presente guerra se alargou e

distendeu vertiginosamente. E o fato
não nos deve impressionar apenas através
das vitórias marcadas, sinão que reclama
de nossa compreensão a espontaneidade
de uma colaboração ininterrupta e cres

cente.

Assim, enquanto a linha vanguardeira
dos nossos aliados se estende por todo
o norte do continente africano, cumpre
nos, paralelamente, ampliar a fr-ente in
terna da produção, em que se firma, sob
muitos sentidos, a eficiência ofensiva da
quela.
A nossa inteligência e à nossa ação

não escapa a magnitude do esfôrço-de
guerra que nos toca, e, objetivando-o es

plendidamente, estaremos, por nossa vez,
contribuindo poderosamente para a de

sobrigação de compromissos e a decisiva
vitória da nossa Pátria.

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às n e 11 às 18
Edificio Amelia Neto,

sala 2.
Florianópolis.

I PlORIANOPOLJS

•

Londres, 18 (A. P.) - É a se-

guinte a declaração do general De

IGaulle e da Comissão da França
Combatente, repudiando qualquer
ligação com o almirante Jean Dar
lan: "O general De Gaulle e a Co
missão Nacional Francesa anun-

Ultim.os estilos de finos
MOBILIARIOS
acaba de receber

I .

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNJC�
MEDICA

I
I

" "

prazo
.....................................................
• •

I o inútil de boje será o útil de iunanhã I
• •

: Assim será se V. S. mandar seu terno à :
i "TiNTURARIA GUARANÍ" I
• •

: lavagens químicas ..Perfeiçáo·Rapidez :
: A MAIS ANTIGA DA CIDADE :
• •

: E::onomize seu dinheiro, preferindo a :
: TINTURARIA GUARANI-RUA JOÃO PINTO, 11-FONE 1428 :
• •
.....................................................

�:ouNIcõ:l
Florisbelo Silva

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

Servico garantido-Prontidão

O alfaiate elegante da cidade
Rua João Pinto, 21

e
-_- -_•••••_-.._- � _-_-_-. .••_..._..l"_ _-.-",..-. _._._-_-

Farmácia "Esperança))
do

Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatiu.

PerFumarias.--Artigos de borrlchd.
Garante se a exata observ6ncia ao receituário médico

PREÇOS MOOICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edificío do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Em su.. blh tte lotin-:8 f O r ente fi MEIGYPAN, de

!?,güi,W p';t.tür hig'IQn!'1" (lontra rr o-és i8� e n . gloses
"U;�pP'í, 8,. ,rrtt I{)i)"� corrhne.uoe. 17, ... 1(> j

!L·.!:'; ti e!n vaghH'dl§, tl el j,�::, e tl)dõ lHi'IP rk (h,ença�
1 'lr. S e [ltMl\;'" tJr�tk;ir�<11lvu. Dr0�.:rlc P. che co, Río.

Molé "tiaR dos riras e corscno
O TONICARDlUM tônico dos rins e do coração I mpa 11

bexiga, os ríns, Ue nefrltes, areias, cólicas renats: aun.eura aa

urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hidropalas, falta de
ar, oalpltações, dures do coração, asma, bronquite asmática,
ar: erto-eacíerose.

BpU.1é ho das �enhor��
E' o tônico útero-ovárto SEDAN1'OL que restitue a "Ilude

perdida pela anemia, palidez, magreza, Iastlo, Ilôres brancas,
regutador das visítas, d as -toonç is do útero, ovàrtos, evita
aR hemorragias, entes 8 depois tio pa. to; contra t .das as eníer
mídades das sechoras de qualquer ídade,

I�PH[)e8 do euraçào f� aS1Ua.
Use a CACTUSGENOL espec ilíco

contra hldropsías, pés tnehados, tsua de ar, palpltacões, abstl
menro dss veías e artêrtas, bronqulte asmética,

leiiões, cansaço, urlnas e8C!HdiS fi (jôres 110 coração, pontadas
nos rins e tnehaçõaa.

A n� t'r3001o,,) (� con \·alOl"'lt·eutf�8
DCVr'ID usar o STEl\OLINO, Ql e faz engordar. aumenta o

v tgor dos n üsculos e dos nervos. Fortal ... c<' to sanrue nas pes
!)(}/H anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, t088t', dores no peíto ti nas Ct)Sí!H". pernas fraca!',
língul\ suja. Para a neurasteuía, o dnâ 1.m0 e li dl';peptlI8_, a

cuavalesceuça (. �Il.píde.
�ífil i� - Reuruuti-mo

S!'IROf'Hf TiNA é usada nas mr lé tias do sangue �lmI8,
e('zPilllv, tumores. (!anbtoll, espínhas, li -tulas, purgações, terí
das, c-noros, e1'.r.rófda.s, rcumausmo.

Ún.ico riepiJ�!:Itiv;) que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Uep( sltar lus. tof.1u., 1;\8 drü�arla� de 81:i,0 Paulo e Ria.

A morte de um herói

I VENDE SEWashington, 18 (A. P.) - Anun- 1 -'

cíou-se, oficialmente, que morreu, ._

em ação, nas ilhas Salomão, o con-j Por pr e ç
o de OC8S1ao, uma

lra-almirante das forças de cruza- encerndeira pldrica, marcu

dores dos Estados Unidos. ELECTRO LUX
O contra-almirante Callaghan, que

desaparece aos 52 anos de idade, foi
ajudan te-de-ordens do presidente
Franklin Roosevelt desde 1938 até
abril do ano passado, quando assu

miu o comando da frota de cruza-

.dores.
Callaghan eslava em Pearl Har

bour, quando se deu o ataque dos
[sponcscs a 7 de dezembro . Logo
após o contra-almirante passou a

comandar as forças de cruzadores
no -sul do Pacífico e, posteriormen
te, foi designado chefe do estado
maior do vice-almirante Chrornley,
quando este era o comandante das
forças navais no Pacífico Meridio
nal.
Um funcionário do Departamen

to da Marinha, ao descrever a per
sonalidade do extinto, disse: -

"Era, U.111 grande artilheiro e um

excelente marinheiro".
Não se receberam informações

detalhadas, por enquanto, sobre a

ação cm que Callaghan perdeu a

viela.

Documentos escritos
em alemão

Buenos Aires, 18 (A. P.) - A po
lícia varejou uma fazenda em Toe
quinst, na província de Buenos Ai
r�s, tendo apreendido certa quan
tidade de documentos escritos em
alemão. As autoridades declinaram
esclarecer se foram feitas prisões
adeantando que não podem ser da�
dos pormenores antes de concluida

. a investigação.

Ver e tratar no "Salão Re
corá", á Praça 15 de Novem
bro. 5vél.-3

Compram-se
Uma máquina de costura

SINGER - Uma bicicleta -

Uma geladeira. Tudo em

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

NegociO de ocasião:
Vende-se uma Jlrnousíua

de aluguel, cha pa no 1.511.
Preço: 6:500$000.
Tratar com o proprletar!n,
Victor E"pindola, C11�a Ele
trica-; Rua João Pinto 15

Não procures conhecer o que [
se pensa nas esferas oficiais;
são segredos dificeis de guar
dar. (L. D. N.).

