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A Italia e pera a 'invasão de seu territorio
BERNA, 21 (REUTERS) �- O' COMENTADOR nA RÁDIO ITALIANA, ANSALDO, NUMA IRRADIAÇÃO FEITA ONTEM À
NOITE DIZ QUE .60 POVO ITALIANO S E DEIXOU ILUDIR POR UM FALSO SE NTIMENTO DE SEGURANÇA. ENFREN·
TAMOS AGORA UMA DIFíCIL SITUAÇÃ o COM UMA LUTA ACERBA À PEQUENA DISTÂNCIA. OS ANGLOS-SAXõES ES ..

TÃO ATACANDO NA ÁFRICA E DESEJAM LEVAR o SEU ATAQUE AO CORAÇÃO DA ITÁLIA. DEVEMOS LUTAR, MAN..

TERMO�NOS E CONTRA-ATACAR TODOS ÊSSES SMITHS BRITÂNICOS E JOHN SON AMERICANOS, QUE NAVEGAM PE·
LOS MARES, E DESTRUI-LOS. CERTAMENTE A LUTA SERÁ DURISSIMA NO MEDITERRÂNEO".

DOENCAS DA PELE
E SlflUS

Agências e

Representccões
Espinhas. eczemas. manchas
da pele. naresltoses. furúnculos.

úlceras.
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Combate à quinta-coluna
na rgenlina

Orquidea:1i calarinen
ses expostas no Aio na «defesa»Berlim interessada
Rio, 21 (M.) � o Jardim Botâ- de Portugalnico expôs, ontem, orquídeas

brasi-I'leiras atualmente em flor. Dentre
elas se destaca a "Laelia purpura- Zurique, 21 (R.) - Referindo-se às informações de que Portugal
ta", que é uma das mais belas or- ta�ol1lpanharia a Espanha, ordenando a 1110bi.lização parcial do seu exéy
quidáceas do mundo, por sua foro, CIto, � porta-voz dos alel1l�es no estrangeiro falou, ontem, sobre 'a
ma elegante e nobre colorido. É a�ressIvIdad� dos anglo-saxões, a. qual tem demonstrado que. o� mesmos

originária do Estado de Santa Ca- nao ,pretend}am respe.ltar neutralidade de quem quer que seja: .

.

tarina ,encontrando-se especialmen-/ _ q Govêrrio de l:_Isboa, continuou o p_orta"v?,z, nao pode manter ilu
te nas ilhas e no litoral desse Es- soes sobre as mtençoes anglo-norte-americanas .

tado. Sua distribuição geográfica é' ------------------------------,

:�!�o �i������ d:��o ��:l�:a:'e�� INa Ilall·ii lodos fonemdo que no Rio Grande do Sul só- I !I •• •

mente é conhecida de localidades Londres, 21 (R.) - Os ataques desferidos pela RAF contra a cidade
limítrofes com o Estado de Santa I de Gênova, na Itália, resultaram num extraordinário aumento de traba
Catarina. A espécie apresenta gran- Ilho para as estradas de ferro italianas, a-fim-de poderem as mesmas dar
de variedade de cores, nas pétalas I vasâo ao número de pessoas que procuram fugir, em massa, da referida
e sépalas, indo do branco ao roxo cidade, diz o jornal "Corriere Mercantil", o qual acrescenta que, em

claro e no labelo varia de atropur- i vista de estar aumentando incessantemente o fluxo de retirantes, "su
púreo a quase branco, As dimensões I gerimos que novas e excepcionais medidas seriam de imenso interesse
da flor e a largura das pétalas tam- i para o público italiano".
bém variam muito. Cogniaux cita,! Diz o jornal que, por exemplo, os trens expressos para o oriente da
na "Flora Brasiliensis", em 1902,' Rivera e ocidente de Gênova e tambem para o interior do país, deveriam
nada menos de 72 variedades. Além parar rias pequenas estações por onde agora passam sem fazer parada.
dessas variedades há, na natureza,

'

�:��id(�sue e::t�e o "�:!�!�t�b:::t)e� Franco rejeitou as exigencias de Hitler
"Laelia purpurara", híbridos que Londres, 21 (U. P.) - Urna informação procedente de Angora diz
são conhecidos pelos nomes de que o generalissimo Franco rejeitou as exigências da Alemanha no sen
"Laelio-CattIeya elegans" Rolfe ou tido de ceder bases aéreas e navais .espanholas às potências do Eixo.
de "Laelia elegans" Hansen. Esses
híbridos mostram varíacões ínume-
raveis, assemelhando-se ora à "Lae
lia" ora à "CattIeya". As qualida
des especiais da "Laelia purpurata" Ifazem-na muito indicada para hi
bridações artifieiais, dando produ
tos que podem ser considerados co
mo as mais interessantes e mais lin
das orquidáceas cultivadas.
Contudo, a harmonia de cores

conseguida na evolução natural das
orquidáceas raramente é consegui.
da nos produtos artificialmente ob-

�f��;i!;::i;�:�:,��i��:{���:�:roa�� Os alemães já estão morrendo de frio
do o conjunto dessa preciosa orquí- L d 21 (R )

.

dea brasileira. visa chamar a aten-
on res,. r :

- Robe�t Magidoff', correspondente da N. B. C.:
cão para êsse produto da nossa f'lo- ,em Moscou, irradiando da capital russa declarou. que, aos duzentos mil
ra, de limitada área de ocorrên i soldados .alemaes nlO,rt?S pelo. regelamento, no mverno pass,ad<?, deye�
de tão variados aspectos.

c a e rao reunir-se Se!l1 dúvida muitos mais, _dentro em breve. Ja. tem SIdo
encontrados cadaveres de soldados alemaes regelados, em abrigos, casa
matas e fortins recentemente capturados.

Inúmeros prisioneiros capturados recentemente achavam-se envol
tos em mantas, roupas e chales femininos. Aparentemente, os alemães
concentraram os seus preparativos de inverno mais na preservação da
eficiência técnica das suas fôrças combatentes, do que no conforto dos
soldados.

A

Buenos Aires, 21 (U. P.) - O cia e a integridade e solidariedade
ministro do Interior, dr. Miguel J. do Continente americano. Centro
Culacíati dirigiu uma circular aos lar a existência de associacões di
governadores provinciais, na qual, rígidas ou mantidas por elementos
dada a atual situação internacional, de países extra-continentais, que es
assinala a necessidade de "intensí- tejam ou possam vir a estar em
ficar a vigilancia nas províncias e guerra com os países americanos
ti. repressão a todas as atividades cujas atividades sejam nocivas à
mos políticos e a infiltração estran- segurança americana e procedam 'ao
mos pol'ticos e a infiltração estran- seu fechamento uma vez que seja
geira, que possam afetar a ordem comprovado se tratar de núcleos de
pública e social interna e a segu- propaganda totalitária. Controlar
rança das demais repúblicas do estritámente o movimento de todas
continente" . as pessoas suspeitas, das quais se
Para maior eficiência das medi- tenha informações fundamentadas

das que deverão ser adotadas pelos de que se dedicam a atividades po-

�i��e��:��:.�!� �ecn�:::!�t��çõ�� :���� líticas, como agentes de estado,
ciaís, entre as quais destacam-se' as membros do pacto tríplice ou dos

seguintes:
estados a êle subordinado, ou que
serviam aos interesses desses esta-"Investigar a existência de apa- dos. Impedir a disseminação de.relhos transmissores clandestinos propaganda por parte de qualquerimpedir que indivíduos e grupos s� agente nacional, ou de qualquer?edíquem a atividades prejudiciais partido político organizado em

a segurança e ao bem-estar índiví- qualquer Estado membro do Pactodual e coletivo das Repúblicas Ame- Tríplice, ou de um dos estados a êle
rrcanas , Manter e ampliar os siste- suherdínado, ou de qualquer outra
m�s. de vigilância para evitar que pessoa ou organização que atue sobatividades subversivas de indivíduos sua ordem ou .direção, que tenda aou grupos de indivíduos nacionais prejudicar- a segurança ou as relaou estrangeiros, que provenham ou çoes das repúblicas americanas alisejam dirigidos de um outro país criar dissenções políticas e sociais
possam obstar ou limitar os esfor� ou intimidar os nacionais de qual�ç�s i:udividuais .ou coletivos das Re- quer república amerícana ou inpublIcas. Ame�Icanas para preser- fluenciar a política de quaÍquer esvar sua mtegndade ou índependên- , tudo americano".

