
Um técnico americano
no BrasU

Salvador, 23 (Agência Vitória)
- Encontra-se nesta capital, há
dois dias, o sr. Charles A. Thomp
son, alto funcionário do Departa
mento de Estradas dos Estados
Unidos. O ilustre viajante, que per
corre o Brasil em viagem ele estu
dos e intercâmbio, percorreu, à
tarde de ontem, os velhos templos
baíanos em companhia elo eliretor
do Museu elo Estado, externando,
após a visita, a sua admiração pelo
que lhe foi daelo apreciar. Ainda
ontem, à noite, o sr. Thompson es
teve com os secretários da Agri
cultura e da Educação, em visita
de cordialidade. Abordado, ao saír,
pela reportagem ela Agência Vitó
Tia, o sr. Charles A. Thompson nos
transmitiu calorosos elogios em

torno da obra rodoviária planeja
da pelo interventor Lanc1ulfo Al
ves, ora em execução.
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Os pinheiros de Natal
As fogueiras de S. João, festa

tradicional do nosso povo, per
deram o encantador significa
do, a maravilhosa atração e jú
rare.mcnte crepitam, nos nos

sos dias, apesar de tão cheia
termos a hôca de proclama
ções nacionalistas. A árvore-de

Natal, aqui introduzida pelos
alemães, ficou sendo o símbo
lo da festa familiar por exce

lência, - pelo menos, em San ..

ta Catarina. Armada dentro de
casa é ornamento para festa
de inverno ao reflexo ela larei
ra vermelha, enquanto a noite
de dezembro europeu se des-

_ mancha em flocos de neves; mas

a fogueira [canina era festança
de praça, ou terreiro, sob o céu
aberto de junho tropical.

.

Apesar de a tradição e a raça
e o clima nos ensinarem qual
dos dois gêneros de festa de-

Palhoça descem ao Mercado da

capital dezenas de pinlieir inhos,
ceifados para as famosas árvo
rés-de-Natal europeizantes. No

ano passado, porém, por os ob

jetos ele adôrno se haverem tor

nado raros e terem assumido

preços altíssimos, pouca gente
adquiriu os tais pinheiros; os

mais deles, por falta de compra
dor-es, em número aproximado
de cem, foram cr-iminosamente

abandonados, no chão, ao lado
da Alfândega, onde ficaram por

qU38e uma semana, como tris
tes cadáveres insepultos ...
Para ver o lastimoso quadro,

ali Iornos levados por um co

merciante vizinho, sem poder
compreender como dentro das
escolas se pregue o amor da
árvore e fóra delas se come

tam barbarísmos como aquele .

Sabido quão precioso é o pi
nheiro e quanto tempo leva a

desenvolver-se, a derrubada
dessa linda árvore devia ser rr-

i O testamento de •
=- ==

Brineu Machado
GRAL, DE GAULLE Rio,23 (C. P.) - Como já infor-

mamos foi entregue em cartório e
aberto o testamento do antigo par
lamentar Irineu Machado. Êsse
testamento, aprovado pelo juiz Si
lício Martins, da 3a vara, foi feito
pelo próprio punho do testador em
17 de janeiro de 1913, quando Iri
neu Machado já era viuvo. Nome
ou êle três testamenteiros, dois
dos quais já são mortos, restando
o terceiro que é o banqueiro Alva
ro Muniz. No testamento, Irineu
Machado declarou que tinha uma
filha ele .nome Antonieta, para
quem deixa a metade dos bens. A

. outra metade ficava para uma sua

companheira, que já é morta. Os
bens são constituidos por livros
depósito em vários bancos e un{
terreno na Avenida Atlântica tu
do avaliado em três milhões' de
cruzeiros. Determinou, ainda, que
para a facilidade do inventário a
concluir-se em um ano, fossem
vendidos todos os bens.

Camisas. Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
Rua Trajano. 12,

..

I
Denue os grandes vultos militares da

hora presente, destacamos, COD1 prazer,
a figura nobre e gIoríosa de Charles De

Cnulle, general do exército francês e or

ganizador ela gr-andiosa obra ele rehabi

litação da França. cansada e elespojaela
pelo armistício ele 1940 e pela elominação
alemã.

Malària, no litoral
riograndense

Pôrto Alegre, 23 (E.) - A malária
está infestando os municípios litorâneos
do Rio Granele do Sul, notaelamente, o eli!
Torres Osório. Daela a extensão do mal,
as autorielaeles sanitárias estaeluais resol
veram atacá-lo elecisivamente, tendo fi
caelo concluida agora a fase inicial elesse
trabalho, já se danelo o mal por afas
taelo.

Operários italianos fuzilados pela Gestapo!
Zurique, 23 (Be)-Revela-se que os guardas negros «88» de Hitler fuzilai'am cinco operários italianos
pelos disíurbios em uma usina de nnulivões, CID DresdRIl8 HUiuilbados IJela atitude de desprezo dos
alemães, êsses italianos pediram que Ibes fossem devolvidas suas carteiras, afhu de· voltarem à
ltana, Como os alemães se recusassem, os italianos pararaln o trabalho? tendo a .polícia nazista

entrado em ação e fuzilado cinco dos manifestantes.

Racionamento de

I carne
Boston, 23 (R.) - O Administra

Charles Anelré Joseph Marjs De Gaulle dor Federal dos Preços, sr. Leon
nasceu em Lila, a 22 de novembro de Henderson, declarou que novos me-
1890. Em 1911, ingressou na Academia todos de racionamento e uma dirni
Militar ele St. Cyr, graduando.ss com o nuição no consumo da carne cons
posto ele sub-tenente. Mais tarde, serviu títuíriam dois aspectos ill1po�tantes
sob as ordens de Pétain, então no posto da vida civil norte-americana em
de coronel. A 22 ele março ele 1916, foi 1943.
ferido em campanha, num contra-ataque. Anunciou ainda que a população
ao forte Douaumont. Mereceu, por isso, deve esperar o encarecimento de
citação na ordem-do-dia. [muitos artigos, mesmo daqueles
E o que se seguiu foi bem a folha ele. controlados pelo governo. O custo

serviços ele um bravo... I da produção, esclareceu aumenta-
Em 1940, naquele sombrio mês de ju- .

ria inevitavelmente, apesar de la
nho, a França capitulou, ante os vitorió- ! dos os esforços para conservá-lns
sos exércitos de Hitler e mercê da trai- ..taveís,
cão covarde de fascâstas indígenas. 11:1e, ' -----�---------_

porém, não aceitou essa capitulação. Dis
cordou elo Alto Comando. Abandonou a

França, a sua LlJa que lhe evocava tau,
tas recorelações, e foi para Lonelres orga
nizar a resistência, estabelecer as bases
ele uma França ele amanhã, gloriosa
como a ele ontem, sem as apreensões da .

França de hoje... I
Somam-se aos milhares os adeptos

dessa nobre causa, que, a-pesar-de De
Gaulle insistir em contrár-lo, já constitue
o movimento "elegaulista", a união de
todos os franceses que almejam a reha.
bil ltaçâo da pátr-ia de Racine, elo Paraiso

Rio, 23 (E.) - A sucursal do cações para o refinamento. :f� igual .. rou ao presidente do Conselho de da Cultura. i Trasladacão dos res-
vesnertíno "A Noite", em São Sal-I mente empregado nas usinas de Petróleo que tudo que vira era aní- Charles De Gaulle fez anos ontem. II I

-

d B .-vador, enviou para o seu jornal es· energia elétrica da linha Circular. mador. Prosseguindo, o general Muitas foram as homenagens que o muno' o� mor aiS e .0 Ivar
tas informações: "O g�neral Horta A quantidade de petróleo é tal que Horta Barbosa disse aos [ornalis- elo lhe prestou, quer como líder dos RIO, 23 (E.) - O presidente da

Bar�osa, e_m. cO�'l?anhla do� enge- quase sempre a bomba fica parada, tas: "Vejam este automoveI abaste. franceses combatentes; quer como expo- f República assinou decreto, na pas
nheíros DeCIO Vieira e Nereu Pas- uão. funcionando em conseuuência cendo-se na bomba. O combustivel ente máximo elo exército francês. O "Es· I ta do Exterior designando o di-
aes, e do técnico norte-americano de não haver reservatório suficien- que o move é cem por cento baia- tado", Juonosameme, embora tarde, apre-! 1 tI' N L' F

.