A Tinturaria ({{juarany»
Pede à sua distinta freguesia

não entregar seus ternos a pes
soas que não apresentarem cer- I

_ti!�cados fornecidos por ela, icornprobarc :c� sua, qualida- I
de de funcionár........
666 "-'---[Svs.-1.:S!

ALUGA ..SE
Uma casa com todo o con

forto, à rua Joinvtle n° Iü
Tratar à rua Ntreu Ramos.
69.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

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

v§·2S

INDICADOR BANCARIO BRASILEIRO
Cerca de 1.000 paginas, com balanços
d?S Estabeh,cimentos Bancarios '10 Brasil.
LIsta geografica - alfabetica, indicando
08 b8ncos que funcionam em cada lugar.
End. Telegraffcos. Lista Diretore3 dos
E(:�t8b. Bancarios no Brasil
Lista Exportf1dores e dos produtos. �Informações uteis da Carteira de EXO.,e Imp.

•

Preçr,: Cr$ 200,00. Á venda nas Livrarias I
. Iof. tel. 43 - 0623 e C. P. 2475 - Rio. i

�

i
I
I

..

Retratos
Os retratos de Adolfo, que

recentemente nos chegam, mos
tram-nos um sujeito emagreci
do, com a melena mais descaí
da, rugas de desespero e de ví
cio vincando a face, o bigodi
nho de Carlito retocado com

geito.
Seus olhos de gazeado, um

pouco estoirados e assimétricos,
não têm aquele contentamento
de maldade que lhes dava um

satanismo cartcatural (e em que
os seus fanáticos vislumbravam

poder magnético). Está muito
mais magro, como senhora gran
fina que fizesse regime para

adelgaçar. O regime nacional
socialista, está-se vendo, ema

grece mesmo ...

Por aquelas rugas devem ter
corrido Iágr imas 'ardentes; não
ainda as do remorso purifica
dor, mas as da raiva impotente,
em criminoso que - vê frustrados
seus desígnios. Cada corpo mo

ço tombado por culpa dêsse ho
mem deve levar consigo um

pouco da substância d êle.
Trágicos retratos, os últimos

retratos de Adolfo Hitler.
Deixam-nos vislumbrar, por

trás dos retratos de um homem
ainda vivo, as linhas sinistras
do seu aspecto.

("Correio da, 'Manhã")

•••••••••••••••••••••••••
• •

': S_l-�NG1JENOI_:
· � .
I) COJ:1tém oito elementos tônicos •
15 Fósforo, Cálcio, Vana •
" dato, Arseniato, etc. •
• •
I) Os Pálidos, Depauperados, •
.. Esgotados. Anêmicos, •
• Magros, Mães Que Criam. •
A Crianças Rtiquitieas rece-

•.... berão a tonificação geral
• do organismo com o ..
• •
• •
• •
� .
•••••8••••••;••••••••••••
Mais um bravo enfren

ta seus algozes
Nova Iorque, 18 (A. P.) - A rá-

I
dio de Berlim anuncia que o general
De Tassigny, que dirigiu o levante
do sul da França, quando da ocupa-I

I cão alemã, foi conduzido perante
a Côret Marcial para ser julgado.

7tllillÃrAlfllEn ["
COMICHÃO OU HEMORRAGIAS �
SINTOMAS DE H [M O r. P. f: I D E S

•

����:O��!�!:��� Itra esse terrivel mal

(CRUPE)

IInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

I
Si tem irr, taçào retai ou hemorra·

g'as, cuidado! São o prenuncio de

gL ve doença que. não tratado em

ten'p:, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurg·c'l.. A Pomada Man Zan lhe
:lará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

o ADVOGADO ACAem ftfO
RE!Bl� comunica aos seus a

migos e clientes ,�ue mudou

o seu escritório para a [!]_!l_
«Deodóro .. na 23.

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

apartamento 112.
_ Caixa-Postal 110-Fone: 1277

Só às autoridades interessa

rá, de-fato, o que sabes a res

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

Hitler ordena
resislencia

Londres, 18 (D. P.) - A rádio
francesa informou que Hitler or

denou às tropas do "Eixo", que se

encontram em Túnis, que defendam
suas posições a todo custo.

Gra,tifica-se
Perdeu-se uma medllhinha
de ouro. com valor eitimativo
nO trajeto da rua Almirante,
Alvim á PraC-:1 15. Gratifica·
se bem a quém a enCi)ntrou
e entregá-la nl casa n. 21
da rUl Almü'aut� Alvim.

5\18.-4

__________
._n • �
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Pétain melindrado
Londres, 18 (A. P.) - A Rádio

de Vichí transmitin a seguinte no

ta, atribuída ao Ministério das In

formações do govêrno Pétain: "A
Rádio de Marrocos acaba de trans
:mitir uma proclamação do almi
rante Jean Darlan, que constitue
verdadeiro apelo à dissidência. Lo

go que o chefe de Estado, mare

chal Pétain, teve conhecimento Idêsse documento, dirigiu esta men

sagem aos habitántes ela Fr-anca

metropolitana e do seu impéri�: i
"O almirante Darlan atreveu-se a IIdeclarar, em proclamação, que es

tou em uma situação, na qual é im

possivel que transmita ao Povo Imeus pensamentos íntimos e pre
tende atuar em meu nome. N_ão sou Ium homem que se deixe dominar

pela í'or ça. Insinuar o contrário é iInsultar-me. Quando a Afr ica foi
Ian a defesa da soberania france

sa, da qual sou guardião. Desde o

, princípio, o almirante Darlan não

vacilou em chegar a acôrclo COlll o
!

adversário, dar ordens prematuras I
de cessar o fogo, e desorganizar a i
resistência, destruindo o ânimo das

I _

tropas. Hepetidas vezes, confirmei II
"O .• ',-_ ••••

minha orelem para que a África Mu i tos ferroviários foram presentemente substitui-

fôsse defendida. O almirante Dar-. dos por mulheres nas e s t rodcs de ferro as q u c is (IS
! •

Ian não reconheceu essas ordens, i sumem aSSIm uma tarefa bélica vital. GCQll.Je parte
sob pretexto de impedir que o ('he-: desse trabalho é pesado e riecesai t n ser executado a

f'e rebelde e traidor, general Gi-j todas as horas e quaisquer que sejam as condições
raud, usurpasse o comando <las. atmosféricas.

tropas. Hoje, Darlan, confirmou a I Vê-se na fotogruilo.. uma mulher, mãe de dois Ei

-designação de Giraud como co_Ilhas e anliga ou xi l io r nurn moinho, t r o b o lho n do na

mandante das tropas francesas d is- lirnpesa de uma chaminé, numa das q r'o n do s estações
.sidentes, O general Giraud foi es- terminais de Londrês. (BRITISH NEWS SERVICE)
colhido pelas nações que levaram

-----'---------. - _ ..