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos parà banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

r

imprensa nazista de Paris pede o
fuzilamento de Daladier e Blum

ti
Londres. 21 (Vnited) - Os pelotões de fuzilamento da Gestapo con-nuarn sua exec�avel tarefa, na Checoslováquia. Soube-se, nos círculos'C�ecos desta capital, que ainda agora foram fuzilados, em Praga, 14 pa

tTl��as: Como de costume, o Reich acusou-os de "comunistas perigosos"atrf uíndo-Ihas, de contra-pêso, crimes de "alta traição"
'

Os fa.scistas d� ':'ichí, po� .sua vez, procuram nivel�r-se com seus

;mos nazistas. As últimas notícias .de Vichí fazem saber que os jornaisranceses, controlados pelos alemães. exigem a criação de um govêrnopopular de caráte.r revolucionário, e que as primeiras 'medidas do mesmo sejam as seguintes: .execução dos prisioneiros do Estado Léon BlumEduardo D�I��ier, Paul Reynaud e general Gamelin; o fuzilamento d�todos os OfICIaIS rebeldes ao govêrno de Vichí e a mobilização de p lo

mednos quatro ciass,es,. para organizar uma fôrça expedicionária 'de:tina a a servir na RUSSIa.

CHARUTOS SUERDICK
Maço Cr$ 1,60

CASA MENDES

Reconquistada pelos
chineses

IChunquin, 21 (A. P.) - Anun
cia-se oficialmente que as tropas
chinesas reconquístaram Mouchi
na província de Kiang-sn - provín�
cia costeira a que pertencem Shan
gai e Nanquin, - matando ou fe
rindo mais de 200 nipões.
Dois vasos de guerra japoneses

canhonearam a costa de Kwang
lung, perto de Swabust, a 128 qui
lômetros a nordeste de Hongkong
no dia 14, mais abandonaram �
comhate quando os canhões chine
ses entraram em ação.
Mais de 200 soldados japoneses

foram mortos pelos chineses na
província de Honan, sôbre a qual
avançavam os nipões, vindos da ba
se de Sinvang, na ferrovia Perning
Hankow.

Lavai, o poderoso traidor
Londres, 21 (U, P.) - Pierre Laval tenta converter a França em

aliada do Eixo e talvez declarar guerra aos Estados Unidos e à Grã
Bretanha, segundo deram a entender as emissoras de Berlim.

Laval converteu-se, de fato, em ditador,. pois o chefe de Estado,
marechal Pétain, o investiu de poderes extraordinários, poderes que, se
gundo a opinião dos observadores, exercerá imediatamente.

Uma de suas primeiras medidas será, possivelmente, a transferên
cia da séde do govêrno de Vichí para Paris, onde LavaI passa mais da
metade de seu tempo. Muitos Ministérios já foram transferidos para a
capital.

" prOfecia do marechal Ludendorff
d dNova lo�que, 21 (Re�ters) - "Hitler deve agora estar-se recordano a pro ecra de seu amigo Ludendorff', o qual declarou que a próximaguerra talvez fosse decidida na África" - escreve o "New Yo k T· "

"N .

d .' rimes .as areIa� .on !! Cartago Jaz enterrada, talvez se trave outra bata-talha que modificará durante séculos o destino da civilização Termnovamente os. �r�nceses mll;rchando ao nosso lado. constitue ·em si �á
;gm� grande ':Itona, uma brilhanrs afirmação do que é o mundo das r�]aç?e,s normaIS entre as naçoes. e que Hitler em vão tem tent d d _fruIr' - conclue o "New York Times".

a o es

4s divisões que os italianos perderam
Brigam os vivos� .pelos

despojos de um morto
Rio, 21 (C. M.) - Em 28 de agosto de 1941, faleceu na Fazenda deTaboca, em Perl!-ambuco, município de Madre de Deus, o cônego Benigno Carlos de Lira. O falecid? era domiciliado em S. José da Lage, co.DJ.arca �� �ll?-goas, ?nde era dIretor de uma grande usina. Em Madre de_Deus fOI InlcI:;tdo.o Inventario tendo surgido um conflito entre as duas co

;arcas. DepOIS aInda, da sentença proferida no inventário. o procuradoro �t,�do de Alagoas requereu que os impostos de transmissão "causaDortIs
,

fossem pagos em Alagoas.
Dal;. nasceu nov? conflito que foi apreciado pelo Supremo Tribunal

_em se;;sao plena. FOI �elator o ministro Láudo de Camargo, que do mes�
mo. nao tomo� con.heclmento. Como o juiz de Madre de Deus tivesse anter!or�ente,Sido dIdo como competente, prevaleceu assim a decisão pri
:mteIrda, Ihsto e, o Estado de Alagoas não tem direito a reclamar os impos-,os e erança.,

Londres, 21 (Do redator militar da Reuters) - Calcula-se que os

italianos tenham perdido 68 divisões de tropas durante a guerra. Cada
uma destas divisões sofreu alguma coisa semelhante a 70 por cento de
perdas, mas algumas, depois de reorganizadas, voltaram ao teatro da
luta.

De maneira geral, durante a primeira campanha da Líbia, sob o co

mando do general Wawell, os italianos perderam dez divisões compos
tas de quatro do exército regular, quatro da milícia dos Camisas Pretas
e duas de nativos l'biocs. O general Auchinleck varreu duas divisões de
tropas brancas e agora, recentemente, o general Alexander, na sua ofen
e duas de nativos líbicos. O general Auchinleck varreu duas divisões de
Camisas Pretas de tropas brancas foram esmagadas na África Oriental
e as tropas nativas, arrazadas na Eritréa, somam cerca de 25 divisões.
Na Albania, os gregos inflingiram pesadas perdas avaliadas em cerca
de onze divisões metropolitanas.

FRACOS.
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2 o ESTADO

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

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
. -NARIZ, GARGANTA

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

Dr.
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro. •

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

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

Dr. MADEIRA NEVES-·médico especieliste em

,DOENÇAS DOS OLHOS
Cerso de AperfeIçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro. .

C It Pela manhã: às terças. Quintas e sabndos. das 10 as 12
onsu lU horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

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

Dra� Josephina 5(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das ll.\ às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

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

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmtdt n. 38 - 'I'el. 1426
Resldenela: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA Dj�eto�a:i�a��SP�:l
Florial1opolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diste rmía, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Dlarlamentes 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 Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256

Restdencle: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.

1181'ITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmenn
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulça)
Com prAtica nos hospitais europeus
CUnJca médica em geral. pediatria,
doença. do sistema nervoso, apare-

I
lho geníto-urtnarto do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia CUnica com o
dr. Manoel de Abreu Vampanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Sat1de Pública, pela UnJver
IIdade do Rio de Jsoetro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografla clinlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraola
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

I Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone 1.%61

I RESlntNCIA:
Rua Bocaiuva. 1l� - Fone 1.�56

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
l' horas.

"RESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

PlORTANOPOLISI I
Dr. Remigio

VON ROMMEL EM TUNIS
CLlNICA -MEDICA Dr. BEZERRA LEITE Nova Iorque, 20 (D. P.) - O
Molestl28 Internas, de marechal Von Rommel chegou a
Senhoras e Crianças em CLÍN1CA Tunis afim de tentar, num supre-Geral

I ME'D·ICA mo esfôrço, reorganizar as tropasCONSULTORIO : ..c do "eixo" encarregadas da defesa
Rua Felipe Schmidt-Edlfi-

CONSULTORIO: de Tunis.
cio Amélia Nelo-vf'one J 592

I Segundo revelou a "E. B. c.", o
9 á 12 14 á 17 '"' Rua TraJ·sno. 33ses noras, marechal Von Rommel provavel-RESIDENCIA' 80brado

mente comandará as tropas totali-
Av. Hercilio Luz, 186

Consultas das 5 horas tárias que se encontram em Tunis
- Phone: 1392 -

I
em deante. e em Bizerta na iminente batalha

RESIDENClA: I que
deverão travar com as forçasAttende a chamados

I Rua Blumenau, 28 anglo-norte-americanas que invadi.

_1IiI!!_� III dliIIi! ..-....__....
ram a Tunisia.