John Lewis superint d t d t I 'I
. 's t di h f -. ,.

p oma a c asse ,1llZ errerra�
, en en e a e para acumu ar o o eo expelido. no, pois é extraído do petróleo de I en a ao igno c e e 00 movírnanto ela '

.

United Geophysica, visitou os cam· Na ilha Joanes, existem mais qua- Aratú e beneficiado numa pequena I França livre, seus sinceros cumpr-íman, Faro Junior, .para exercer as fun-
}tos petrolíferos de Lobato e da tI'O pocos furados, com o maior êxi•. refinaria que ali temos". Ontem, o

I tos. ções de embaixador extraordinário
ilha Joanes. t t d f' ,

I I
P I

o, es a_n o em unclOna�e�t.o varias

/ general .

Horta Barbo.sa e sua comi-
C

'
" às comemorações do centenário da

a estrando com os representan- bomba" e ou!ros maqumarros, Por hva estiveram em Visita aos poços abelos brancos' LOÇÃO

I trasladação para Caracas dos res-tes da imprensa, o general Horta sua vez, Q geologo Kenintzer decla- de ANltú, Candeias e Itaparica" MARAVILHOSA 1 to t
. 'd S'

- B}:Barbosa disse que veio à Baía em s 11101' aIS e imao o rvar,

·t·iagem de inspeção aos serviços do
seu departamento, e, ao mesmo CI<iARRILHOS TALVIS

;��:'l��il������:it:��:;�::F:c:�:��," Turqul·a faz frenle a"- ameaça nazl·sla·
Cr$ 0'60A���' �a��D�J 36,00

'mos do petroleo. O poço B-2 na ilha I IIJoanes, está em plena atividade, L d 23 (U P) O "Dail M 'I" .

f T ............� • _ _ _ _
Carta de Napoleão

com a produção mínima diária de I
on res, ,,- �I Y ai m orma que a ur-

- - - - - - - - • - - - - - oe. -� -- Genebra, 23 (Reuters) _ Despa-
8.0 barris. Expele óleo bruto, �on-, quia enviou um exército composto de numeroso efetivo à zona --de! AI d chos de Vichí informam que uma
l.mdo boa .percentagem de oleu T b' d' , uga-se OU veu e-se I -

Diesel, hem como menor ouantida-I Ire Izon a, que margela o mar Negro, Acrescenta que foi tambem I
carta, autografada de Napoleao, an-

�e d,e gasolina e querosene. �sse! enviado um grande número de tropas para o norte do pais. "a-fim-' Otima residencia, com grano
I tes d� sua exp��ição à Cors�ga, foio)eo " acumulado num pequeno re- / de fazer frente à amealça n 't" .,

I
�

J

I
de pomar, ao lado da Estação vendida em le11ao em Pans, pela

5er�atório e, da� canalisado para a i
aZls a , Ja que os a emaes ocuparam no- Agronômica. Tratar à Rua Tra- importância de oitenta e sete mil

praIa, de onde e levado as embal" vamente a costa grega com uma poderosa força militar. jano 7. francos.

Noivos ho"oràríos •• ,

I
veramos preferir e conservar,

apagámos as fogueiras heróicas _

e acendemos as velinhas colori
das dos pinheiros da Nativida
de, cuja ornamentação se faz
com chuveiros de ouropéis e

dixes luzentes e cintilantes,
comprados em casas de comér
cio empenhadas em divulgar
costumes alemães.
Contra a árvore-de-Natal ti-

gorosamente limitada.
Para que, êste ano, não se

reproduza o quo acima, meneio-

námos, seria da máxima con

veniência que o sr. dr. secretá
rio da Agricultura expedisse ar ..

dens aos prefeitos de S. José,
da Palhoça e do Bom-Retiro,
afim de que proíbam o córte
de pinheirinhos a pretexto de
servirem para "árvores-de-Na
tal". E quem aqui em baixo
aparecesse a vendê-los devia
ser multado.
Também isso é defender a re

serva, florestal do país.

CHARUTOS SUERDI(K

Belo Horizonte, 23 (E.) - Frei
Zacarias Van Dér Hoven, figura co

nhecida em Belo Horizonte, vigár-io
do bairro de Carlos Prates, grande
amigo dos moços e das plantas, iacaba de diplomar ·uma turma de
156 rapâzes que concluiram o "cur
so dos noivos".

Os diplomados denominam-se
"noivos honorários" e são alunos
do primeiro ano do curso comple
mentar da Escola de Engenharia,
onde Q curso foi ministrado e onde
irei Zacarias é professor de bio
logia.

O referido curso tem por finali ..

da de fornecer aos jovens em idade
r.upcial as noções precisas sobre 1\

história do matrimônio e sobre os
vários problemas relacionados com

e mesmo.

Na tarde de ontem êsses 150
"noivos", em uma cerimônia mui
to concorrida, receberam os seus

respectivos diplomas.

EVITE A. DIFTERIA
Vacbe o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)

con

mal

nhamos o presepe ingênuo, mo
vimentado, figurativo; mas, tam
bém êste já se não arma em

IvIaço Cr$ 1,60
CASA MENDES

Informações com o

Dr.ARMINIO TAVARES

nossas casas, apesar de encer

rar mais poesia e graça do que
aquela. Por que? ..

Todos os anos, em dezembro,
dos municípios de S. José e da

Batalhão austriaco
Washington, 23 (R.) Anuncía.se

oficialmente que o Secretário da Guerra,
sr. Stimson, autorizou a formação de um

batalhão austriaco no Exército dos Es-
tados Unielos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. ·INDICADOR MEDICO
.......-------------------------------------------- .....

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
_r_· ._�__ -NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das t O às 12
on!u tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista

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

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: l467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 2il.

OLHOS

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - (diplomado pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-mterno do Servieo de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

,

médico do Departamento de Saúde
� CLINICA MÉDICA

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

Resldencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DÀ�tola��a�:S��:1
. . F1onanopolisResídêncta e Coesultõrlo: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infrà-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Dlaríamentes 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 LeOnidas Ferreira e ex-estagiário dOI;
Servi�s �o dr� Gabr!el de A.ndrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)(IInlca e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS.

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256

Besidencía: Conselheiro Mafra, 77-FLOR1ANOPOLlS.

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. i - Fone U61

RESlOONCIA:
Rua Bocaiuva. 1l� - Fone 1,1156

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
CliDica e Cirurgia do
torax. Partos e doe.ças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
n horas.

RESID:eNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.I
Dr. Remigio
CUNICA -MEDICA

Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSUlTORJO :

Rua Felipe Schmidt ......Edlti
elo Amélia Neto··Fone J 592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercllio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

11S1'ITUTO DI DJA6NOSTICO
CLIPJICO

Dr. Djalma Moellmlnn
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prática nos hospitais europeu.Cl1nlca médica em geral, pediatria,
doenQ81 do sistema nervoso, apare-

I
lho genlto-urlnarlo do homem

e da mulher

"

O ASpslstente Técnico
r. aulo Tavares

Curso de Radiologia Clfnlca com o
dr. Manool de Abreu CamP.8Dsrlo
SAo Paulo). Bspeeialízad« em HI
giene e Saúde Pública, pela Unlvel.
IIdade do Rio de JaBeiro.