+·....·H· ·�� • • '· · • · • • + �· ·_H·..• + • ·'H_·�·�
a guerra ao terr.i.ório francês. Dar- � 4i • '"

y �
lan se colocou, assim, f'ó ra da co- +. t
mun idadc nacional. Declarou por- <'1:+ 9. 4t
tanto, que ele foi despojado de to- +:.. +••
das as suas funções públicas e ele +:+ .:.
todas as suas atribuições milita- �.. R f

.:.
I�� : i: HI aialaria Brito :i:
EDIT,AL ' +:* Situada à rua .Tiraden-·' .}

I +t tes n. 17, nesta capital, •

t ....
Jnstituto de Educação de II ....

está habilitada para 0- +!.
Florianópolis .:. tender � mc:is exigente ...

Curso de Musica e +. rreque s . :.
Canto Orfeônico ,+,t Garantia, prontidão, es- +:..

De oruem superior, e t6D- t>:_'*' mero e bom gosto, Ior- .:...
do em vista o decreto lei n. +t mam o tema de todos (

+:+

�73, de 12 de setembro de +:+ os seus trabalhos.
. .:..

1942 e o decreto D. 2257, +:. .:..
de �9 de setembro de 1942, +:+ Na Alfaiataria Brito, tudo .:.
fica aberta, pelo - prazo de .... é moderno, bom e ( ..:.
30 dias, a contar desta, a .:. garantido. .t.
matricula para u Curso de .:. .t.
Música. e Canto Orfeônico .:+ VISiTEM .:..
que funcionará' anex i a +.

•

••+ A ALFAIATARIA BRiTO •••
êste Instíuto... \ t

dúna�e�t�rárá� p���s� !��á =1: Rua Tiradentes, 17 x
das 9 à� to 30 horas. +t Florianópoli� .t••••••••••�a.� .��-e�G�••• '�;'('�

A<s candldatas deverão' +.+ - - , .. - .:.•• •
apresentar prova de C urso .:..:..:..:..:..:�:..:�;�;�:..:..)+.._._:..:..:�.:..:..:

..

�:..:..:...:..:...:..:. • •de teoria e sullejo, ' - -

SUhm��dllf:lt� t:sêt�t: d:e��� Formando um governo frané'ês nã-Ãfrica : :
nhecimentos musicais & •

O curso será orientado
Estocolmo, 18 (U: P.) - A agência telegráfica suéca informou de Vi- ., DE PESSOA C! TI=:I\II

chí que vários políticos franceses de influência, entre os quais Flandin, • - _ ..�- ", _IV'I ".
p�la .prBofesdsu,ra BRea"t{riZ Vi Pducheu e Peyrouton, escaparam da França para participar da formação I. /.1 __

� __ �. _ •
cencIs an e ra y L

e um novo governo nt) norte da África. Segundo aig-um'lR nt)t;ci�� OQ
"..--

Quaisquer outras jnfor- políticos foragidos se encontram atualment ...... "X(.. l.§ (A. P.) - É a se-' 'USADO COM BOM RE· ._
com o general Giraud enq,u"n'" ,. .... - .. ;.� na I _ ... • - ..... ..., JII, .. ,

mações poderão a8 candi .. W h' t .' -�' .. ". _d ...v ,] sr. CamIlle ChautemjJ'" "'" .» • .:-:.. 1'IÍIIt.'
SU LTADO

.

O POP U. •
datas. no tocante à matrl-

as mg on, e� _!�J;'áo especial, I" \

•
�?l� e freq�êncil!. 'O. _qln�,: • -'"

..

_2 •
•

i'����ut�� Secretaria deste Ginasiano Gervasio Nunes Pires I : LAR DEPURATlVu
•

Florianópolis, 14 de no. prepara alunos para o exame le admissão à série • DO SANGUE •
vembro de 19.t2. ginasial. Mensalidade: Cr. $40,00. • MARCA RUGlSTRADA •
J. Roborto M�r;:�.��.iroto;

Atende da. 7 à. lO horas. -Rua Conselbelro Mal••• M : 1:il1;aI :1#J.t....1 :
Aviadores fr-anceses

T : A SIFILIS AlheA TODO O ORGANISMO :
contra o -eixo- amancarl·a Moderna • ,U Figlld(" o Bt.nço, o coração

-

o Estômago, os •
Quartel General da Aviação Alia- .

.

Pulmões a Péle. Pr. t>duz Dôres de Cabe<;a, Dôres •..
da na Argélia, 18 (D. P.) - Infor- • nos OSSOR, Reumatitsmo, Cegueira, Qilerta do Ca-
ma-se que 13.232 homens das for- A INSTALADORA' DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao • belo, Anemia, rl.bort�os e faz os indlviJios idiotas. •
ças aéreas francesas da África do seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há • Inofensivo ao organi�mo. 1\grlldável como licôr. •
Norte ofereceram seus serviços à

I
de mais moderno. • O ELIXIR 914 eslt'\ aprovado pelo D. N. s. P. •

.causa aliada para lutar contra o E'- h • como auxiliar no tr. 'ltamento da Sífilis e Reu. •
«Reich" e a Itália. São em grande oje O cal�ado da móda, é recomendado para matismo da mesma orj� r,em, _ •
número os aparêlhos que aterris- . época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.. VALlOSA!6 OPINIOES
sam nesta base avançada para I Não comp!e seu calçado sem primeiro visitar a • o ELIXIR «91ft»,-dada a SUl t Atesto que apliquei muttas •
unir-se às forças norte-americanas TAMANCARIA MODERNA à rua TraJ'ano n. 11 _ anexo à • base. é ótimo auxiliar do tra', vezes o ELIXIR «91't» obtendo ....

enquanto outros continuam viagen; Instaladora. • tamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados i
para Argel, afim de aderir aos con- t.e nos casos em que a via bO·1 no tratamento da Sífilis.

•Vendas a vareJ'o e por atacado Ace,'tam d' I.
çal é a única pOSSível.

tingentes elo general Giraud, para I
• -se pe I� (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bilrtoletil •

o que são escoltados por caças
dos do interior. ..

das nações unidas.
€3- .0

______________....._-= ......_...___._: •• � f::' l :: O � � a� � $ (H' e �a a�.,. ...

mulher britânicaA ea guerra
Do dia 15 do corrente

31 de Dezembro
a

d
' d

. \

aremos resposta a. guerra sur a, sorrateIra e

cheia de despeitos de certa concorrencia

tom uma Guerra comercial, 1 sal, mas centundente.

l

Dispostos a tirar «diferenças» criadas e

o ltmen tcdcs mesquinhamente por despeito mal
disfarçado.

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

o POVO boníssimo da bOlissim3 FloTianopolis!

Todas as mercadorias de m stock serão remarcadas

Linhos e tropicaes para ternos - SEDAS -

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

NHO - ROUPÕES - BLUSAS.