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

aa m
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SIR NOEL CHARLES
A data de hoje assume para

os povos brasileiro e britânico
carater excepcionalmente fes
tivo. Relembra o dia natalício
de Sir Noel Charles, embaixa
dor da Grã-Bretanha junto ao

nosso govêrno.
Sir Noel Hug'hes Havelock

Charles é um dos mais distin-
tos membros do corpo diplo
mático britânico. Comendador
da ordem de São Miguel e São

Jorge, oficial da ordem de São
João de Jerusalém, e titular de
outras honrosas condecorações,
nasceu a 20 de novembro de
1891. Educou-se ern Rugby e

Chr ist Chur ch, Oxford. Serviu
na Çrande Guerra, e foi con

decorado com a "Military
Cross". Foi nomeado 3° secre

tário da Legação em Bruxelas, I

a 16 de abril de 1919. Em 23 de
abril de 1919, foi-lhe concedido,
como 3° secretário do Serviço
Diplomático, o certificado de
Servico Civil sob a cláusula VII
da O�dem do Conselho de 10
de janeiro de 1910. Foi promo
vido a segundo secretário em 15
de dezembro de 1920. A 30 de
setembro de 1921 foi transferi-
do para o Ministério das Rela

ções Exteriores. Em 8 de agos-
to de 1923 foi transferido para

Bucarest, onde ficou como Char-
gé d'Affaires durante os anos

de 1924, 1925, 1926, 1927. Pro
movido a l° secretário no dia
22 de maio de 1925. Transferi-
do para Tóquio em 4 de março
de 1927. A 22 de maio de 1928
foi-lhe concedido prêmio pelo
conhecimento da língua [apo
nesa. Transferido para o Minis
tério das Relações Exteriores
em 1 de outubro de 1929. Adido
á comiÚva de S. A. R. Principe
Takamatsu, do Japão, em sua vi
sita oficial a Londres em 1930.
Foi transferido em 14 de maio
de 19j12 para Estocolmo onde
atuou como Chargé d'Affaires
em 1932 e 1933. Foi transferi-
do para Moscou no dia 28 de
outubro de 1933, e nomeado
conselheiro interino da embai
xada em 19 de janeiro de 1934.
Atuou como Chargé d'Affaires
em 1934 e 1935. Promovido a

conselheiro de embaixada em

Bruxelas a 20 de janeiro de
1936, onde atuou como Chargé
d'Affaires em 1936 e 1937.
Transferido a 11 de outubro de
1937 para Roma onde trabalhou
como Chargé d'Affaires em 1938
e 1939. Foi promovido a envia-
do extraordinário e ministro
plenipotenciario em 17 de outu
bro de 1939. Em julho de 940 hi
transferido para Lisboa como

ministro plenípotenciar ío. Em
julho de 1941 foi nomeado em

baixador do seu país no Rio de
Janeiro, tendo sido conferida
naquela ocasião a distinção de
K. C. M. G. (Knight Commander
of St. Michael and St. George).
Tambem é Oficial da Ordem de
São João de Jerusalem.
"O Estado", jubilosamente, saúda

o ilustre titular, por esta magna
data"

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

sDeodóros n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotêl"
apartamento 112.

Caixa-Postall10-Fone: 1277

obtendo a luz clara e brilhante co

mo a do sol, para quo! as Camisas
"Colernon" são famosas e sem igual I

Mais Fortes! * Mais Luzentesl

As Camisas Coleman servem

para qualquer typo de lan
terna ou lampada á pressão

ATENÇÃO - Devido âs dificuldades do momento, os estoques dos D0850.

Distribuidores não estão DO nivcl costumeiro, mas ainda se encontram em

situação de poder atender á clientela, sendo que H Fábrica está envidando
esforços para fazer novas remessas, dentro da medida do posaivel.

Representantes :
L. W. MORGAN & ClA. LTDA.

Rua Benjamin Constant, 51 - L· andar - salas 9 a 12
Caixa Posta! 3431 . São Paulo
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r Crédito Mútuo Prcdle I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;:>restamist8 Maria Sev e r lna da Conceição,

RESIDENTE EM FLORlANOPOLIS,
noasuluor a da caderneta n. 65�2, o prêrnl o

que lhe coube em mercadorias, no valor de rs.

Cr.. $6,250,00
contempla-ta no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

18 DE NOVEMBRO
Mais um formidável sorteio reallza rá li Crédito Mú

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

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

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

______� .an ...

Consulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
-

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

End. Tel. "Sergipense", com o comercio de representa-·
ções, deseja representar firmas deste Estado, expor-tcmdo e .

Féculas, Açucar. Cigarrilhos, Cereais,;Madeiras e outros.

-produtos desta região.

• Paro suavizar e rejuve-,�
nescer a pele. há um P!O- .,i
duto perfeito. a SABAO.�RUSSO, Aveludo o pele•. �
combate espinhas. cravos e l
manchas SABÃO RUSSO

____.J sólido ou liquido.. <.w..

INDICADOR BAHCARIO BRASILEIRO
Cerca de 1.000 paginas, com balanços,
dos Estabelecimentos Bancarios no Brasil.

. Lista geogra ííca - e lfabetlca. indicando-
08 bancos que funcionam em cada lugar.
End. Telegraficos. Lista Diretores dos
Estab. Bancarios no Brasil
Lista Exportadores e dos produtos.
Informações uteis da Carteira de Exp,
e Imp.

_ Preço: Cr$ 200,00. Á venda nas Liv:rari8!J
Inr. tel. 43 - ú623 e C. P. 2475 - RiO.

Apêlo ao Papa
Fronteira Italiana. 28 (Reu

ters) - Em carta enviada ao

Vaticano, monsenhor Srebranic,
arcebispo de Veglia, na Jugos
lávia ocupada pelos Ital ianos , fez
um apêlo ao Papa, para que
condene publicamente os bar
bares atos cometidos pelas tro
pas italianas contra inocentes
civis jugoslavos.

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

J

I
I

':� I
I
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• Alf:lfH',� ri" n�l'�.. I: ••

"'lIIÚU'J:_dU�
nU � 1.: S E DAS :Fun�:��ro:�er!!?r�s e':JeM':::ríti��IA 'I: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :

Dacos rt!ati=�(J-= de 1940 1'1_.: das melhores fábricas do país, são t
����tra:a!�e���:d�( �s 54�7���o�io:ggg encontradas nos balcões da I}

!�it��f:a�:li::,:;esze:�:�llldas, ;i.9�t�1��·������� !l' i!-'" C·as S lINf BO-SA .,...::hj 964:96:)$032 I 'W-' ASinistros pagos 7123.8:2ô$8CO
Bens de pl/. (pré(lios e ierren'IS)' 2.235-1:000$000

f : Diariamente recebemos novidades :
I, i Rua Felipe Schmidt, 54-Fone 1514 :
Jw •

'0••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I
I

Diretores:
Dr. P�mphllo d'Utr a frene de CUV;UliJ, Eplf:;h3n�o J()S�

de Souza e Dr. Fram isco ie Sá.

Agências e sl!b-élgência'i em 10(1(. ü território nacional.
Sucursal no Urugu ái R('guI3dor�s de aVi1n3S nas prin

cipais cidades da Arner ica, Euruna e Àlr ica, FILIAL
FLORIANOPOUS

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43 Rua João Pinto, 9 A

Agente Floricmópof s LIVRARlA E PAPELARIA
,..;r......

t.",!8 c

para presentes.

C f\ i O· no' ,�� g
� J 1>,..1 b�

fiUA FEL iPt.

o. Pálidos. DePluperado.,
E'Cjotadol, Anêmico., Mã.,
que criam Magrol, Crianç..
raquítica.. r.caberão • toni-
ficação ge,.1 do org.nilmo

com o

San U u e no-I
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

f:
I 1:."

i
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Cartazes Cl1·a
\

Os gregos continuarão
_' derrota final do

lutando até àdo

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

Garota dos milhões Nancy, a detetive Felicidade esquecida
Com 'Priscilla Lane e ]eifrey C B it G 'II Com Lynne Carvers e Guy

L
om 0111 a ranvi e

Kibynn . 1 ee

c-, Cr.$2,50- $2,00
Livre de Censura

-----------

/

a sua beleza com um lindo e modernoRealce vestido comprado na popularissima

Padrões que encantam! Cores Iírmes ! Firmes como o amor

Não esqueçanJ, (asa Macedollia-(a casa que mais bijrato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

• ni'f"'}t"!fi5'F?"= ·

...877.'0·
.

= ar - llF�
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PARA AUHILlAR O DESEnVOLVimEnTO

da criança, combater a anemia e o atraso
do crescimento, a EMULSAo DE SCOTT-
rica em vitaminas e cálcio - feita do mais

puro óleo de fígado de bacalhau - proporciona
admiravel ajuda. Em qualquer época não hd
substitutos para a

EMULSlo DE SCOTT'
!T��.�

Pretendem a promoção aul:orra· j

tica ,dos estudantes convocados

Recife, 20 (D. N.) - Os dire
tórios das faculdades e escolas

superíoi es do Recife estão-se
movimentando no sentido de
conseguir a promoção automáti
ca de todos os estudantes supe
riores convocados para o Exér
cito. Os diretórios de Direito,
Medicina, Odontologia, Farmá-.
cia, Engenharia e Química diri
giram-se ao presidente Getúlio
Vargas, por mediação do minis-

,

tro Apolonio Sales e interventor
Amaral Peixoto, bem como às
faculdades de Medicina de São
Paulo e Baia.