Oabinete de Ralo X
Electrocardlografia cllnlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínlca

Rua Fernando lIacbado,'
Yelelone 1.195I

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNICA
MÉDICA

em

COMISSÃO DE DEFESA ECONô�IICA

Recomendações aos Interventores, Fiscais,
Administradores, Liqnidantes on

Propostos
O Interventor interino, sr. dr. Altamiro I'Guimarães. recebeu o seguinte telegrama: ,I
- "Transmito a V. Excia., solicitando :í

se digne providenciar a necessária divul- i:

gação na imprensa local, a seguinte re- :\
solução da Comissão de Defesa Econô- "

mica:
- "Resolução n. 2-1942. A Comissão de

i
Defesa Econômica resolve, a-fim-de dar 11'1cumprimento a determinação constante

I :
do artigo 12, do decreto-lei n. 4.807, de I
7 de outubro de 1942, determinar que oS'

.

Interventores, fiscais, administradores, Ii

quídarrtes, ou propostos que, antes elo

dia 9 de outubro do corrente ano, foram

investidos de tais funções, junto às pes
soas físicas ou jurídicas que estão sub

metidas ao regime do deceto-lei n. 4.166,
de 11 de março de 1942, enviem, por via

telegráfica, até o dia 30 do presente mês,
à sede da Comissão, no 16 andar do Pa

lácio do Ministério da Guerra, no Rio
de Janeiro, esclarecimentos precisando o

nome da entidade sob o seu controle e

respectiva atividade econômica, infor
mando ainda a autoridade que lhes deu

poderes para o exercício das funções as

sim enumeradas.
A inobservância da presente resolução

importará na responsabilidade individual
dos agentes a quê a mesma se refere,

' ,

que incorrerão na sanção prevista no ar

tigo 12 do citado decreto-lei n. 4.807.
Esta resolução será imediatamente

transmitida, por telegrama, aos senhores
Interventores Federais nos Estados para
a sua ampla divulgação e fiel cumpr imen-

. I
to, nos termos do artigo 10 do decreto- : I
lei n. 4.807 de 7 de outubro de 1942. I I
Rio de Janeiro, 17 de novembro de', '

1942. Atenciosas saudações. (a) General, I
Artur Silo Portela, presidente da Comls- i I
são de Defesa Econômica". ,
Damos, a título de esclarecimento, o, !

teor do artigo 13, do decreto-lei n. 4.807,
de 7 de outubro de 1942.
- "Art. 13 - A desobediência às re

soluções da Comissão de Defesa Econô
mica serão consideradas como delito con

tra a segurança nacional, passivei de jul
gamento pelo Tribunal de Segurança Na
cional".

Pt ORlA NOPOLlS

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente.
Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Menda,o,
nova fórmula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se laz ne
cessa rio é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás releíções e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebelo
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se orereee com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e íacil rn
pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
boje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia .é a sua maior proteção.

Mendaeo A�a::,::.m

LOÇÃO

Ultímos estilos de finos
MOBILIARI 5
acaba de receber

I
I

I
'_. ,

,
CONSULTORIO:

Rua TrajaDO, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deante.
RESIDENCIA:

Rua Blumenau, 28

Cabelos brancos!
MARAVILHOSA !

o .Figaro» vai sus

pender suapublicacão
Zuriqu, 21 (Reuters) - o "Fi

garo", o mais famoso, talvez, de
todos os diários franceses, que vi
nha circulando na França não
ocupada desde quando foi assina
do o armistício franco-alemão, dei
xou de ser publicado a partir de 11
do corrente, quando os nazistas in-
vadiram a zona livre. '

Anuncia-se agora que o referido
diário reaparecerá bi-semanalmen
te, "dedicando-se, exclusivamente,
aos assuntos literários e financei
ros", diz a agência de Vichi.

IO diretor do "Figaro" é o sr .

Lucien Romier, de opiniões conser

vadoras, o qual ocupou o cargo de
ministro no govêrno de Vichí. Esse
[ornal conservou uma certa índe
pendência, havendo sempre critica
do a política nazista de guerra. Ago
ra que os alemães ocuparam toda

I
a França, Romier provavelmente,
transformou o seu jornal em revis
ta literária e financeira, a-fim-de
evitar a publicação, em. suas colu
nas, de noticias controladas pelos
alemães.

Material para gasogênio tem
transito livre

RIO,21 (E.) - O presiden
te da Comissão de Metalur
gia comunicou que o tran
sito de material novo, des
tinado à fabricação de opa
relhos à gasogênio, é livre.
principalmente dentro do
mesmo Estado.

"A MODELAR"

Vendas à vista e a prazo
.................................................... t"
• •

i o inútil de boje será o útil de amanbã i
: Assim será se V. S. mandar seu terno à ::
i "TINTURARIA GUARANÍ" I
• •

: Lavagens qUímicas-Perfeição.Rapidez :'
: A MAIS ANTIGA DA CIDADE :
• •
• Economize seu dinheiro, preferindo a .-
• •

: TINTURARIA GUARANI-RUA JOÃO PINTO, 11-FONE 1428 I·
• •
....................................................�

��
Florisbelo Silva

Ternos sob medida-Casem iras nacionais e estrangeiras.
Brins de primeira qualidade-Caroás-finhos, etc.

Servico garantido-Prontidão

o alfaiate elegante da cidade
Rua João Pinto, 21

'!
..................................................................................................................tt

Farmácia "Esperança»
do

Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e .manha será I sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumaries.--Artigos de borrach•.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICOS
R.

•

Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío
Mercado,

FONE 1.642

do
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-prepara alunos para o exame de admissão à série
ginasial. Mensalidade: Cr. $40,00.

Atende das 7 às 10 horas.-Rua Conselheiro Mafra. 1ft?
----------�----------------------------------

-'

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

:End. Tel. "Sel'gipense", com o comercio de representa
ções, deseja representar firmas deste Estado, exportando:
Féculas, Açucar. Cigarrilhos, Cereais, Madeiras e outros

.produtos desta região.

Agradecimento e Missa

tAs
f·,mUiBs BOUZON, GUMERCINDO e ARTUR

CAPELA, vêm, por meio deste, externs r o seu

profundo agradecimento a tc da s 8S. pessoas que
os acompanharam no doloroso transe, pelo fale
cimento do SPU Iuesuuectv e' e�DOSO, p-f; sogro e

avô ALVARO HE:-JR{QUE BOUZON, b em como fi

to dvs os que envtar e rn Ilores, te legrama« e cartões.
Apro veita m fi. o castã» p na convidar h tud o s 0'" pa

Tentes e amigos do extinto para as-Istirem à missa que
em intenção a sua s lrna, se!'á rez ada no di a 25 d-.
corrente, quarta f�ira (7° dia d» seu fdlecimento), à .. 7
horas, na Catedral Metrupulitana, no Alt rr do Sagrauo Co
ração de -Iesús.

Por es�e ato de Fé e Caridade, antecipam seus agra
de cimentos

A Tinturaria «(iuarany))

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
or». WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.) )�aA� .�/"'C(A, l

� __�_.__"______:C����_��.o e_�o [,

........P_"Ct.lA_·"""",�......OA"""",O(__J,

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 l5vs.-l5

• Poro suavizar e rejuve- ,

nescer a pele, há Ul"ft pra-
.

duto perfeito, 0 SABÃO
RUSSO. Aveluda a pele, �

)
combate espinhas, cravos e

�

manchas SABÃO RUSSO
_____

sólido Ou líquido.
, .._

Vende-se uma limousiüa
de aluguel, chapa no 1.51 I.
Preço: 6:500$000.
Tratar com o proprietarto,
Victor E"pindoJa, Ca-a Ele
tric8- Rua João' Pinto 15

vS·27

lmpcrtedere 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.

...... _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-Segunda feira. 23
nz _n' *"= MAm ti E

de Novembro de 1942
&ii i# Pil tie

IA·G.11S

Fazer a barba diariamente ê um dever social!
Apresentar-se, .de quando em quando, com a barba por fa
zer, é uma falta grave, que contribue para o insucesso - na

vida social ou nos negócios. Fazer a barba todos 03 dias
� uma regra de "bom tom", absolutamente indispensável. Por
isso, barbeie-se em casa, todas as manhãs, com Gillette.
Gillette faz uma barba rápida, confortável e econômica,
evitando infecções no rosto.