Ternos feitos .- Capa, para senhoras, homens
e creo.nças.

TBpeteS'-- Congoleuns
Stores.

Passadeiras .-

Creto I1'3S

Panos de Mescr -Colcnas--Sua;nições
da Ilha da Madei :-0<

ETC. ETE. ETC.
TODO O LUCRO MATERIAL SEitA' ABOLIDO
301 40 e até 50% da t<o10mi3 para a nossa

população!

N B 1 u) Todas as mercadorias terão preços
• .--aClx:1 dos.

20) Sobre os preços marcados não concedere8l.os
abatimentos.

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

A MODELAR

.1

,
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CASA DE SAÚDE "SÃO
SEBASTIÃO"

Os Diretores da Oasa de Saúde "São
Sebastião" têm o prazer de comunicar
à sua distinta clientela, aos seus arní

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 duo

rante 7 anos, respecttvamente, assistem
te das Clíri icas Cirúrgicas dos Professo
z'es, Benedito Montenegro, Alípio Corrêa INeto e Edmunelo Vasconcelos, aos quais
,-deve sua orien tação cien tífica.

Foi assistente da Clínica Particular do
Ltvre-Docente da Cadeira ele Clínica 01'·

topeclia ela Facu ldada de Medicina ele
:Sâo Paulo, Professor Orlando Plrrto de
Sousa.
É o referido profissional, cirurgião con-

o

sumado, pra ticando a alta cirurgia,
principalmente da glândula tiro ide, das
\Tias biliares, estomago e intestinos, del

gaelo e grosso, vias urinárias, g íneco lo

gia e ortopedia.
O elr. Edgard Pinto de Sousa é au

tor da recente J'í10nografia "Novos Mé
todos ele Amputação", em colaboração
com o Professor Edmundo Vasconcelos
a qual ca usou verdadeiro sucesso nos

meios científicos elo país. Além desta

obra, publicou mais os seguintes traba
lhos ele reconhecielo valor; "Cisto do
Pancreas"; "Patologia e tratamento cl

rúf-gico das afecções articulares"; "Bases
atuais sobre a patogenia"; "Classificação
e tratamento das hidroceles"; "Patologia
e tratamento cirúrgico elas veias varico
sas do membro inferior"; "Enterite re

.g ional (mo lestia de Crohn) "; "Conceito

.atual sobre a patologia e o tratamento
-das hernras íriguinaes (técnica ele Ed
mund Andrws) ": "Contribuição ao es·

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

sanguineos"; "T'r'a tarrien to cirúrgico das
afecções arteríaes"; "Diverticulos do
duodene"; "Hernias por escorregamento
do grosso intestino"; "Pseudomixorna pe
ritoneal de origem apenelicu·lar".

O dr. Eelgard Pinto ele S-ousa poderá
ser procurado das 9 às 12 horas da ma

nhã, na Casa de Saúele "São Sebastião",
o e das 3 às 6 horas ela tarde, à rua F'er
sramdo Machado, 6, andar térreo. (Con
-aultórío elo dr. Moellmann).

Florianópolis, outubro ele 1942.

PILULAS DE

BRISTOL,
que asseguram uma
suave e perfeita limo
peza do estomago e

intestinos, é o mes
mo que renovar es
tes orgãos, e Isto
Importa em um optl- -"S

mo luncclonamento. .�
rn��:��;;;:::.� -�� �

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutan.eur
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ou

'mentir no mínistrá-Ios constitue
<rime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

Casa 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
-deperidências. Aluguel: 180$000
'(Cr. $180,00). Tratar à rua

Marechal Guilherme. 15.
3vs.-3

....cnnc 0tIDDDIDI:XJ

:1 Gil
. F�licio e ��Iva Conti �

" Febclo participam aos
�

, seus parentes e pessoas

Ie de suas relações o nas-

�I cimento de sua primo-
J gênita JUVELINA

·

..

·

..·1 Fpolis, 14 de Novem-

I!. bro de 1942
.;
,oooaoooa 1JCIOCICICXXJ0CJ0aDI:DJDD000"1flCCDIDCd

!3vs·3

Compra-se
Compra.se urna máquina

· ..de costura "Singer" usada,
em perfeito estado. rTratar
na casa n. 42, do Largo Ge.
<ii)ural Os,o ia

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

Verdadeiros rios de sangue Crédito Mútuo Predla I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;:>restamista Maria Severína da Conceíção,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS,
possuidor a da caderneta D. 65�2, o prêmi o

que lbe coube em mercadorias, no valor de rs.

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

18 DE NOVEMBRO
Mais um formidável SOrteio reallzará a Crédito Mú

tuo Predial. DO dia 18 de Novembro (4aJeira),
P,flID prêmios no vetor de

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

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto na .13.

(on�ulta médica g?atis !

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

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

End. Tel. "Sergipense"., com o comercio de representa
ções, deseja representar firmas deste Estado, exportando:
Féculas, Açucar. Cigarrilhas, Cereo is ,.Madeiras e ou troa

produtos desta região.
------

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os

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

t.ra o Brasil ,\-.uerra. (D. E. M.)�.
.�.��_•••••
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: E'NI _ "0'1-1 RI ..� :
; Com ércio e Indústria de Madeiras (em organiza�ão) : I va���:�!��õn:sJ�:�t�-C��1:n��
..AdI d 00$000 C 850 00$000 • Imperial japonês, de que, no dia

•v cões ao porta or no va or e 5 - apitaI de :0. 26 de outubro, na ação travada em

a realizar como segue: • águas das ilhas Salomão, foram
• • afundados 8 navios de guerra nor-20% no ato da subscrição• ftO% dentro de ao dias • te-americanos, entre os quais três

.. 25% dentro de 3 mêses • porta-aviões, foram qualificádas de

•. 15% com os próprios lucros da s8ciedade. •
"falsas na sua maior parte" pelo
diretor do Bureau de informações• O� ínter e ss ados nn corr pra de ações desta Sociedade, que visa não só • de Guerra, Elmer Davis, que acres-

• evitar que sej 1 r .... tlrad» desta 'Capital, como tambem ampliar um dos mais • centou:

• antigos e conceituados e tabelecimeutos industriais do género. com capacidade • - "Que eLÍ saiba;' as nossas per-

• para cerca dA 200 opHsrios, poderã.) procurar 08 incorporadores no fscri- • das foram um porta-aviões e um

• torio da fabrica à ru a João Pinto 44, ou nos t"ndereços seguintes: • destroier, como o anunciou o De·

• He·ltor BI·ttencourt Rua Felipa Schimidt, 34-SaIa 5. •
partamento ela Marinha".

•
-

(Edificio Bernhausen) Telefones os, 1634 e 1159.. Camionete FORD
-. Sidnei Nocetti-Idem, idem. •

•• IJ fi "v'"lla-Rua Vitor Meireles n. 22. -.li. U. li TelefC>De D. 1678. ..