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

1Lampeão»o pequeno
Rio, 20 (E.) - Informa-se de

João Pessoa que morreu, em

ação contra a polícia do muni
cípio de Campina Grande, o fa
moso cangaceiro José Luiz, que
era o terror da população do in
terior do Estado.
José Luiz era conhecido como

o "Lampeão da Paraíba" e pra
ticou sua última façanha ma

tando, barbaramente, um fazen
deiro e duas filhas moças.

Oliver Hardy, capitão
do Exército

Madrí, 20 (United) - Irifor
mações procedentes de Argel di
zem que o ator cinematográfico
norte-americano Oliver Hardy
.se encontra atualmente em Gi
braltar, onde serve com o posto
,de capitão.

Gratifica-se
Perdeu-se uma. medalhinha
de ouro, com valor estimativo
nO trajeto da rua Almirante,
Alvim á Pn ça 15. Grutifica
se bem a quem a encontrou
e entregá-Ia na casa n. 21
da rua Almirante Alvim.

5vs.-5

Caiu num POco
Rio, 20 (E.) - Nos fundos de

uma olaria situada em São Gon
çalo, brincavam três meninos
próximos a um poço. Em dad�
momento, o menor Paulo Pi
nheiro caiu no poço. Seu irmão
Carlos atirou-se à cisterna para
salvá-lo, sendo imitado por seu
primo Jair, êste de 10 anos de
idade. O dono da olaria apare
ceu imediatamente, retirando as
três crianças do fundo do poço,
constatando que Carlos já esta
va morto. Os dois outros meno
res foram medicados e estão

. salvos.
F';.
i r

Do dia
31

15 do corrente

de Dezembro
a

Aspectos do Brasil, íccalízados
nos Estados Unidos

daremos resposta á guerra surda, sorrateira e

cheia de despeitos de certa concorrencia

Com uma Guerra comercial, leal, mas contundente:

Nova Iorque - Novembro - (A. continente. Numa entrevista do en

N.) - O Brasil continúa em fóco genheiro Gorge Hamilton, que co0-

nos Estados Unidos. A reportagem I perou, trinta anos antes, na cons

que a revista "Life" publica sobre trução da estrada de ferro Madeira
a arquitetura brasileira alcançou I Mamoré, e hoje um dos principais
ampla repercussão, sendo comenta-I orientadores das prioridades nos

da em cartas dos leitores dessa

re-I
Estados Unidos, focalizado foi o

vista, que exprimem sua admiração nosso país a propósito do ressurgi.
pelo progresso do nosso país e pe- mento econômico da Amazonia e

las linhas modernas dos nossos edi- dos serviços que aquela ferrovia
fícios. Um desses leitores escreve: poderá prestar no transporte de bor
- "Permitam que me congratule racha. Disse êle, nessa entrevista,
com essa revista pelas fotografias que a estrada de ferro Madeira-Ma
sobre a moderna arquitetura do moré e, presentemente, de grande
Brasil, publicadas na edição de 26 importância pela assistência que
de outubro. Infelizmente uma arqui- póde dar ao transporte da borracha.
tetura como essa é extranha à nos- "Foi para esse fim - acrescentou
sa América, que ainda se submete - que a Madeira-Mamoré foi coris
aos antigos estílos romanticos nos truida, mas a sua inauguração se

edifícios públicos e aos estilos co- deu tardiamente, quando a época
loniais para as residências". Outro áurea da borracha havia passado.
leitor, do Estado de Nova Iorque, Agora, porém, essa ferrovia é um

acha que "excelentes desenhos dos excelente fautor no desenvolvimen
edifícios do Brasil, são de novo fo- to do programa de cooperação en

calizado nessa revista, através da tre os Estados Unidos e o Brasil,
extensa reportagem sobre o casa- destinada, como está, a restabelecer
mento dos descendentes dos sobe .. a indústria da borracha no nosso

ranos do Brasil e de Portugal". Ou- continente, e de vital importância
tra revista traz um artigo sobre as para o esfôrço de' guerra". Aqui r e
atividades das mulheres brasileiras percutem, igualmente, as declara
em face da guerra. A escritora Vera ções do almirante que comanda as

Krugen salienta a colaboração do forças navais conjuntas das duas
mundo feminino do Brasil à causa nações do Atlântico Sul, as quais
das Nações Unidas, realçando, es- enaltecem o valor da cooperação da
pecialmente, o nome da sra. Darcí Marinha Brasileira na campanha
Vargas, presidente da "Legião Bra- contra os submarinos do Eixo. Es
sileira de Assistência", cuja ação sas declarações contam que as pa
pública é comparada a da senhora trulhas navais brasileiras estão
Eleanor Roosevelt, primeira dama exercendo, por sua própria inicia
dos Estados Unidos, e das senhoras tiva, e sob a direção exclusiva dos
Eurico Gaspar Dutra, esposa do Mi- nossos oficiais, intensa e eficiente
nistro da Guerra, Mendonça Lima, atividade. A colaboração das nossas

esposa do Ministro da Aviação, e sra. forças aéreas, ora em grande pro

Osvaldo Aranha, esposa do Ministro I grsso, tem-se feito, acentuadamente
das Relações Exteriores, pelas suas

I também,
no sentido de limpar o

explendidas e bem inspíradas inicia.,
Atlântico dos submarinos que amea

tivas. O nosso país é também foca- çam as linhas de navegação das
lizado a propósito da distribuição. Nações Unidas. Os aspectos mais
de bolsas de estudos dos Estados Illiversos da vida brasileira, no ter
Unidos aos jovens das Nações lati- reno social, no terreno econômico e

no-amer-icanas, dizendo-se que o no terreno militar, estão sendo fo
mais importante país da América-', calizados através da imprensa ame

Latina, e de mais população e onde. ricana, em palavras cheias de sim
o ensino alcançou o mais alto grául patia, que reproduzem o aprêço do
de desenvolvimento, foi contempla- povo dos Estados Unidos pelo povo
do com 58 bolsas de estudos, sobre-

I
do Brasil e pela ação do seu govêr

pujando todas as demais nações do no.

Moló-tías dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração l'mpa a

bexiga, 08 rins, as nefrite., areias, cólicas renais, aumenta as
urinas. Tira as inchações dOI! pés e rosto, hídropsíaa, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrío-esclerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restltue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evIta
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as .-rer
mldades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especUlco

contra hidropsias, pés inchados, falta de ar, palpitações, abatí
mento das velas e artérias, bronquite asmática;

lesões; cansaço, urinas e8C8.SSaS e dõres no coração, pontadas
nos rins e Inchações.

A os fracos e convalescentes
Devem usar o STE�OLINO, que raz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas peso
soas anêmicas, Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas írneas,
língua suja. Para a neurastenía, o desãnímo e a dispepsia, a
convalescença é raplda.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas molêstías do sangue, stíílla,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, íístulas, purgações. Ierl
das, cancros, eaorõíulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Deposltarías. todas as drogaria. de Silo Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em SUl! toílette Intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hígteníco. contra mo'és iss c negtoeas
suspenes, Irrit8çõ�1 coreímeutos, molés

ttaJJ utero-vagínaís, menítes e toda sorte de doenças
loca-s e gréiode presenaUTo. Drogaria Pacheco, Rio.

Dispostos a tirar «diferenças» ·criadas e

alimentadas mesquinhamente por 'despeito mal
disfarçado.

BENEFICIAREMOS. aos mesmo tempo, DIRE
TAMENTE O generoso e indefectível amígo
de 20 anos de nosso comercio correto e honeeto:

o POVO bonissimo da bonissima Florianopolis!

Todas as mercadorias tle nt stock serão remarcadas

Lânhos, e tropicaes para ternos - SEDAS -

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

NHO - ROUPÕES - BLUSAS.

Ternos feitos .- Capas para senhoras, homens
e creanças.

Tapetes·-Congoleuns - Passadeiras -
Stores.·

Finíssimos Cretones

Panos de Mesa·Colchas--Guarnições
da Ilha da Madeirá.

ETC. ETC. 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
• .--afixa dos.

2°) Sobre os preços marcndos não concederemos
abatimentos.

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

A MODELAR 1

I
, ..

I Curso de admissão à série ginasial I
•. I •

: Funcionará durante os meses de deaembro e janeiro, :
: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :
: Médio do Ginásio Catarinense). •

: MENSALIDADE: Cr.1 50,00 :
: Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, :
: das 9 às 12 horas. :
: Praca Getúlio vargas, 8 :
•

•

: N. B.-· A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. :
•

e

•••�3.0•••••••••0••••••••••••••••••••••••••••••••ee�.

I
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Os aliados devem discutir a próxima paz··••••••••••• t'V�.8 •••e••• ·••�••••••••••••
• • •

o que escreveu o sr. Wendell Wilkie • ,N Ise L-I S/A •
Nova Iorque, 20 (Reuters ) - mente, são nossos aliados em po- ,,_ �\'i'--' ..,.