G; Ira,etteCompre um aparelho Gillette ,_._I.ITech e use-o sempre: com as

lâminas Gillette Azul, legítimas. c, Postal 1797 - Rio de Janeiro

Temos inimi"os dentro '

I i Clínica médíco-cirürgtca do 'IH j DR. SAULO RAMOS

de nossas fronteiras I Espe��::;�s�;"se� m;�:����s de

RI ( ) b idênci d I '1\8 I � AI,TA CIRURGIA ABDOMINAL:

ee'l
O, 21 D.N. - So a presi ência o genera �nanoe < tômago, vesícula, útero, ovãrtos,

Rabelo, realizou-se, no salão do Clube de Regatas Flamengo. a apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PI,ASTTCA DO PERfNEO - Hérnias,

cerimônia de en trega dos certificados de reservistas que conclui- hidrocele, vartcoeete, Tratamento sem

dor e operação de Hemorroldes e varl·
rarn O curso da Escola de Instrução Mil itar , anexa àquele clu- zes _ FracturAS: aparelhos de gêsso,
be. Discursando durante a cerimônia, o coronel Salazar Men- Opéra nos Hspltals de FlorlanópollM. '

Praça PerelTa e Oliveira, 10 -

Ides Morais' apontou aos jovens reservistas o caminho a seguir, Fone. 1009

mostrando-lhes que os verdadeiros inimigos da pátria não são Horário: Das 14 às 16 horas. dlar-ía-

apenas os que vêm de tóra, mas também, os da frente interna,

l
mente.

saidos do fascismo indígena. Advertiu a todos para que não se

iludam, pois temos inimigos dentro de nossas fronteiras.
O ADVOGADO ACACIO MO.
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro. na 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

o

J\

ff

eixo" por denlro
ZURIQUE, 21 (Reuters)

trezentos italianos foram detidos
cidades italianas, por oposição a

oficiais do exército e industriais,

- Informam de Roma que
em Gênova, Turim e outras

Mussolini, havendo entre êles

O QUE SERIA O MUNDO GERMA
NIZADO

Tem-se a visão clara do que seria
o mundo germanizado, se a Alema
n� chegasse a vencer esta guerra
- quod Deus avertat - com um

exame, mesmo rápido, do que ela
vem praticando na outrora mais
brilhante democracia da Europa,
hoje transformada em província do
nazismo.
O invasor-ocupante começou inun-

dando a França de moéda falsa. O

I marco, de curso forçado, com que

I
êle comprava e compra a produ
ção francesa, não é outra coisa. E'

',bilhete valendo vinte francos. De-.pois, recrutou o operaríado para
trabalhar nas suas docas e usinas
'bélicas. Como se não bastassem a

extorsão e escravidão, precisando
de bronze, arrancou e levou para
além do Rheno as estátuas de al-
guns dos maiores homens da glo
riosa nação, mestra da cultura la
tina e filha dileta do Cristianismo.
Era muito? Pois a Alemanha fez
mais. Determinou que Q vocabulá
rio francês se germanizasse. E isto
sob pena de castigos cruéis. Até os

nomes próprios. Claud Bernard, por
exemplo, passou a ser Klaus Ber
nhardt. A avenida "Anatole Erau
ce" mudou de placa. Hitler decla
rou que o grande pacifista era in

desejavel. Em Paris, a avenida tem

hoje a designação de Splengerstras
se, naturalmente em homenagem ao

mais violento dos escritores pano
germanistas.
A paranoia do hitlerismo, porém,

Consulta mbd"lca grat,·s ! é uma calamidade transitória.
v � Nem Hitler, nem toda a Alema-

nha e seus satélites conseguirão ris-

I
car a França do mapa geográfico

C t íb - -

C $2 00
ou apagar a chama de sua cultura,

on ri Ulçao: apenas r ,
que iluminará a civilização da hu-
manidade através da interminavel
sucessão dos séculos.

'__________ c.M.

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

7 de Novembro
Foi pago à ;Jrestamista Maria Sever lua da Conceição,

RESIDENTE EM FLORlANOPOLIS,
possuidora da caderneta n. 6532, o prêmio

que lhe coube em mercadorias, no valor de, rs.

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

18 DE NOVEMBRO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 18 de Novembro (4li.feira),
com prêmios no valor de

(;r. $6,250,00
Nilo vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da

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

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

GASOGENIOS

Representantes
Firma fabricante em grande escala de gasogênios

I
aprovados pelo govêrno para carro de passeio e caminhão

- aceita representantes idoneos à conta propria com co

nhecimento do ramo de automóveis. Caixa Postal. 44�a.

São Paulo.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popul,ar e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trelano 0,° 16 - ),3de própria

Regtsrrudo 00 Ministério ela Agricultura pelo Certtttcadc
n. 1 em 20 de Setem+ro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiJ'os usados: MASCOlTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em MBio e Novembro.

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

Mantem certeira especial para administração de prédios..
Recebe dinheiro em depósito pelas

'melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2*
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6i6
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
iD8 as Repartições Fedeeats, Estaduais e Municipal6.

INDICADOR BANCARIO BRASILEIRO
Cerca de 1.000 pagines, com balanços
dos Bstabeleclmentoa Bancarfos '10 Brasil ..
Lista geografica - e líabetíca. indicando
os bancos que funcionam em cada lugar,
End. Telegraficos. Lista Diretores doa
Eatab. Bancartos no Brasil
Lista Exportadores e dos produtos.
Informações uteis da Carteira de Exp
e Imp.
Preço: Cr$ 200,00. Á venda nvs Livrarias
Int. rel, 43 - ('623 e C. P. 2475 - Rio.
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Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutametlt
secretos, e servem sómente a fin,
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
,er.ime rig�rosamente punido pelas

�

,leIS do P:llS. (D. E. M.). I

--------------- J

.

FES1.'IVIDADE DE SANTA CATARINA
VIRGE�1 E i\IARTIR

Padroelrn da Arquidiocese e do Estado
EDiTAL

De acôrrlo com a praxe estabelecida,
'celebrar-se-á 110 corrente mês de novem

bro a festiviclade de Santa Catarina, Vk
gem e Martír-, Padroeira da Arquídíocese
e do Estado.
As solenidades principais se efetuarão à

25. de novembro, dia de Santa Catarina
e fer-iado estadual (deci'eto-lei ele 15 de

julho de 1938, de número 137), O pro
grama da fest.iv idade é o que se segue:
L _ De 1(; a 24 de novembro, novená

rio em preparação à festividade, patroci
nado pelos educandários e pelos intele
ctuais da caprtal, na ordem que se segue:
Dia 13 _ Alunos do Grupo Escolar Ar

quidiocesano "São Josél.
Dia 17 _ Alunos do Grupo

Escola,r, ,I'''Lauro Müller".
Dia 18 _ Alunos do Grupo Escola

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

Modêlo "Dias Velho".
Dia 20 _ Alunos do Instituto de Edu

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

ção de Jesús".
Dia 22 _ Alunos do Ginásio Catarinen

se.