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

Moscou, 18 (U. P.) - A regiao de Estalingrado voltou a se trans
formar cm verdadeiros rios de sangue em consequência do reinicio da
batalha. Os russos estão de posse da iniciativa e avançam esmagadora
mente em quase todos os selares. A artilharia russa está desempenhan
do um papel formidavel pois arrasa virtualmente batalhões de tanques,
baterias de arf ilhar!a e enormes contingentes de soldados.

Um de bombasmilhão

t

;!
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�� i
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Esta fotog rat ia mostra o resultado formidave! da transfor
mação d a iudustr i a pacifica nor te-am ericcma em industria
de guerra. Antes do traiçoeiro ataque a Pearl Harb ur , qne
obrigou os Estadc.s Unidos a entrarem na conflagração
mundial, esta fabr ica dedicava-se á fabricação de automo
veis. Agora, convertida em centro de produção bélica. aca

ba de fornecer 1.000.000 de poderosas bombas para as for
ças armadas das Nações Unidas. (Foto da Inter-Amer icana.)

NOVO CURSO DE EMERG1l:NCfA DE
lUEDICINA MILITAR PARA }IÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe elo Serviço de Saúde da 5B Regíão
Militar, estão abertas, no H. M. de FIo·
rianópolis, as inscr-ições para novo Curso
ele Emergência de Medicina Militar para
Médicos Cívis, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se

rá iniciado vinte dias após a publícação
dês te.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de setembro de 1942.

Ama Luftwaffe antiquada
Moscou, 18 (R.) - De acôrdo com o que indicam os despachos mi

litares, os alemães estão empregando na Rússia grande número de apa
relhos antiquados, pois a "Luftwaffe" teve de retirar muitas máquinas
de primeira linha para fazer frente ao perigo aliado no Mediterrâneo.
Em terra, o inimigo debilitou-se de forma muito perceptivel. Obser

vou-se nos últimos meses que os alemães estão cada 'vez em pióres con

dições para empreender ofensiva duradoura, mesmo em uma só frente.
A prolongada batalha de Estalingrado o demonstrou. A primeira ofen
siva contra a- cidade e dentro da mesma durou várias semanas. As pos
teriores foram cada vez mais curtas e as três últimas foram desbara
tadas no período de 42 a 78 horas.

Nas últimas ofensivas, em vez de empregar divisões inteiras, os

alemães utilizaram apenas regimentos e até companhias. O mesmo

acontece na, frente do Cáucaso, onde os russos desfizeram a ofensiva
alemã, depois ele terem recebido reforços de homens e aviões.

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

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: 68'

tõmago, vesfcula, útero, ovârtos,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO I'ERtNEO - Hérnias,
bldrocele, varlcocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroldes e varl·
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nOll HspltaJs de Florlanópollil.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
HorãrIo: Das 14 às 16 horas; dIarIa·

mente.

Aluga.se a parte s�-
perior ao

prédio sít» á rua Tiradentes
com fi Travessa Ratclife, n.

2. Tratar á rua Ten. Silvei
ra, 37.

--_.- ------------------------�--

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
�ares podem exigir, sempre que h011.
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra li se·

zuranca nacional. (D. E. M.).

i Svs, - 10

Oabeloe brancos'
l\L\RAVILHOSA !

LOÇÃO

LIMA

Os mentirosos
«amarelos»

Vende-se uma, fechada e com

placa, tipo 1929, em perfeito
estado. Tratar com o sr. Alva·
ro de Lima Veiga, na agência
da SINGER, à rua Felipe
�chmidt, 34. • 4vs. - 4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: SEDAS:• •
• •

: padrões maravilhosos, ííníssímo acabamento ,.

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

I �ANTA BOSA i
·

�

ft !
; Diariamente recebemos novidades •

: Rua Felipe Scbmldt, 54-Fone 1514 !
•••• O •• � ••9••a•••••••••••••••••oe••••

OiTO ELEMENTOS TONíCOS:

Dados relativos ao ano

Capital Realtzado Hs
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita

_

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

de 1940
9.00U:000$000

54.700:000$060
'1924.7 i9.000$OOO

2s..:i58·717�97Ó
to.) 964:96()�OJ2
7 _323.826$800

Z2 3)4:000&000

I

Diretores:
Dr. Pampnlto c'Utr a Freire de Carvath«, F-pipi131W' )"se

de Souza e Dr. Francisco dr ::iá.

!\gências e sub-agênctas em Cad,. o :nr'tórl', n:ICl')r1ilt.
Sucursal no Uruguai RE:'gula(joftS .je i"J;li;;:;S [li>'; prin

cipais cidades da Am ér ica, Eur o na e África, lViATRIZ
BlUMEHAU

Rua 15 de Hov, n. 533
- SA4

LIVRARiA E PAPELARIA.

FILIAL
nORIANOPOllS

Rua João Pinto, 9 A
Aqente em Florianópo!ia

�
L O B O &. (i& r,i .•

I�(.al.u ocstat J9 -_ Teleonone 1083-E.nd. rei.• ALLlANÇA...

Sub-Aqente em Lagun.a, Tubarão, Itajai, f
Blumenuu e Locrea. I

-.-------------_._____ <>=�U>7�J I
CASA MISCELANEA, distribui- Prestlgla O Govêrno e as Iaora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás,

Vávulas e Discos. - Rua Traja-
I
um "quinta. colunista". (L.

'DO, 12. D. N.)!
.

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.

FEliPE SCHt,.,\ urrRUA

----- --�....:.__,. -----_._----

-l'._.�-ã-o-··---�-o-m-p
......

�""""'re--n
......

o-v-a�
.......

""""I--I-1IS �T�:� a I
Aproveite suas antigas máquinas REGISTR.lS.DORAS

e de SOMAR, adaptando-as à nova moeda·
CRUZEIRO

ARSENIATO. VANADA·
TO. fOSF O�OS.CALCiO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
fONICO DOS

-

MUSCULOS

,

tAEC GRAFAI
o. Pálido.. Depllupersdol,
E,qohdos, Anêmico., M�'I
que criem Megrol, Cribn�ll;
raquític•• , receberio • toni-
ficação ge,,1 do olglni;mo

,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FES'l'IVID.-\DE DE S.-\.NTA CATARINA

VIRGEM E i'tIAR'l'IR

Padroeh-a da Arqutdiocese e do Estado
EDITAL

De acôrelo com a praxe estabelecida,
ee lebrar-se-á no corrente mês de novem

bro a festivielade ele Santa Catarina, Vir
gem e Mar th-, Paelroeira da Arquidiocese
e do Estado,
As solenidades principais se efetuarão à

25 ele novembro, elia de Santa Catarina
e feriado estadual (decr-e to-lel de 15 de

julho ele 1938, ele número 137), O pro

grama ela festivielaele é o que se segue:
1. - De 16 a 24 ele novembro, novena

aio em pi-eparação à festivielade, pa trocí

naelo pelos eelucandários e pelos in tele

ctuaís da capital, na ordem que se segue:
Dia 16 - Alunos do GI'UpO Escolar Ar

.quidiocesano "São Joséi.
Dia 17 - Alunos do GI'UPO Escolar

"Lauro Müller".
Dia 18 - Alunos elo Grupo Escolar

"Silveira de Sousa".
Dia 19 -- Alunos elo Grupo Escolar

Moelêlo "Dias Velho".