"Como determinaremos e dese- tencial, sendo principalmente. (omêrdo e 'nd·u' ct'.I·a de M:adeB'r2s (em ofganl·zk�a-o) ••jamos conseguir a próxima paz? necessários para o mundo que o � li : ) 1 'Q g 'Q
Como havemos de nos preparar há de vir depois desta guerra. I.para consegui-la, durante a Devemos chegar a um acordo � Ações ao portador no valor de 500$000 -Capital de 850:000$000 •
guerra?" - indaga Wendell substancial e êles também. Aliás, • a realizar como segue: •
Willkie, em artigo publicado no se não fizermos isso, não podere ... •"New York Herald Forum". mos obt er 8 paz, como seria d,� y 20% no ato da subscrição

·0

"Declaro-vos que não podemos desejar. A Liga das Nações, que ti ltO% dentro de 30 dias •
travar a guerra em silêncio, di- fracassou, era, primariamente, li 25% dentro de 3 mêses (O
gam o que disserem os nossos uma solução anglo-Irarco-norte

• 15% com os próprios lucros da sociedade. A
peritos. Afim de que possamos americana, retendo velhos ím- ..,

conquistar uma vitória real, de- perialismos coloniais. A,Liga não I) O.:; inte r esr ados ns compra de ações desta Sociedade, que visa não 'só •
vemos estimular ao máximo, as levou em consideração o neces- • evitar que se] \ r -tirado d e sta Capital, como também ampliar um dos mais •discussões entre nós e também' sário ao Extremo Oriente nem

a. •entre nossos aliados. A Rússia procurou obter uma solução ade- ar s nttgos e couceitus d JS e tabelecimentos industriais do genero, com capacidade
•e China têm sofrido, cada uma, quada para os problemas econô-" para Ce"CR clfl 200 op-rar íos, poderão procurar os Incorporadores no €scri-

maiores perdas, nesta guerra, do micos do mundo. Devemos per-.e torro da hbdea à ru s João Pinto 44, ou nos endereços seguintes: •
que todos nós, em conjunto. Es- míttr que os povos das áreas em. U ;tnr Bittencourt Rua Felipa Schimidt, 34-Sala. 5. •sas duas nações também são poder dos japoneses voltem á Ue!UI' -(Edifício Beruhausen) Telefones ns, 1634 e 1159.
nossas aliadas e, consequente- sua situação anterior, quando a • •
mente, quando falamos em al- sua defesa foi corajosa m8.S ina--. SI-duele Nocettle •
cançar um acordo entre os povos dequada e os seus povos contí-

•
1 -Idem, idem.

•devemos falar também nos po- nuam á mingua de progresso, t: fi I!v·II� HUn Vitor Meireles n, 22.
vos russo e chinês, assim como sob a custódia governamental. li. U. fi U--Teldone n. 1678. •
nos povos norte-americano e de uma Ou outra nação? Os po- " •
britanico. Precisamos ir ainda vos devem ter acesso aos produ- .��•• "'.�.M ��•••••••••••• a.••••••••••1HI.além. Devemos procurar desce- tos dos outros povos, mas os seus W'� � w,., .., ..

•

brir as esperanças e desejos próprios produtos devem, por 0"1-

abertamente expressos por cen- tro lado, ser distribuidos para
tenas ou milhões de homens de todo o mundo. Nós, os do povo,
outros povos, desde a Iridía até devemos começar a resolver es

as plagas do Mediterraneo, da ses problemas, hoje e amanhã,
Africa até as regiões meridionais pois sabemos que as baionetas
da Asia e do nosso próprio he- e canhões são fracos, quando
misfério. Se alguns desses povos comparados com o poder das
são, agora, nossos aliados, são idéias" -- declara Willkie.
gente nossa e, si não o são atual-

CASA DE SAúDE "SÃO
SEBASTIÃO"

Os Diretores da Casa de Saúde "São

Sebastião" têm o prazer de comunicar

à sua distinta clientela, 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 Cirurgiãa na

Casa de Saúde "São Sebastião".

O dr. Edgard Pinto de Sóusa foi duo

rante 7 anos, respectivamente, assísten
te das Clínicas Cirúrgicas dos Professo

res, Benedito Montenegro, Alípio Corrêa

Neto e Edmundo Vasconcelos, aos quais
.deve sua orientação científica.
Foi assísten te da Clínica Particular do

Livre-Docente da Cadeira de Clínica Or

topedia da Faculdade de Medicina de

São Paulo, Professor Orlando Plinto de

Sousa.
É o referido profissional, cirurgião con

sumado, praticando a alta cirurgia,
princ1palmente da glândula tiro ide, das
vias biliares, estomago e intestinos, del

gado e grosso, vias urinárias, gínecolo

gia e ortopeçl!a.
O dr. Edg'!rrd Pinto de Sousa é au

tal' da recente monografia "Novos Mé
todos de Amputação", em colaboração
com o Professor Edmundo Vasconcelos
a qual causou verdadeiro sucesso 1I10S

meios científicos do país. Além desta

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

Pancreas"; "Patologia e tratamento cí

rúcglco das afecções articulares"; "Bases
atuais sobre a patogenia"; "Classificação
e tratamento das hidroceles"; "Patologia
e tratamento cirúrgico das veias var íco
sas do membro iriferior"; "Enterite re

gional (molestía de Crohn) "; "Conceito
atual sobre

o

a patologia e o tratamento
das herntas ímgu inaes (técnica de Ed
mund Andrws) "; "Contrfbuíção ao es

tudo da úlcera péptica post-operatória";
..Afecções cirúrgicas e círúrg ía dos vasos

sanguíneos": "Tratamento círúrg íco das

afecções arteriaes"; "Diverticulos do

duodeno"; "Hernias por escorregamento
do grosso intestino"; "Pseudomixoma pe
ritoneal ele 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 Fer
nando Machado, 6, andar tér.reo, (Con
sultório do dr. Moellmann).
Florianópolis, outubro de 1942.

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

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas" Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

IPrtvado dos

prazeres da
b õ

a meza?
�� R E X"EMPRESA

Por que? Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICiliO

Viagens diretas em carnlnbõ es pr opr los para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPlnto. Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruz e iro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garlbaldí. Vacaria, Caxias e vice-vprSR.

Aceitamos cargas para re 'espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro) .

Agência em Lages: Agência em Ftortanópolls:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Telefone 1.677

PILULAS DE

REUTER
otornarão

apto a co

merdetudo.

NOVO CURSO DE EMEUG1l:NCfA DE
MEDICINA llULrrAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da ó' RegiãoMi lí tar, estão abertas, no H. M. de Flo
rianópolis, as inscrições para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar paraMédicos Civ ís, que tenham de 3ó a 5ó
ano:; .cl� idad�. O Curso em questão, se
r� In íciado vmte dias após a publicaçãodeste.
Hospital Militar em Florianópolis 29de setembro de 1942.

'

Leilão
....

Consuma"se a

escravizacão
Zurique, 20 (Reuters) - A rá

dio de Berlim informou que mi
lhares de operários franceses es
tão deixando a França para tra
balharem na Alemanha, diária
mente. A transferência está sen
do feita sem solução de conti
nuidade.

Aluna "'e
a parte ElU

�.� per ior rio
;) ré dio tlit·) á rua Ti r a ri e o tes
com a Travesse Riltc!ife, n.
2. Tratar á rua 'I'en. Silvei
ra, 37.

í

Svs. - 10

EXPURGO NO PARTIDO
FASCISTA

Berna, 20 (H.) - Despacho de
Homa anuncia que o cx-sub-secre
tário de Estado, Aldo Fincli, e o

membro do Conselho Nacional e

ex-membro da Câmara de Comér
cio e Indústria, Augusto Caro, fo
ram expulsos elo Pactido Fa�cista.

Pede à sua distinta freguesia
não entregar seus ternos a pes
soas que não apresentarem cer

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

665 15vs.-14

Pilai as

ALOICAS
REG ULA RI lA II os INTEsn.

-

NOI SEM TORTUItA-LOS.

ADVOG�DO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às n e 17 às 18

Vende-se ums límoustna
de aluguel. chi! pa nO 1.511.
Preço: 6:500$000.
Tratar com o proprietario,

I
Victor E�pindola, Casa Ele
tric8- Rua -Ioão Pinto 15

VS-26

Edifício Amelia
sala 2.

Florian6polis.

Neto,

Lavando-se com o sabão

'�VIR(iEM ESPECIALIDADE"
OlA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist)

economiza-se tempo e din.hei'ro
)p.&Á� .�'�C(Ar

• •

r \Pt1:1AI..-IOADt
!