Dia 23 _ Acadêmicos da Faculdade de
Direito.
Dia 24 _ Intelectuais de F'Ioríauópo

Iis,
As esp6rtulas reverterão em benerícío

das obras pias da Paróquia.
2. _ Dia 25, às 10 horas. MTISSA PON

TIFICAL, sendo oficiante o Exmo. e

Revmo. S. Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, Arcebispo Metropolitano. Às 16
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 01'

dem:

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

Grupo Escolar Arquidiocesano "Padre
Anchieta". 4. _ Asilo de Orfãs. 5. _ Ins
tituto Coração de .Iesús, 6. _ Congrega
çâe da Imaculada Conceição e Pia União
das Filhas de Maria (da Igreja de Santo
Antônio). 7. _ Congregação de Nossa
Senhora das Dôres. 8. _ Associação de
Santa Teresinha do Menino .Iesús, 9. _
Damas de Caridade. 10. _ Apostolado

.. do Mont-Serrat. 11. _ Apostolado de
São Luiz, Pedra Grande. 12. _ Aposto
lado do Menino Deus. 13. - Apostolado
·de Nossa Senhora do Parto. 14. '_ Apos
tolado de São Sebastião. 15. _ Aposto
lado da Catedral. 16. _ Ordem Terceira
(Senhoras). 17. _ Abrigo de Menores. 18
_ Ginásio Catarinense. 19. _ Liga de
São Pedro. 20. - Congregação de Nossa
Senhora elo Bom Conselho. 21. _ Con

gregação ele Nossa Senhora do Desterro.
.22. _ Irmandade de Nossa Senhora do
Mont Serrat. 23. - Irmandade de Nossa
-.senhora da Conceição. 24. � Irmandade
-de Nossa Senhora do Parto 25. - Irrnan-
dade de Nossa Senhora do Rosário. 26. _
Irmanelade do Divino .Espír+to Santo. 27.
- Irmandade do Senhor Jesús dos Pas
sos. 28. _ Irmandade do SS. Sacramento.
Seguir-se-ão a imagem ele Santa Cata

"Tina no carro triunfal o Reverendíssimo
'Clero, o Pálio, Cantores, Banda de Mú
sica e o Povo.
Antes da supramencionada hora, as re

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

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

'['ária: Praça 15 de Novembro, lado do
.Palâcío do Govêrno, ruas Felipe Schmidt,
"Deodoro, Vidal Ramos, Arcipr-este Paiva,
Araújo Figueiredo (ao lado da Praça Pe
'rerra e Oliveira) Padre Miguelinho Anita
"Garibaldi, Avenida Hercílio Luz, Rua Ti
radentes, Praça 15 de Novembro e Cate
.dral.

As varas do Pálio sérão conduzidas pe
Uas meretíssimas Autoridades, adrede
'convidadas.

O préstito obedecerá à direção exclu
.síva do Reverendíssimo Cura da Ca te
-dral, para isso expressamente designado.

Para a solene Procissão, convidam-se
-todos os fiéis e a população em geral.

Sendo costume, aliás muito louvavel II

.pledoso, 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
ce ilustre população desta Capital.

Florianópolis, 14 de novembro ele 1942.
Por delegação de Sua Excia. Revma.
(Ass.) I\Ionsenhor Harl'Y Banel', Vigá. q

'Tio-�eraL

VENDE-SE
Por preço de ocasião, uma

'enceradeira �lftrica, marcu
ELECTRO LUX.
Ver e tratar no "Salão Re.

cord", á Pra.ç8 15 da Novem-
'troo 5vi?-S

Do dia 15 do corrente a
Assim falou Icherr. Gcebbels
Berna, 21 (R.) - No discurso

que pronunciou em Berlim, o sr ,

Goebbels referiu-se nos termos se

guintes à luta na África:
"O ataque norte-americano, efe

tuado com o maior cinismo, cons
titue uma parte do plano dos alia
dos que procuram dar fi impressão
que alcançaram grandes êxitos mi-

I mares e romperam as cadeias
ininterruptas das vitórias germâni
cas".
Aludindo à segunda frente o che

fe dos serviços de propaga�da na-
zista declarou:

.

"O continente europeu pode re
sistir a todas as tentativas de de
sembarque 'de tropas aliadas e de
ataque generalizado".
A respeito da guerra submarina

Goebbels afirmou: "Durante o mê�
de outubro, em que as condições
atmosféricas são geralmente desf'a
voraveis, os nossos submersíveis
afundaram 750.000 toneladas de
navios inimigos, ao passo que em

noven;bro, o mês de tempestad�s, a

quantidade de navios-mercantes
afundados já ultrapassou os alga
rismos de outubro, se se levar em

cont;a. os resultados das operações
marítimas da Luftwaffe".
Nos.tocante aos reides da RAF,Goeb'B��s afirmou: "A população

da, regrao ocidental da Alemanha
oP_9s a maior resistência moral à
açao dos plutocratas britânicos"
_Em seguida, disse que as realiz�

çoes do exército germânico provo
caram admiração e receio entre os
ahados. Declarou também que a

Alel�l�l1!la visa a exploração dos
terntonos sob o seu domínio e afir
mou que o exército russo será es

ma�pdo ?e tal n�aneira que não po
der-á mais constituir um perigo pa
ra os ii1to,l1lães.

Weygand teria sido
conduzido áAlemanha
Londres, 21 (U. P.) - As rádio

emissoras do "Eixo" informaram
que o general Weygand, comandan
te em chefe dos exércitos franceses
quando da derrocada da França,
foi detido e conduzido à Alemanha.

t Deram também a entender as men

cionadas emissoras que LavaI, pos
sivelmente, começou a negociar a

entrada da França na guerra, como
aliada do Eixo.

A Grécia. tem novo

cQuislíng»
Zurique, 21 (Reuters) - A agên

cia oficial alemã informou que o

"quisling" grego, premier Tsolako
glu, exonerou-se de suas funções,
alegando motivos de saúde.
Assumiu o poder o vice-premier

Logothetopulos.
o derrotismo e o pessimismo

são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Adesão à Franca
Combatente

Buenos Aires, 21 (Reuters) - A
rádio 10cal informou que o primei
ro secretário da embaixada de Vi
chi em Caracas, solicitou exonera

ção de suas funções, a-fim-de se re

unir aos franceses combatentes.

Selos aproveitados
Rio, 21 (D. N.) - Acaba de en

trat- em circulação o primeiro sêlo
recarimbado em cruzeiro. O pri
meiro sêlo recarimbado pertence à
emissão destinada a comemorar os
centenários de Portugal,- sendo
aproveitado, também, para comemo
rar o primeiro quinquênio do Esta-
<lo Nacional. .

'M 'lQQQW 1-.SN&4A

31 de Dezembro
daremos resposta á gue:-ra surda, s o r r-n te rrrr e

cheia de despeitos de certa concorrencia

Co.m uma Guerra comercial, leal, mas contundente

Dispostos n tirar «diferenças» criadas e

o.Iirnerrtcdos mesquinhalnente por despeito mal
disfarçado.

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

o POVO bonissimo da bonissima Floria!1opolis!
Todas as mercadorias �e nI stock serão remarcadas

L.inhos, e tropicaes para terr.os - SEDAS -

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

NHO - ROUPÕES - BLUSAS.

Ternos feitos __

0

Capa" para senhoras, homens
e creanças.

Tapetes'- Congoleuns - Passadeiras -

Stores.
Finissimos Cretones

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

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

população!

N B l°) Todas asmercadorias terão pre;03
• .--afixa dos.

20) Sobre os preços murcados não concederemos
abatimentos.

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

A MODELAR

Molé -tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração 1 mpa a

oexíga, 08 rios, 8.8 neíettes, areias, (Ó ucas reuaís, aumenta as
urinas. Tíra as Inchações dos pés e rosto, bldropslas, falta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma. bronquite asmétíca
artêrlo-eselerose.

'

Hemé.lio das -errhoras
E' o tônleo ütero-ovárío SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, Iastlo, flõres beencas
regulador das vísltas, das doenças do útero, ovários, evltà
&S hemorragtas, antes e depois do parto; contra tidaa as enfer
midades das senhoras de qualquer idade,

Lesões do C01 ação R asma
Use a CACTUSGENOL espectüeo

contra hldropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velss e artérias, bronqulte asmática,

lesões; cansaço" urinas eSCa8SIl8 e dôres no COfaÇaO, pontaêaa
nos rhll e Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor doa müsculos e dos nervos. Fortalece o sllnJ!ue nas pes-
80al! anêmicas. Evita a tuberculof!6, cIcatriza os pulmões doentes
com pontadas. t08s6, dores no peito 6 nss COSt88, pernas lrncss
língua sula. Para a neurastenia, o defân!mll e a dispepsia, à.
convalssoooçs é raplda.