Dia 20 - Alunos elo Instituto de Edu

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

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

se.

Dia 23 - Acadêmicos ela Faculdade de
Direito.

Dia 2 .. - Inlelectuais de F'Iorianôpo-
lis.
As espórtulas reverterão em benet1el�

das obras pias da Paróquia.
2, - Dia 25, às 10 horas. MESSA PON·

TIFICAL, senelo oficiante o Exmo. e

Revmo. S, Dom Joaquim Domingues ele

Oliveira, Aicebispo Me tropoljta n o. ÀS 16
horas. Procissão ele Santa Catarina, para
a qual convoco todas as entidaeles e ins
titulas católicos elesta Capital, que nela

deverão tomar parte, deslgnadamen te,
pela seguinte forma e nesta mesma or

dem:

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

Grupo Escolar Arquieliocesano "Paelre
Anchieta". 4. - Asilo de Orfãs. 5. - Ins
tituto Coração ele Jesús. 6. - Congrega
·Çã0 ela Imaculada Conceição e Pia União
<las Filhas de Maria (ela Igreja de Santo
Antônio), 7. - Congregação de Nossa
Senhora elas Dôres. 8. - Associação de
Santa Teresinha elo Menino Jesús. 9. -

Damas de Carielaele. 10. - Apostolado
do i\iont-Serrat. 11. - Apostolado de
São Luiz, Peelra Grande. 12. - Aposto
lado do Menino Deus. 13, - Apostolado
de Nossa Senhora do Parto. 14, - Apos
talado ele São Sebastião. 15. - Aposto
lado ela Catedral. 16. - Ordem Terceira

(Senhor-as): 17. - Abrigo de Menores, 18.
- Ginásio Catarinense. 19. - Liga de
São Peelro. 20. - Congregação ele Nossa
Senhora do Bom Conselho. 21. - Con
gregação de Nossa Senhora elo Desterro .

22. - Irmandade de Nossa Senhora do
)"Iont Serrat. 23. - Irmandaele de Nossa
Senhora ela Conceição. 24. - Irmandade
-de :\lassa Senhora do Parto 25, - Irman

daele de Nossa Senhora elo Rosário. 26. -

Irmanelaele do Divino Espírito Santo, 27.
- Irmandade elo Senhor Jesús elos Pas
sos. 28. - Irmanelade do SS. Sacramento.

Seguir-se-ão a imagem de Santa Cata
rina no carro tl'iunfal o Reverendíssimo

Clero, o Pálio, Cantores, Banda de Mú·
sica e o Povo.
Antes da supl'amencionada hora, as re

f·el'idas associações e entidaeles se reuni
rão dentro e no adro ela Catedral, aguar
dando cada uma o lugar que lhe for re

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

1'ãrio: Praça 15 de Novembro, lado do
Palácio do Govêrno, ruas Felipe Schmidt,
Deodoro, Vidal Ramos, Arcipreste Paiva,
Araújo Figueiredo (ao lado da Praça Pe
l'eira e Oliveira) Padre Miguelinho, Anita
Garibaldi, Avenida Hercílio 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 direção exclu
siva do Reverendíssimo Cura da Cate
dral, para isso expI'essamente designaCo.
Para a solene Procissão, convidam-se

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

Iliedoso, enfeitarem-se e ornamentarem-se
2S ruas e praças por onde há de passar
o préstito, o mesmo se espera para a

pl'ocissão da excelsa Padroeira da culta
e ilustre população desta Capital.
Florianópolis, 14 de novembro de 194.2.
Por delegação de Sua Excia. Revma.
(Ass.) Monsenhor Hal'ry Bauel" Vigá-

I'io-�el'al.

Washington, Novembro ,- (Servi- da inf'an í aria na sua avançada que
ço Especial da Inter-Americana) ._ culminou na derrocada completa da
O sr. Churchi ll, num dos seus últi .. resistenr-ia francesa.
!11'')5 discursos da Câmara dos Co- Tudo isto foi, af'i nal, o resultado
muns, revelou alguns dos segrêdos de urna perfeita coordenação de
rui litares relativos à operação de idéias no ajustamento de todos os

desembarque realizado pelas forças; planos previamente elaborados, dan
norte-americanas na África do �OL'-

I

do assim a mais clara visão da fa
le. Ao Presidente dos �sta�os Uili.: cil s,inc!'onizas�o dos lllovimeJ?t?s Idos atribuiu o VI «nucr ingl

ê

s a 1l!1- das Nações L'n i das 11[', supcrvisno
cialiva dessa operação, chamando a dos detalhes estratégicos. Isi as modestas funções de arde.ros i No desenvolvimento geral de uma,
lon'ar-tenente do grande "leader" guerra de tal amplitude, não seria i
da'" democracia norte-amer-icana. justo esperar mais de um "Icader " I

do que de outro, mesmo porque os

acontecimentos estão sujeitos a su

cessivas modificações, provocando
muitas vezes, a necessidade urgen
te de transformações gerais e con-

certos. j
Esta guerra revelou, antes de

mais nada, o profundo conhecimen
to dos princípios estratégicos por,
parte dos dirigentes das Democra-IIcias. Tanto Roosevelt, como Chur
chill e Stalin hão de passar à his-Itória como notáveis estrategistas'lSem a visão de conjunto desses con-]
dutores de povos, dificilmente as!
Democracias poderiam ter resistido Iao embate violento dos agressores
fascisl:1s, p;('nl111111 dos três dirigen- I
tcs se deixou cm qualquer momento I

impressionar exclus: varnente peja I
visão 8c�.'lhada dos desastres locais. INem Dunquerque, nem PcarI Har-

Ibom', nem a üCllp�lÇ'iio ela Ucr-anin I
� levaram o desanimo [\ vontade eles- I

Acreditamos, sntr. tanto, que cabe I' ses adl1li;:{lYeis condutores de ho

lOS dois grande, homens que ar-I meus. Ac:ma)los re:'e�es momen;�'Dili com as responsabi lidades de ricos, pOI m,.IS dl�� ?s .

que fosse 1,

uma bôa parte H" ,<trefa de vencer ?S seus olhos se (di rgram �o con

o inimigo, uma açáo de conjunto, Junto da gl:el'l-�, que ess,e :',\111, te?
se nao Igual, pelos menos sem grun- dTe � se !o� na! I�lals f�, OI avel a�
des desPI'.oporções, Em resumo: pa- N.açoes

o

Unidas, .1 medida que os

Ira o êxito formidável conseguido diaS, avançam. . .

no maior desembarque de tropas
Ha �elllpos ChurchJI�, refcrmdo-sc S

.

dde" d R bílíd daté hoje realizado, mereceu UIll
a oSt;lJ,n .cl,I,�mO;I-?n de g.l:an�: cab.o, ocre a e ooperat�v� e esponsa I I a es

mesmo destaque as atividades de d� guerr a , a",OI,,, o. Primeir o Mi- Limitada
Roosevelt e de ChurchilL· �1:�1����d�en��I��\�a�ã�I'I�)�lt�re��e��� 8-n(0 de (re'dlto Popular e Agr'lcolaCom _respeito à unida.de de vistas

I dos Estados Unidos, exaltou em ple- .