.

m,,:ew'" ,.;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Estado destinará até 19 por cento do
orçaUlento ao ensino primár�o

Rio, 20 - Em reunião, no Palácio Monroe, ficou definitivamente aprovado o

Convênio elo Ensino Prim ár io, com as seguintes cláusulas:
"la - A União cooperará financeiramente com o Distrito Federal, Estados e

'Território do Acre cedendo um auxílio para fins do desenvolvimento do ensino
primário em todo o país. Esta cooperação estará limitada, cada ano, aos recursos

do Fundo Nacional do Ensino Primário, criado pelo decreto-lei 4.958 de 14-11-42.
e far-se-á de conformidade com as maiores necessidades de cada uma das unidades
federa tivas.

2a - A União, sempre que solicitada por qualquer das unidades federativas,
prestar-lhe-á toda a assistência de ordem técnica para a mais perfeita organização
de seu ensino primário.

3a - Os Estados signatários do presente convênio, comprometem-se a aplicar
no ano de 1944, pelo menos, 15% da renda proveniente de seus impostos, com a

intenção de aplicar e aperfeiçoar o seu sistema escolar primár io. Esta percenta
gem m ín ima elevar-se-á a 16, 17, 18 e 19%, respectivamente, nos anos de 1945,
19;6, 1947, 1948 e 1949. Nos anos seguintes, será mantida a percentagem mínima
relativa ao ano de 1949. Os Estados que ora estejam aplicando no ensino primário
mais ele 15 % da renda proveniente de seus impostos, não diminuirão essa per
centagem e em consequência da assinatura do presente será conveniente que to
dos 0.5 Estados se Esforcem no sentido de que as percentagens acima indicadas
'possam ser ultrapassadas.

4a - O orçamento do Distrito Federal adotará relativamente à despesa com

'o ensino primário os mesmos critérios fixados na cláusula anterior. A União as

segurará a observãncia dêsses critérios quanto à despesa com o ensino primário
no território do Acre.

5a - Os govêrnos dos Estados realizarão sem perda de tempo, um Convênio
Estadual de Ensino Primário com as administrações municipais, para o fim de
ser assentado o compromisso de que cada município aplique, no ano de 1944, pelo
menos, 10% da renda proveniente de seus impostos no desenvolvimento do en

sino primário, elevando esta percentagem mínima a 11, 12, 13, 14 e 15%, respe
ctivamente, nos anos de 1945, 1946, 1947, 1948 e 1949. A percen tagern mínima
relativa ao ano de 1949, manter-se-á nos anos posteriores. O modo de apli
cação dos recursos municipais, de�linac1os ao ensino primário, será determinado
no referido convênio ou em acordos especiais.

6a - As repartições encarregadas da administração do ensino primário nos

Estados e Distrito Federal e Território do Acre articular-se-ão com as repartições
competentes do Ministério da Educação e Saúde, para fins de recíproca remessa
de dados e informações que possibilitem um maior estudo e conhecimento do pro
blema do ensino primário no país.

7a - O presente convênio será ratificado, de uma parte, por decreto-lei fede
ral, e de outra parte, por decretos-leis estaduais.

Sáb ad+, 21 Se "'ovembro de 1942 7
..................................................................................��a.Mm....�.�
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Antônio). 7. - Congregação de Nossa r
Senhora das Dôres. 8. - Associação de li
Santa Teresinha do Menino Jesús. 9.

d-e 11:111,' Vendas a' VI·,sla e a prazo
Damas de Caridade. 10. - Apostolado
do Mont-Serrat. 11. - Apostolado
São Luiz, Pedra Grande. 12. - Aposto-

li, ,

lado do Menino Deus. 13. - Apostolado
de Nossa Senhora do Parto. 14. - Apos- _..... ...,.......__....__... ..,..__....."""'......,."'"talado de São Sebastião. lá. - Aposto-

Rus Ireleno n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministérto da Agricultura pelo Certíücado

n. 1 €'ID 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códi!'fí)s usadGS: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORlANOPOLIS
E�PREST/l ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Ernprestimos - Descontos - Cobranças

.......................,••••••••••••••••••••••••&•••41 e ordens de pagamento:
O"

r

tel d b
e r

I d :; Tem correspondente em todos os Munlctplos do Estado
: IDU I e Oje sera o úti e amanbã :! Representante da Caíxa Economícs Federal para b venda
: Assim será se V. S. mandar seu terno à : I das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
o ,," semestral, em Maio e Novembro.: "TINTURARIA GUARANI" :j'paga todos os ceunnns das apólices Federais e dos Estados: : de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
: Lavagens químicas-Perfeição.Rapidez :' Mantem carteira especial para admíntstração de prédios.
: A MAIS ANTIGA DA CIDADE : Recebe dinheiro em depósito pejas
: Economize seu dinheiro, pre:Eerindoa: . melhores tax�s .

: TINTURARIA GUARANI-RUA JOÃO PINTO 17 FONE 1428: C/C à. dlsposlçãe (rettrada llvr e) 2 ''o
: '

-

: I C/C LImitada S�t
..................................................... C/C A 'flso Prévio 6 '.f:

C/C Prazo Fixo 71/0
..-.- k............................................................... Aceita procuração para receber vencimentos Am to-

18S as Repartições Federaís, Estaduais e Munícípaís.

Rio, 20 CE.) - Informa-se de Belém, que o prefeito do muni

I cípío de Altamira telegrafou ao interventor, comunicando-lhe que

� a zona da colônia agricola e os lugares vizinhos da cidade, foram

1 infestados pelos índios, motivando alarme do pessoal dos seringais
Rua João Pinto, 21 � e desorganizando a vida econômica da região. Informa, ainda,

.: � que há um seringueiro morto à flechadas .que foi sepultado em
'

_ �. Altamira. Entre os índios encontra-se uma mulher cristã, raptada
há anos pelos mesmos.

,I ' • I A Finlândia não luta pela «Nova Ordem»
Farmacla "Esperança» Como falou o ministro da Assistenda

do Social da Finlândia

Farmacêutico NILO LAUS I Estocolmo, 20 (Reuters) - O senhor Fagerl Holm, ministro
de assistência social finlandesa, declarou, nesta capital, em dis
curso, que "a Finlândia não está lutando por qualquer nova or-

Hoje e amanhã será a_ sua preferida dem na Europa. O povo finlandês é democrata e a democracia é

O H o regime que nos convem. Não temos nenhum plano de criar uma
Por preço de ocasião, uma rogu nacionais e estrangeiras.-- Icmecpetiss. F'inlândia maior. Somos forçados a lutar enquanto fôr necessário.

enceradeira l>lptric8, marca PerFumariss.--Artigos de borra
....

c,hd.
Não é nenhuma vergonha confessar diante dos amigos que esta-

ELECTRO LUX. i. mos suportando um pesado fardo".
Ve- e tratar no "Salão Re· Garante se a exata observância no receituário médico I! - 'I'����", á Pra-ça 15 de, �{;:��; PREÇOS MÓDICOS �I Um navio construido em dois dias.
Os elementos colhidos pela Esta- R M 1tística Militar são absolutars.eur

I'
. Conselheiro afra 4 e 5 (edifício do i Nova Iorque, 20 (Reuters) - Os estaleiros do armador Henry

secretos, e servem sómente a fim Mercado, � i Kaiser, na costa ocidental, bateram um novo recórde ,ao ser lan-militares. Negar-se a fornecê-los ou

FONE 1.642 II çada ao mar uma unidade naval, tipo "standard" da Frota damentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas I Liberdade, de 10 mil toneladas, dois dias, 23 horas e 40 minutos
leis do País. (D. E. M.). " ......_.......... .........."""'.....""""" depois ter sido batida a sua quílha l l !

FESTIVIDADE DE SAKTA CATARIN.<\
VIRGE;\I E �IARTlR

Padroen-a da Ai-quidiocese e do Estado
EDITAL

De acôrdo com a praxe estabelecida,
eelebrar-se-á no corr-ente mês de novem

bro a festividade de Santa Catarina, Vir
gem e Martír, Padroeira da Arquidiocese
e elo Estado.
As solenidades principais se efe tuarâo à

25 de novembro, dia de Santa Catarina ,

e feriado estadual (decreto-lei ele 15 de

IIjulho ele 1938, ele número 137). O pro- II :
grama ela festividade é o que se segue:

1. - De 16 a 24 de novembro, novená- IIrio em preparação à fest.ividade,

paLrOCi.,
i

nado pelos educandár-ios e pelos intele- .'

ctuais da capital, na ordem que se segue: IIDia 16 - Alunos do Grupo Escolar Ar-

iiquidiocesano "São Joséi. I

IDia 17 - Alunos do Gr'upo Escolar
"Laura MUller".

IIDia 18 - Alunos do Grupo Escolar
,I"Stlveira de Sousa".

Dia 19 - Alunos do Grupo Escolar
Modêlo "Dias Velho".
Dia 20 - Alunos dó Instituto de Edu

cação de F'Iorjanópohs.
Dia 21 - Alunos do Instituto "Cora

ção ele Jesús".
Dia 22 - Alunos do Ginásio Catarinen

se.