Sífilis _,Reumati8IDO
SPIROCHETINA é usada nas !!lülé�t1as do 8fillgu6, I!lfiUs,

eczema", tumores, darthro8, espinbaa, H!llulas; purgações. leri
das, cllncros, escróful8s, reumatismo.

Único depurativo que liIhpa o corpo. tonifica e engorda.
Depositarias: todas 8S drogarias de sao Paulo e Rio.

AS SENHORAS I)EVE�I USAR
Em SUtI tolllttte intima �o:nente o MEIGYPAN de

grande poder higlentoo, contra mo' éiJlia� (I, n ,llglo'S88
�iU8peif'68, lrrlhtçõee cúrrimeoto8, rnoié3

tif"S uINo-vagInals, mehHes e todíl !';o·te d(� doenças
LJCIi s e grcmoe pre8er"lit!vo. DrO\léfil'l pp cb$?co, RIo.

CASA DE SAúDE "SÃO
SEBASTIÃO"

'

Os DLretores 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 Sousa foi du-

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

res, Benedito Montenegro, Alípio Corrêa
Neto e Edmundo Vasconcelos, aos quais
deve sua ortentação científica.

Foi assistente da Clínica Particular do
Livre-Docente da Cadeira de Clínica Or

topedia da Faculdade de Medicina de

São Paulo, Professor Orlando Pimrto de
Sousa.
É o referido profissional, cír-urg íão con

sumado, praticando a alta cirurgia,
pr incípalmente da glândula tíroíde, das

vias biliares, estomago e intestinos, del

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

O dr. Edgard Pinto de iouaa é a....

tor da recente monografia "Novos Mé

todos de Amputação", em colaboração
com o Profes-sor Edmundo vasconceíos
a qual causou verdadeiro sucesso nos

meios científicos do país. Além desta

obra, publicou mais os seguintes traba

lhos de reconhecido valor; "Cisto do

Pancreas"; "Patologia e tratamento cí

rürgíco das afecções articulares"; "Bases
atuais sobre a patogenia"; "Classificação
e tratamento das hidroceles"; "Patologia
e tratamento clrúrg lco das veias varico
sas do membro inferior"; "Enterite re

gional (molestia de Crohn) "; "Conceito
atual sobre a patologia e o tratamento
das herriías ínguínaes (técnica de Ed
mund Andrws) "; "Con tr-ibuíçâo ao es

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

sanguineos"; "'I'ratarne7l!to cirúrgico das

afecções arteriaes"; "Diverticulos do

duodeno"; "Hernias por escorregamento
do grosso intestino"; "Pseudomíxoma pe
ritoneal de origem apendicular".

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

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

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

Condenados à morte
Zurique, 21 (Reuters) - O rádio

de Berlim anunciou que 15 pessoas
-

foram sentenciadas à morte em Bru
ges, sob acusação de espionagem, e
de "manter uma atitude amistosa
em relação ao inimigo".

ALUGA-SE
Uma casa com todo o con

forto, à rua Joinvile n< lO�
Tratar à rua Nereu Ramos.
69.

Compra-se
Compra-se uma máquina

de costura "Singer" usada I

·em perfeito estado. fTratar
na casa n. 42, do Largo Ge
eural Os,aio
NOVO CURSO DE EMERG1i:NClA DJI
MEDICINA MILITAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coron�l

Chefe do Serviço de Saúde da 5a Ret'(ilio
Militar, estl10 abertas, no H. M. de Flo
rianópolis, as inscriçOes para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civís, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se

rã iniciado vinte dias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 2�

de setembro de 1942.
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Fundad. em 11370 Séde: SAIA I
e

�

,

•

Seguros Tel'restres" Morittmoo . : padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
Dados re laüvcs :-:: de 194U : das melhores fábricas do país, sao

•

�:��tra:a��e����d�( !{s 64�7�b�J(�\61ggg t I fi encontradas nos balcões da :
Responsabilidades assumidas. :1 92Y.7 ,9000$000 I • �

ANf
li

Receita 2f1":15S'717$97ü

t """,,!. �..
. AAtivo em :11 de dezembro (\5 964:º6:\�032

� S •
Sinistros pagos 7.3�3.8�6i8DO .:!
Bem. dr r a iz , (prédios e terrenos) 2235i:ODOSOOO ! • •

I : Diariamente recebemos novidades :
I i Rua Felipe SCblllidt, 54-Fone 1514 !
1······8.....�.•..••••••••..••..•�••••
$

I

Diretoras:
Ur , Pamphit.i d'Utr a Freire rie Carvarn», t:pipr: ln'!) J';�e

de Scuza e Dr. Fran. isco '!t S.:\.

-----�--

Agências e s�,b-i1g(}::cla" em tí.1I1. (1 te" dÓi)" ') leH!!];;!.
Sucursal no Urugu i: R(,�Lll:ld,'!: S .e ,;\·';r!l.� n·," pr;!.·

cipais cidades da Arn é

r ica , Euror.a e ,\frica, FILIAL
flORIANOPOUS

Rua 10.10 Pinto, 9 A

MATRIZ
BlUMEMAU

Rua 15 de Nov, n. 533
.Sc

LIVRARiA E PAPELARI A.
........,.

� l'lrtiaos paral {} � ('} ,:} ,<" � , -

._ �"f !"" '"".,p &> \�J � • II
RUA ft!.lPt- SCHMjUl N j;..; i I

oostat ;0- .. rfLtW·1Dh{f083�l!.f/.d_ !'fi.• ALUAIVÇ.Ap; I'
Sub-Açente em Loçunc, Tubarão. Itoicd, i

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

��::�_a���=�-==! I' NãoCASA MISCELANEA, distribui- Prestlgia o Govêrno e as

dora dos Rádios R. C, A. Victor, classes armadas, - ou serás
..

Vávulas e Discos, - Rua Traia- um "quinta· colunista". (L.
no, 12. j D. N.).

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

Completo sor-t lrnon to dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GEr:.:ENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOF1.

,

para presentes.

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

nov�.�-I��·��'al-
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS i.

C O N TEM
e de SOMAR, odop tcndo-rrs à nova moeda

CRUZEIRO

compre

OITO ELEMENTOS rONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF O�OS CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

.,

MEC
,

NOGRAFA
o. Pálido.. Depauper.dol,
E,qotadol, Anêmico., Mã ••
que criam Magro" Cri!ln�4S
requhicu, rec,bQlõo • toni·
ficação geral do orgllniJmo

�

w..��

(
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o «Telégrafo de
bambú. em 8(ão

Contrato de
Garantia
por Vida

CANETA PARKER
é 11m dos presentes prediletos para

Aniv�r§irios, Comemora�ões, Formaturas
Em competicões, entre milhares de estudantes, senhoras
e homens de negócio, para a escolha da melhor caneta,

comprovou-se que 184% A MAIS PREFEREM PARKER à
segunda: caneta colocada.

Evidentemente não existe melhor
presente do que uma caneta. Mas
qual a caneta que exprime o máxi
mo para seus entes queridos? Anos
atrás, esta pergunt:::r seria de difícil
resposta. Mas hoje muitos inquéri
tos independentes e imparciais reve
laram uma preíerêncic esmcq-rdo
rc em :k:vor da Pcrker Vccumctio.

E não há motivo para admiração!
Que outro caneta pode equiparar
se à Vacumatic, com sua beleza de
verdcdeiro jóia? Nenhuma ... por
quê 8sh estilo de resplandecente
pérola l-minada, anel a anel, é ex

clusivo da Pmker.

Que outra caneta pode igualar a
Pcrker em eficiência? Nenhuma ...
porquê o enchedor de diafragma, a
uma só môo, de Vccumctic, é pro
teçL:::; por uma patente de exclu
sivi.io de.