U '
.

dos dOIS grandes estadistas e dos' na Câmara dos Comuns a SlW cana-
Estados Unidos e d_a Inglaterra, .de-I cida�le realizadora de estrategista de San t.B (:.t-='I-nave-se mencionar nao so os eleitos '

admi ravcl, apontando-o como o 'ii U iii ,.
fulminantes do ataque realizado! grande artif ice do vitorioso descm
dentro da maior surpreza para os harque na África do Norte. "Gran
estrategistas germânicos, como tarn- de estrategista" este é, sem dúvida,hérn a colaboração eficiênte da Ho- um título que não destôa da gloria
me Fleet, e da Raf que agiram com ele Roosevelt e que vem se acres
Jl11a precisão cronométrica, quer ccntar aos de esclarecido cstadistn
t�'ansportando os formidáveis COI1- e corajoso democrata, que lhe va
tingentes norte:aJlleric�nos, quer leram o respeito e a gratidão dos
protegendo a açao dos rangers" � homens livres de todo o mundo.

A grande estratégia de Roosevelt

I

.r.....•••...•••••••.......•••....• ....w.·....·.·...........

SEJA SUA PROPRIA

COSTUMES E TRAJES
DE LÃ E DE LINHO Comunicação

A ,Agencia Renner, (rua
33) avisa à

freguesia

Ha sofrimentos que
fazem envelhecer, E as

sadêlo para suas vitimas,
Defenda-se contra esses 50-

Deodoro, n.
distintasua

só poderá receber

pedido3 di T iAJES,
COSTUMES e SAPATOS

que

Senhoras, que deles pa- frimentos, que são evitáveis
Use ,4 SAUDE DA MULHER,

para as fé3tas de Natal
e Ano Novo, até o dia
20 de Novembro I"' _ _ _ _._._ ····· -·..· ..·· ��!t�:::-9· ·

' ..

I ����,�u,������,!. ��!.�<og�n����� I
sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso

Médio do Ginásio Cat�rinense).
MENSALIDADE: Cr.1 50,00

Matricula aberta até 15 de
das 9 às 12

Praca Getúlio

dezembro, diariamente,
horas.

vargas, 8

decem. o sabem muito bem,

Taes são as irregularidades Regulador. tónico, anti-dolo-

i
I N. D.-· A primeira mensalidade será cobrada DO ato da matritula.

� ..

no funcionamento do deli- rosa. o poderoso remedia

cada organismo feminino.
como excessos, faltas, pe-

traz no nome o resumo de
suas Virtudes, A SAUDE DA

fiados dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de

certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

Â SÁUDE DÁ �fULHER

Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certttíeado

D. 1 Em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códi�os usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A -AGRICULTORES
Empr e stlrnos -- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento ,

Tem correspondente em todos os Municfpios do Fatado
Representante da Caixa Economicá Federal pRra 8 venda

da" Apólices do Ebtado de Fernhmhuco, com sorteio
semestral, em M!-lio e Novernhro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem cllrtt"ira pI'pecial para 8drnini�lrltção de prédios.
Recebe dinheiro em depósito peJas

melhores taxas:
r/c à di�p08içAo (retirada livre) 2 J.f\
C/C Limitada 5 l,tJ
C/C � y'80 PrévIo 61tl
ele P.rIiW Fixo 7%

Aceita procufacllo para receber vencimentos em to·
1ss as Repartições Federais. EstaduaIs e Munlcip8is.

ii
i"

I
E M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios para:
Bom Retiro, Lages; PaInel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Cam pos Nóvos, Cruzeiro e vice· versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es
trada de Perro em Her'val (Cruzeiro).
Agência em L&ges-: Agência em Flori8nóp�li8:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2

Tehdone 1.677

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

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

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

CASA AI08DO.IA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social I
Fazem anos 1l0Je.
A srita. Ilma do Vale Perei

ra, filha do sr . José do Vale

Pereira;
a prof. Emília' Guedes;
o/sr. Virgilio José Garcia, re

presentante comercial;
o sr. Antônio Felix da Cu

nha;
o jovem Tem!stoc1es Munis

Filho;
o jovem René Tolentino de

Sousa, estimado funcionaria dos
cines "coroados";

a srita. Maria F. Simas;
o sr. Otavio Regis Junior;
o sr. Otavio de Almeida Ma

chado;
o sr. Osmar Domine11i;
a srita. Emil-T'eresinha PeIu

so , filha do sr. Rafael Peluso.
- a sta. Jesuina Botelho de

Abreu, aluna do Instituto de

Educação.

:Falecimentos:
No Hospital de Caridade fa

leceu ontem, após longos pade
cimentos, o sr. Alvaro Bouson,
funcionaria aposentado, dos Cor
reios e Telégrafos.

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos.
'trabalhos de crivo.

CHARUTOS SUERDICK
Maço Cr$ 1,60

CASA MENDES

O VOLGA CONGELADO
Moscou, 20 (R.) - O Volga es

tá começando a congelar nas pro
ximidades de Estalingrado, ocasio
nando dificuldades aos transpor
tes, dificuldades essas que estão
sendo heróicamente vencidas pelos
russos.

O comando germânico está lu
tando intensamente na parte seten
trional da cidade, com a esperan
ça de conseguir quartéis de ínvêr
no para as suas tropas.
"A defesa com êxito das fábri

cas de Estalingrado equivale a ga
nhar a batalha" - declarou a rá
dio-emissora local.
O comando russo está atacando

incessantemente e com os seus

aviões as estações ferroviárias de
Estalíngrado, onde os alemães es

tão acumulando os seus suprimen
tos.

Von Rommel estará morto?
LONDRES, 20 (E) - Nesta capital não se paude

confirmar as notícias divulgadas no estrangeiro de que
o marechal Von Rommel fora morto na recente batalha
do Egito.

Ameaça aos chineses
LONDRES, 20 (E.) - Recebeu-se ontem informação

oficial de Chunquim, dizendo que os japoneses, partindo
do norte da Birmânia, invadiram o sudoeste da China,
ameaçando-lhe as linhas vitais de comunicações.