Dia 23 - Acadêmicos da Faculdade de
Direito.

Dia 2�1 - Intelectuais ele FIorianópo
liso
As espórtulas reverterão em benefício

das obras pias ela Paróquia.
2. - Dia 25, às 10 horas. MrSSA PON·

TIFICAL, sendo oficiante o Exmo, e

Revmo. S. Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, Arcebispo Metropolitano. As 16 I'

horas. Procissão de Santa Catarina, para
a qual convoco todas as entidades e ins
titutos católicos desta Capital, que nela

deverão tomar parte, designadamente,
pela seguinte forma e nesta mesma or

dem:
1. - Cruz Processional. 2. - Grupo

Escolar Arquidiocesano "São José". 3. -

Grupo Escolar Arquidiocesano "Padre

Anchieta". 4. - Asilo de Orf'ãs. 5. - Iris-
tituto Coração de Jesús. 6. - Congr-ega
Çã0 da Imaculada Conceição e Pia União
das Filhas de lIIaria (ela Igreja de Santo

-,

lado da Catedral. 16. - Ordem Terceira

(Senhoras). 17. - Abrigo de Menor-es, 18.
- Ginásio Catarinense. 19. - Liga ele
São Pedro. 20. - Congregação de Nossa

Senhora elo Bom Conselho. 21. - Con

gregação de Nossa Senhora do Desterro.
22. - Irmandade de Nossa Senhora do
1\Iont Serrat. 23. - Irmandade de Nossa
Senhora da Conceição. 24. - Irmandade
de Nossa Senhora do Parto 25. - Irman
dade de Nossa Senhora do Rosário. 26. -

Irmandade do Divino Espírito Santo. 27.
- Irmandade do Senhor Jesús dos Pas
sos. 28. - Irmandade do SS. Sacramento.

Seguir-se-âo a imagem de Santa Cata
rina 110 carro triunfal o Reverendíssimo
Clero, o Pálio, Cantores, Banda de Mú
sica e o Povo.
Antes da suprarnencíonada hora, as re

feridas associações e entidades se reuni
rão dentro e no adro da Catedral, aguar
dando cada uma o lugar que lhe for re

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

rário: Praça 15 de Novembro, lado do
Palácio do Govêrno, ruas Felipe Schmidt,
Deodoro, VidaI 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
draL

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

O préstito obedecerá à direção exclu
siva do Reverendíssimo Cura da Cate
dral, para isso expressamente designado,
Para a solene Procissão, convidam-se

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

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

procissão da excelsa Padroeira da culta
e ilustre população desta Capital.
Florianópolis, 14 de novembro de 1942.
Por delegação de Sua Excia. Revma.
(Ass.) lUonsenhor Haruy Baner, Vigá-

rio-�eraL

VENDE-SE

o ESTADO

-�-���------��------------------------------------------

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

) .

I

Ultimes estilos de finos
OBILI RI S

acaba: de receber

Os indios invadiram o
Alio Amazonas

ALfAIATARIA « o 'UNICO»
Florisbelo Silva

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

Servico garantido-Prontidão

O alfaiate elegante da cidade
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ALONSO ANIBAL

o t:.!S' AUU 21 1'& Novembro ue 1942

SOCIEDADE DE AMADORES DE
ORQUíDEAS

Iniciativa vitoriosa Sob o patrocínio do Instituto
Brasil-Estados Unidos, desta capi-Santa Catarina, - esta, pequeni- tal, f'ar-se-á ouvir hoje, 21 de

na e encantadora ilha onde êste novembro, às 20 horas, no salão deEstado tem a sua capital, - regia- música do Lira Tenis, o grande má
mente aquinhoada pela destra má- gico do teclado, maestro Alonsogica da natureza, na dist.ribuição de Aníbal,
dádivas, sómente com íntermitêu- A respeito do incomparavel ar

ci�s �1� podido co.�1tar com a c�n- tista, intérprete e copositor, bas
tribuiçâo de seus flIhos na obra ll1_-. ta citar, as palavras de Paderews
gente de preservaçao, e de aproveI-: ki, quando afirmou possuir o citado
taI_nento das suas 1 eservas natu- musicista, "dons naturais incontes-

raEls't id
-. taveis e grande sensibilidade artis-

S ,a� consr ;raçoes . ,:_em-noS,:1 tica ".
propósito da, 3 Exposiçâo de 1< lo- Essa referência foi feita quando
res, a que .como nos dOIS anos pre- Alonso Anibal tinha ape�as 16
c�..?entes, hye�TIos ante-on!el�l oca-

anos de idade.
' , I

siao de assistir .plena de êxito, no O maestro Alonso fará um estu
CIub.e Den;ocrata, graças a resolu- do da música e sua formação nas
çao inabalável de um grupo de pes- Américas, intercalando páginas in-
5�as d� �oa vontade,. ql:e com Lar à terpretativas e típicas de cada povo.R.lbas a fr�nte" constituiu-se e�11 80- Teremos, assim, uma festa Iiterociedade, nao so para proporcionar- musical de grande alcance e proI1:)S an�Jalmente, eI;1 elegante. pa.l'a- jecão e cheia de originalidade.da &o�ral .o espetáculo e�plelldldo Para que se possa formar opiniãoda pol:c�oml� das mais variadas flo- à 'cerca dos méritos do grande pia
n�s, smao ainda �m � e�g';ler 1IJ1J nista, transcrevemos a opiniãodique ao �sc�a�nell,o ,m�erlto do de alguns críticos nacionais e es-
noss,o patrIm0111C> l lorístico.

trangeiros.No� que aprendemos, a an�ar "A Noite" _ por Tapajós Gomes: Fazem an08 hoJeaesta Ilha encantadora em mcnrsoes " S AI A ib I d Fpelo seu interior, na multiplicida- f'
., e onsof lll,a a < ouse- O sr. Miguel Atherino, con-

i d 'f"
ca osse russo, rances ou mesmo . .

(e as suas magm ICdS paisagens, norte-americano, toda gente estaria I
ceituado comerciante:

vadeando ou transpondo montes, a estas horas a incluí-l nt s O sr. Djalrna Barbosa;auscultando-lhe o cascatear das . . .

o e re os
.

O'cachoeiras de mistura com o freti- píanistas �e maior nomead� qu.e o Jovem tavio do Vale;
nir dos grilos e o bramir do mal' r�r aqui tem passado. MSas pe blrasl- O sr. José C. Oliveira;
le e t

'

I táti erro, nasceu mesmo em . au o, e
I t

.

EJ' di-t( nl codn ro ba !I'OCd lades a l,ca'f' con- teima em manter-se sempre afasta- a ga an e menina iana ,

emp an o o ai a.? a areia ma e do das grandes evidências. Pod
. [leta filhinha do nosso prezadobranca dos seus comoros ensolara-] . _

ena
_ ,

dos e assolados pelos ventos que n,ve� entre aclamações de todos os
I conterraneo sr , dr. Joao Jose

nos lembram a imensidão dos de. púhlicos, mas. prefere o soceg� de Cabral.
,

, uma Vida ma rs intima, que so sesertos, extasiando-nos anle a placi- explica por uma mode ti
. .

- Clnbes:dez das su!ls lagoas. acolhedo- concebivel nos tem o: a �uasI III
ras ou o variegado matiz dos seus sam".

p q e pos-.

ocasos estarreo�dores, observando "ECLAIR" _ Paris 26.5-24os recortes capr-ichosos da sua cos- "M A da F 'L'·ta na sucessão contínua de salien- pI'anI's' t
.

b
' 'l?nsecda -t I

e jeune
.

t"
,

inti
e reSI Ien, on a remar-elas e reen �anclas, no mais 111 11110 quable virtuositê a été consacrée àcontacto enfim, com a natureza, na Paris I'hi derní 1".

d f ,1- " iver erruer, a eu occasron
pujança a sua auna, na exuneran- d'obtenír s m di 't.

d fI' , a e I, um nouveau eera a sua ora; nos que nos eu- trés g d
'

II d l'h t Itristeciamos ao ver despojarem-na, M' /an ,s.�c.cets, sa'te I
e o deàs barcadas, como vinha, aconte- a�es IC, ou I m erp�e a e� �ra� ,s

ccndo, de esplêndidos exemplares :-al�r�s r�vec une sall�e �r1gmahte, Falecimentos:
das mais raras variedades de Lae- p� hO °blls "et une exécution irré-
Ii d C ttl d O idi

lOC a es . Ocorreu esta madrugadaIas, e a eyas, e nCI runs e Apó t L' T
.

h d Mde tantas outras espécies que po-
s o �oncer o, o I�a elllS,?- o passamento o sr. oocir

deriam constituir o atrativo de menageara o �r�nde arrísta patr-ício Régis, comerciário. O sepul-
., '. com uma "soírée"turistas as nossas plagas, ao sentir-

.

tomento de seu cadáver será
mos vitoriosa e coroada do mais efetuado hoje, às 17 horas.completo êxito, iniciativa de tama
nha magnitude, não podemos dei
xar de consignar o auspicioso acon
tecimento, trazendo aos seus em
preendedores uma pa.1avra de in
centivo, para que, li mingua de es

tímulo, não venha a sofrer solução
.(Ie continuidade o nobre empreen
dimento a que tão resolutamente se
devotaram.