QU"� outra caneta póde deslizar
�ô::'re o papei, tão suave e sensí
VG-l como a Pcrker ? Nenhuma ...
porquê a pon r de toda ccnet-r
Vacumatic é feita de ouro de 14K,
de granulação extra fina, extraordi
ncricrrnente vibrátil e "Iubriííccdo"

�t'�\!;;}:;!';,
"'·0·''''· '"

pela sutileza do Osmiridio (tão rijo
que não se torna 6spera por toda
a vida).

Peça a_ qualquer revendedor Parker
para vet os novos e soberbos con

juntos de canetas Vacumatic para
presente, combinadas com lapisei
rasWritefine,_em surpreendentes es
tojos de jóia. Escolha o estilo e a

côr que prefere, aos mais variados
preços. Experimente a admirável
facilidade de escrever proporcio
nada pela pena extraordinariamen
te vibrátil da Parker. E verifique as

caraterísticas exclusivas da lapi
seiraWritefine, especialmente o gra
fite 39 % mais fino, para escrever

como um fio de cabelo.

Lembre-se de que metade do prazer
de dar presentes reside na alegria
de quem os recebe. Para expressar
a sua verdadeira estima - e tê!
certeza de que sua dádiva será in
timamente apreciada,escolha a ge
nuíno Pcrker de "Diamante Azul"
a caneta de preferência assegura
da-a caneta com Contrato de Ga
rantia Por Vida. E compre uma

para 'seu uso pessoal.

Á venda em tôdas as bôas casas do ramo

Canetos Diamante Azul, 230$ para cimo; outras caneta, Park.r, desde 60$

Únicos distribuidores para todo a Brasil. Posto Cenfrol d. Con,êrtos:

COSiA I PORTÉLA & CIA. - Rua 1.. de Março, 9 .1.. - Rio - C�ixQ Postal 508

7325

Renunciaram os mi
nistros da Bolivia
La Paz, 21 (A. P.) - O gabinete

apresentou a sua: renúncia coletiva,
a-fim-de deixar ao presidente Pe
Jlaranda completa liberdade "para
Clrientar a sua política conforme as
realidades atuais".

superioridade dos efetivos
norte-americanos.

A

Quito, 21 (U. P.) - o presidente interino telegrafou ao generalís
simo Franco nos seguintes termos: "Em nome da comunidade de raça
c vínculos espirituais de nossos povos, invoco vossa fidalguia e clemên
cia necessárias em favor dos republicanos espanhois que acabam de ser

postos à vossa disposição pelas fôrças que ocupam a França. Renovo-vos
as seguranças de minha mais alta consideração. - (a.) Miguel Angel
Albornoz, Encarregado do Poder Executivo do Equador".

Em republicanos espanhóisfavor dos
Londres, 21 (U. P.) - A emissora de Berlim transmitiu despacho

de Tóquio comunicando que o almirante Sankichi Takassi, ex-coman

dante em chefe da Armada japonesa, admitiu que asTôrças norte-ameri
canas em Guadalcanal têm superioridade sôbre os efetivos nipônicos.
-

A Estatística Militar, destinada a

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

das da Nação, exige que todos os

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

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

As autorid�de8 responsâveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
tares podem exigir, sempre que heu
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove Q que declarou. A
má..fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

Para associados Cr.$ 70,00
Para não associados Cr.$.. 80,00

2 - As demais co:ondições de locação são as mesmas

que constaram do Edital anteriormente publicado.
3 - Os interessados poderão obter maiores infor

mações nesta Delegacia, à Rua Felipe Schmidt, 5, du
ran te o expediente.

Florianópolis, 20 de novembro de 1942.
ITAGIBA CAMPOS

Delegado

Tamancaria Moderna ,. .

Vurso de admissão à série ginasial
Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro,
sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso

Médio do Ginásio Catarinense).
MENSALIDADE: (r.1 50,00

Matricula aberta até 15 de
das 9 às 12

Praca Getúlio

dezembro, diariamente,
horas.

Vargas, 8

Melbourne, 21 (Reuters) - A der
rota japonesa nas Salomão está sen

do divulgada no território sob
ocupação nipônica através do "te-,
Jégrafo de bambú", que consiste em i

um método utilizado pelos nativos
do Oriente para transmitir sinais
pelo som das pancadas batidas em i
uma vara ôca de bambú, Essa infor- i
mação foi fornecida por um

-

oficial
de ligação, adido ao gabinete do!
alto comissário de Camberra. I
"Os japoneses - disse êle - já!

angariaram impopularidade entre os i
nativos, que acolhem com a máxi-Ima satisfação toda oportunidade de ,

auxiliar as forças aliadas, onde 1
quer que estas retomem território" .1
O Banco Industrial e Comercial I
do Sul tomou Cr$SOO.OOO,OO, I

em titulas de Guerra
P. Alegre, 21 (E.) - Peran

te 0 dr. Odílio Martins de Arau
jo, delegado fiscal dêste Esta
do, subscreveram, ontem, qui
nhentos mil cruzeiros em

• 'Obri
gações de Guerra", os srs. Pe
dro Luiz Schmit e Carlos Len

gler, diretores do Banco Indus
trial e Comercial do Sul, em

nome dessa entidade.
A atitude da direção da casa

bancária aludida, a primeira do
Estado a adquirir aqueles tí 1

tulos, teve grande repercussão,!
tendo o delegado fiscal telegra-I
fado para as autoridades supev ]
riores da capital federal, co

municando e elogiando êsse ges
to.
Com a contribuição do Banco

Industrial e Comercial do Sul,
o total de • 'Obrigações de
Guerra" já adquirida em nosso I
Estado, atinge a Cr$4.500.000.00 I
EDITAL I

Instituto. de Educação de
Florianópolis

Curso de Musica 3
Canto Orfeônico

De ordem .superior, e t611-
do em vista o deereto- lei n.

673, de 12 de setembro rle
1942 e o decreto D. 2257,
de �9 de setembro de 1942,
fica aberta, pelo prazo de
30 dias, a contar desta, a

matricula para o Curso de
Música e Canto Orfeônico
que funcionará anexo li
êste Instituto.

O horário para o Iun
ctoaamento do curso será
das 9 às lo 30 horas.

A'3 candidatas deverão

��r�:��i�are ���;:jO�e Curso Instituto de Aposentadoria e Pensões dos I
8Uhm��daf:lt� t:s;!t: d:e��� Indostriarios-Delegacia de 8ta. Catarina
nhecimentos musicais Loca(ão do conjunto residencial do Saco

o curso será orientado dos Limóes
pela professora Beatriz Vi 1 - Levo ao conhecimento dos interessados, para
cêncía Bandeira Ryff os devidos fins, que, atendendo às condições locais, o

Quaisquer outras in for- Sr. Presidente do Instituto resolveu autorizar a locação
mações poderão 88 csndí- das casas do Conjunto Residenci<;ll do Saco dos Limões aos
datas. no tocante à matrí- seguintes preços:
eula e frequência do Curso,
obter na Secretaria deste
Instituto.

Florianópolis, 14 de no.

vembro de 1942.
J. Roberto Moreira, Diretor

5 vs. alto - 3

Comprai na Cf SA MISCE A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao
LÁNEA é saber economizar' seu estabelecimento uma Sec�ão de tamancos, o que há

I
de mais moderno.'Unidades «amarelas» E' hoje o cal�ado da m6da, é recomendado paraafullda_as

•. Quartel general aliado na

Austrã-I
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

lIa, 21 (A. P.) - Anuncia-se ofi-. Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a
. cialmente que os aviões de bombar-

'

TAMANCARIA MODERHA à rua TraJ'ano n. 11 _ anexo àdeio das fôrças que servem sob as
ordens do general MacArthur

afun_llnstaladora.dararn mais um cruzador e um des- V II •

dtr�ier japoneses, devendo essas duas
' enuas a vareie e por ataca o. Aceitam-se pedi- Ibaixas acrescentar-se às que já fo- dos do interior. •

�a�n .anunciadas como perdas do : N. B.·· A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. :arumrgo ,

� =.•••••••H HH H H HH .