Forças que se chocarão
CAIRO, 20 (E.) - Forças, armas e rnu ruçoes do I

"eixo" estão sendo levadas em aviões para Túnis. De
outro lado, nos portos argelinos, estão desembarcando
nutridos contingentes anglo·americanos, po-derosamente
armados;

Duramente castigada Turim
LONDRES, 20 (E.) - Poderoso esquadrilha de gi

gantescos quadrimotores ingleses, aproveitando a clari
dade da lua, sobrevoaram a grande cidade itaiiana de
Turim, lançando sobre ela toneladas de explosivos. Todos
os objetivos foram atingidos, segundo informaram os

pilotos. Apenas dois aparelhos se perderam. E' em Turim
que se acham as oficinas "Caproni" e "Fiat", produto
ras de motores de aviões, e na última das quais tra

balham 60 mil operários. O bombardeio durou uma

nora e as explosões eram ouvidas a 80 milhas de Cl1S·

tância (segundo informaram correspondentes estrangeiros
na Suiça).

BACHARELANDOS E VONTADORllNDOS
Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE

o REGISTRO do vosso DIPLOMA, no Rio, que lará
no menor tempo e preço-

Afundado um submarino O Gabinete Português
Cairo, 20 (E.) - Um avião ingl&s torpedeou um Lisboa, 20 (E.) - O Gabinete ministerial português es-·

submarino do "eixo", no Mediterraneo. Foram recolhi- teve ontem reunido sob a presidencia do sr. Oliveira Salazar. Â.

dos 2 sobreviventes do submarino. reunião prolongou-se ate a noite.

Rechaçadas as exigencias hitlerianas
Angora, 20 (E.) -- Sabe-se que o general Franco

rechaçou a exigencia, que Hitler lhe fizera, de bases
navais e aereas, nas ilhas Baleares, para operações de
guerra' do "eixo".

-

Demitidos 45 funciona rios
Zurique, 20 (E.)' - O marechal Pétain demitiu 45

I funcio�arios do Ministério do Exterior, de Vichi, por
favorecerem aos anglo-americanos.

Auxiliados pelos .franceses
Gibraltar, 20 .(E.) - As pontas-de-Iança anglo-america
nas que estão penetrando profundamente na Tunísia
são auxiliadas pelas forças francesas combatentes.

Vai do coração da Africa
La Linea, 20 (E.) - Revelou-se agora que "grande

coluna quase toda formada de franceses livres e proce
dentes do lago Tchad, avançá rumo ao norte, através
do deserto, em direção a Tripoli.

-

Estará mesmo pre�o Weygand 1
Estocolmo, 20 (E.) - O jornal "Tidningen" voltou

a noticiar que o gral. Maxime 'Weygand foi preso, no

domingo, pelos alemães, em Vichí, e conduzido para a

Alemanha.

dia
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õIOJ' - - FONE 1587 - - FONE 1602 -

Cachoeira de Paulo Afonso S. Paulo, 2a.-ieira Nacional
RKO Pathé News jornal

Preços: Cr. $2,50 - 2,00 - 1,00
Livre de Censura

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

!!r!!�i1�o�.!!,!1�2�� Nacncy, � detetive
Lynn om Bonita Granville

Complemento Nacional (D.F.a.)
Atualidades Tupg N° 6

A voz do mundo (jornal)

Preços: Cr. $3,00 e 2,00
Livre de Censura

A's 7 1/2 aoras

Oarotas em penca
Com Frances Langford, Ann

Miller e Hal Le Roy
Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços c-, $1,50 1,10
Livre de Censura

Em Nova (juiné
Melbune, 20 (R.) - O comando das forças que operam.

em Nova Guiné informa: "Estamos procurando cercar o inimi

go entre Buna e Gana. Um cruzador e 2 destróieres japoneses,
procurando aliviar a pressão que estavamos exercendo, foram
atacados pelos nossos aviões, que sobre êle lançaram bombas
de SOO quilos. O cruzador e 1 destroier toram afundados".

Bengazi evacuada
Londres. 20 (E,) - URGENTE - A radio de Berlim.

noticiou que as tropas ítalo-alemães evacuaram Bengazi.

Raeder na Sicilia
Londres. 20 (E.) - Sabe-se

que o almirante Raeder, chefe
da marinha alemã, chegou' à
Sicília, afim .de ativar a ação
da esquadra e aviação italianas
contra os aliados.

_.

De 8 mil tons.
Cairo, 20 (E.) - Aviões in

gleses atingiram com uma bom
ba um grande petroleiro italia
no, em frento ao litoral tripo
litano. O navio incendiou-se.

o 2' Congresso
de Brasilidade
Ontem, com a partici

pação e o comparecimento
de autoridades civís. milita
res e eclesiásticas, encerrou

se nesta capital e em nu

merosas outras cidades do
país, o 2' Congresso de
Brasilidade.
Desde o dia 10 do mês

fluente até ontem, foram
realizadas conferências por
pessoas de destaque nos cír
culos oficiais, militares e

eclesiásticos do Estado, sen
do 09 oradores muito aplau
didos pela n6merosa assis
tência que acorreu a ou

vir-lhes depoimentos since
ros e autorizados sobre o

atual regime do Brasil e as

suas consequencias sociais,
econômicas e políticas:

O sr. Rubens Ramos, en

cerrando, nesta Capital, o

2' Congresso de Brasilidade,
pronunciou, ontem, no Sa
lão do Clube "Doze de

Agosto", uma conferência
sobre o tema' 'Unidade Pa
triotica" .

Bombas em Túnis e Bizerta·
Cairo, 20 (E.) - Poderosas>

esquadrilhas de aviões aliados
estão despejando bombas sobre
Túnis e Bizerta.

_.

A pique de cair
Cairo, 20 (E.) Espera-se.

a cada momento a queda de

Bengazi.

J

Nada de otimismo I
PEÀRL HARBOUR, 20 (E.) - o comandante das

ilhas Havai declarou que acredita poder o seu arquipéla
go vir a ser atacado pelos japoneses. E acrescentou: "O
fato de havermos ganho em Gualdacanal uma grande
batalha, não quer dizer que já ganhámos a guerra".

Cartazes do

•

Nevada intensa
Moscou, 20 (E.) - Está ne

vando intensamente na região>
de Estalingrado.

..

;J

"'.

64 belonaves
Gibraltar, 20 (E.)

que é de 64 o número

vios-de-guerra franc.eses
nados em Toulon.
�a,_"- !! -_,. '1� l

lavai trama ...
Zurique, 20 (E.) - Chegam;

rumores de que Pierre Lavak
está desenvolvendo os maiores.
esforços para que a França to

me armas contra os aliadas.
Ontem, pelo radio, o marechal
Pétain declarou haver ampliado.
os poderes de Lavai.

Sabe-se'
de na

estacio-

É UMA. DOENÇA.
MUITO PERiIG,OSA
PARA A FAMILIA
E PARA. A RAÇA
AUXIL-:rTÃ COM
BATEL-A COM O

-r

nIBltll]I:[II�II;111J
Quem sonegar informações à Es

tatística Militar, trabalha em pró!
de país inimigo. E, nesse caso..

será julgado, militarmente, como>,

inimigo do Brasil (D. E. M.).
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