Hermes Guedes da Fonseca

iHN rri

CIGARRILHOS TALVIS
Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00

CASA MENDES Ecos e Notícias
RECORTE

ESTE AVISO
Hoje, às 19.30 horas, ha

verá sessão doutrinária no

Centro Espírita "A�or e

Humildade do ApóSlitolo" ;
amanhã, no mesmo horário,
haverá sessão doutrinária
no Centro Espírita "José de

ANTIGO PREPARADO INGLf:S

PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS Nazaré".
..

Se V. S, conhece alguma pessôa que so- Amanhã, à noite, simul-
fra de congestâo catarral ou aturdimen· taneamente nos cin�s "Rex"
to, recorte 'este aviso e leve-Ih'o.

'

e "Odeon", será exibido oo catarro, o aturdimento e a dificul-
dade de ouvir sâo provocados por uma

"western" de luxo, em tecni-
enfermidade constitucional. Por essa ra. color: "OS Conquistadores",
zão, dedicou-se muito tempo ao estudo com um elenco de primeira
de um tônico suave e eficaz para com- grandeza.bater os males causados pela afecção ca- Ijr
tarral. E êsse remédio, cuja fórmuLa está Eplenamente vitoriosa e tem proporciona.

stará amanhã de plantão
do alívio a muitos sofredores, é conheci- a farmácia "Sto. Agostinho",
do sob o nome de PARMINT e está à. à rua Conselheiro Mafra.
venda em todas as farmácias e drogarias. *
Logo nas primeiras doses, Parmint ali- E�pressivas homenagensvia a cabeça, a congestão e o aturdimen-

to catarrais, enquanto o ouvido se resta-
foram prestadas ontem a

beleoe prontamente. A perda de olfato e "Sir" N o e I C h a r 1 e s ,

a descida do catarro para a garganta são digno Embaixador da In
outros sintomas da afecçâo catarral que glaterra no Brasil, pelo.se combate com Parmint. transcurso de sua data na-Sendo muitos os males do ouvido pro-
voca-'os diretamente pelo catarro, pode- talícia.
lIe evitá-lo com Parmint. Na 2a. página desta edição

publicamos uma nota bio
gráfica, a qual; por um des
cuido, sómente hoje foi im
pressa.

*

Por motivo de força maior
não se realizará hoje a

"soirée"-dansante da C. R.
Limoense,

Agradecimento
Mario Conceição e família

agradecem, penhorados, o des
velo e carinho com que os
abalizados clínicos Drs. Agripa
Faria e Miguel Sales Cavalcan
ti . trataram de seu filhinho, du
rante uma enfermidade grave
que o vitimou. Deu ii luz a trigêmeos

RIO, 21 (D. N,) - Na ma·

ternidade de São Cristóvão,
Dioguina Chagas Silva deu
à luz a três crianças, que
estão passando bem.

1vs, - 1.

CHARUTOS INDIOS
Cr$ 0,30 cnda um

CASA MENDES

ExpOSição de Orquídeas
e Flores

Revestiu-se de extraordi
nário brilhantismo a solene
inauguração, nesta capital,
a 19 do corrente, da Expo
sição de Orquídeas e Flores
Ornamentais, na séde do
Clube Democrata.
Altas autoridades, civís,

militares � e eclesiásticas, Patriotas fuzilados
prestaram o concurso de Istambul, 21 (E.) - Em Bel
sua presença. grado, foram fuzilados 13 pa-
O produto dêsse certame triotas sérvios, acusados de

reverterá em benefício da "trabalhar contra, os alemães e

Legião Brasileira de Assis- italianos".
tência, alvitre digno da Co- •

missão Organizadora, presi- Operários ou escravos?
dida pelo sr. cap. A. Lara B'erna, 21 (E.) - Milhares
Ribas. de operários franceses, saídos
Grande número de apre- das indústrias de Paris, Angers,

ciadores de orquídeas e Nice, Marselha e outras cida
flores ornamentais concor- des, estão seguindo, em nume

reu a êsse certame, empres- rosas trens, para trabalhar nas

tando-Ihe brilho sem igual. fábricas do Reich. Em troca,

IVida Soci�
MOSQUITOS
Os moradores da rua GraI.

Bittencourt e adjacências como

também os residentes entre a

rua Blumenau e o sopé do mor

ro do Antão, segundo nos infor

mam, estão-se queixando de

que os mosquitos voltaram a

im por tuná-Ios.
Da importunação não se arre

ceiam êles, afinal; porém, sim,
da possibilidade de haver qual
quer surto de malária na refe
rida zona da cidade, causado
pela invasão dos pernilongos.

O receio justifica-se. Assim
sendo, seriam olhadas com

agrado todas as providências
que imediatamente viessem a

.tomar contra aquela ameaça
a.s autoridades encarregadas de
defender a saúde pública.

O Cantista R.F.C. efetuará
amanhã animada "soirée" dan
sante, com início às 18 horas.

O C. R. Lopes Vieira, dos
Coqueiros, realizará amanhã a·

nimado saráu - dansante, com

início às 18 horas,

(asa Porto
Sortimento novo de luvas

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

Bizerta resiste mal
Londres, 21 (E.) - Sabese ser grave a situação de Bi

zerta, onde as tropas nazi fascistas resistem penosamente ao cons

tante mar telar do exército britanico.

Franceses sob o comando de GirauJ
I Rabat, 21 (E.) - Poderosa formação blindada france-
sa, sob o comando do general Giraud, avança pelo sul da Tu
nisia, em direção a Trípoli.

Reafirma-se a prisão de Vleygai1d
Berna, 21 (E.) - Torn a-se a afirmar que o gral. Maxi

me \Veygand, depois de recusar o convite que lhe fizera o ma

rechal Pétain para substituir o almirante Darlan no governo de
Vichí, 10i preso pelos nazistas e conduzido para a Alemanha.

Bengazi, terra arrazada
Madri, 21 (E.) - A emissora de Berlim anunciou que

os ítalo-germanos evacuaram Bengazi. Antes de fazê-lo, porém e

puzeram em prática o sistema russo de terra arrasada: dinami
taram todos' os diques e depósitos do porto.

Alto prisioneiro alemão
Londres, 21 (E.) - Capturado pelos

do Norte, chegou à Inglaterra o gral, Von
estado-maior do marechal Rommel.

ingleses na Africa
Thoma, chefe do·

Vitoria no primeiro choque
Washington, 21 (E.) - Cerca de 5 lustros, depois da

última guerra, defrontaram-se agora, novamente, pela primeira
vez, em Túnis, as torças norte-americanas e alemãs. Nêsse en

trechoque, os germânicos perderam 11 tanques e recuaram com.

sérias perdas,

O maior ataque à Itália
Londres, 21 (Urgente), - O maior ataque aéreo

on tra a Itália foi feito esta noite, por enorme forma-·
ção de bombardeiros britânicos, contra a cidade de:
Turim. Apenas 3 aparelhos não regressaram.

......

Uma «esfrega» em Jaques Doriot
Berna, 21 (E.) - Viajantes chegados de Paris informaram

que Jaques Doriot, chefe dos fascistas franceses, ao saír de uma

reunião do seu partido, toi atacado a pauladas, ficando com 30
costelas quebradas e o ôlho esquerdo lesado, devendo ser hos
pitalizado, 1;4../

f

Nas cercanias de Aguedábia
CAIRO, 21 (Urgente) - A vanguarda

cito Imperial Britânico entrou em contacto

ças do "eixo", nas Gercanias de Aguedábia.

do 80• Exér
com as for-

Varíola! Hi tler libertará 15 mil prisio-
neirosBuenos Aires, 21 (E.) - O

governo. determinou imediatas
providencias para dominar o

surto de variola negra veriti
cada na província de Salta.

•

franceses.
>II'

. Uma nota de Carmona
Londres, 21 (E.) - O pre

sidente Carmona, de PortugaJ ..

enviou uma nota ao' 'Foreign
Offíce", na qual diz haver to
mado conhecimento das garan
tias dadas pelo govêrno britâ
nico no sentido de que as ope
rações militares no norte da
Africa não afetariam as eolonias ..
e o territorio metropolitano de
Portugal.

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

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