�eno sucve
com e seda

� IV.Al CCruMI.AlJT:!!C-e
Contrato de Garantia per Vida

• O "Dia�ante .I1.zul" no ,egurador represente
��SS'" Contrato por Vida com o possuidor, ga
rantindo o 'aparo de qualquer avaria (sxceto

em caso de perda, ou dano intencional). ccbrcmdo
apenas seis mil réis para embclcçsm, porta e seçruro.
desde que a caneta venho complete para consêrto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, I
A alta do preco da

V·d S
·

I chícara de café
I a oel'=' Porto Alegre, 23 (E.) - Recen-

U temente, os proprietários de cafés
desta capital empreenderam um

movimento altista, conseg_uindO ele- Ivar o preço do clássico cafezinho,
que passou a ser vendido li trinta I

centavos .. A população, entretanto,
reagiu de maneira inflexível con

tra os majoradores, boicotando-lhes
os estabelecimentos e manifestan'ldo, por diversas formas eloquentes,
o seu desagrado à medida..

nas Por outro lado os ""arcons" fi-Izeram causa Com�11l1 COl�l os freguc
,zes, pois que a alta veio reduzir

Completa hoje seu 10 aniver- lhes a gorgeta, sua maior fonte de

sario o robusto garotinho Nelson. reli.da... .

Luiz filho do distinto casal sr �"m VIsta dISSO, a m,alOr parte dcs
•

'

H

• altistas voltaram atras, restabele-
Alcmdo Fanaya, gerente da Te- cendo os preços anteriores, tornan
xaco", e sra. Ilza Silva Fa- do o cafezinho aos vinte centavos.

naya.
t'azem anos .oj",
O jovem Dalmiro Mafra;
o sr. Otávio Schietler, acata-

do representante comercial;
o sr. dr. Thiers Fleming;
o sr. Henrique Córdova;
o sr. Irací Romão Siqueira;
a. srita, Teresinha de jesús

Calado Pinto;
o menor Nilton Coutinho de

Azevedo, filho da exma. viuva
Otília Maria de Azevedo.

AnlversárioG:
Detlue hoje a data natalícia

do nosso prezado e ilustrado
conterraneo sr. Carlos da Cos
ta Pereira, diretor da Bibliote
ca Pública de nosso Estado e

figura de larga projeção
letras catarinenses.

Viajantes:
Seguiu para Curitiba, em ob

jeto de serviço, o sr. cap. An
tônio Carlos de Mourão Rat
ton, Secretário da Segurança
Pública.

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos. e-

',rrabalhos de crivo.

Dr, Altamiro Guimarães
Encontra-se enfermo, inspi

rando sérios cuidados o seu es

tado de saúde, o sr. dr. Alta
miro Lobo Guimarães, digno
Secretario da Fazenda, ora ccu

panda, interinamente, o cargo
Interventor Federal.

UMA NOTA DO D. E. I. P.
cO sr, dr. Altamiro Guimarães,
Interventor Federal interino, em
virtude de rigorosas prescrições
médicas, que não permitem ex

cepção alguma, não receberá vi
sitas. O público será informado
a respeito do estado-de-saúde
de S. Excia. por meio de bo
letins médicos, que serão divul
.cados».
CHARUTOS INOIOS

c-s 0,30 cada um

CASA MENDES

AquisiCão
de biblioteca

Rio, �3 �C. P.) - o presidente
d.a RepublI�a autorizou o Mínísté
no da Agricultura a utilizar o
adiantamento de Cr$ 100 mil na
aquisição da parte restante d� bí
bliot�c<;t que p�r�enceu ao geólogo
braSIleIro EuzeblO de Oliveira.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de ,paí.s inimigo. E, nesse caso,
�e�·a. Julgado, militarmente, como
ammigo do Brasil (D. E. M.).

Cartazes do
omaooooccnJO<la)iiõiEOODOOaXI�000CXJ<nl"'2a.:reTrã-=-=OC<>XXX=���o'11�cnxxxxxr

_

ONE"'zrDEONaxxm»'oNE�REx��1"'7M ';tRI�_'L�'
- FONE 1602 - - FONE 1581 - - FONE 1581 -

A's 7 1/2 horas

ConqUistadores
Com Robert Young, Virginia
Gilmore e Randolph Scott

Complemento Nacional (D.F.B.)

I - Filme jornal N-127
NotIcia do dia

i
i

.4 loura de singapura Garota dos milhões
Com Florence Rice e Leif Rikson Com Pr iscill a Lane e Jetfrey

1 - Industría vínícula em Lynn
Jundiaí

2 - Fax aírulan news
ATENÇÃO: -- Uma parte da
renda das sessão das 5 horas:,
destina-se ao «Natal das Cri-

anças Pobres". IPreços: Cr. $2,00 e 1,50
Livre de Censura

É UM.!. DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A. FA.MÍLIA
E PAR.!-2_ RAÇA À luz do soi africano
A.UXILIE A. COM. CAIRO, 23 (E.) - À luz do dia, "fortalezas voo-

BATEL-A. COM O doras" realizaram violentíssimo ataque à cidade de Túnis

1�lnllllll:(II�,IJ�IIIJ.11 destruindo no solo 5 aviões inimigos e avariando outros:
JJJ.!_ ._.__� J_.'._ Ao regressarem, foram atacados por "caças" alemães,

dos quais elas derribaram 3, sendo outros 5 abatidos

Agr·adeclmento. pelos "caças" aliados que comboiavam as "fortalezas
voadoras". Pouco depois, tambem à luz do sol; cvroes

Mario Conceição e família pesados da RAF bombardearam Trípoli, onde telheiros,
agradecem, penhorados, odes.' armazens e um depósito de munições foram pelos ares.

velo e carinho com que os aba- Um vapor, no porto,
•

foi parcialmente afundado e ficou
lizados clínicos Drs. Agripa envolto em chamas.
Faria e Miguel Sales Caval
canti trataram de seu filhinho,
durante uma enfermidade grave
que o vitimou.

lvs.-l.

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

o derrotismo e o pessimismo. .

são armas da "quinta-coluna". I Preços.
Cr. $,3,00.2,00 - 1,05

(L. D. N.). Imp. ate 10 anos

Os pavores da Mussolini
Genebra, 23 (E.) - Sabe-se que Mussolini, temendo a

próxima invasão do continente, pelos aliados. mandou localizar,
ao longo do litoral italiano, novas unidades de combate, provi
das de vasta artilharia de costa e anti aérea.

Abandonando o litoral
Barcelona, 23 (E.) - O governo italiano ordenou que

a população do litoral norte do país abandone suas casas e se

recolha, mais para o interior, aos hoteis que foram mandados
reabir para recebê-la.

Bombas sobre o «Roma» e o «AugustuS»
Londres, 23 (E.) - Foi agora revelado que, no último

bombardeio aéreo de Gênova, foram atingidos os grandes trans
atlânticos italianos "Roma" e "Augustus". Ao retirarem-se, os

pilotos britânicos viram que o «Augustus» se estava a incendiar.

o pOVO italiano almeja a paz
Berna, 23 (E.) - Viajantes chegados da Italia refer í

ram que, quando o rei Vitor Manoel ultimamente visitou a ci
dade de Gênova, foi recebido pelo povo aos gritos de: "Paz!
Paz! Paz!" O mesmo havia acontecido em Milão, havendo o

fato ali tomado cara ter tão alarmante, que redundou na demis
são do governador da cidade.

Oisturbios de mulheres
MOSCOU, 23 (E.)- Chegam notícias de que na

Polonia ocorreram graves disturbios promovidos por mu
lheres, tendo a polícia alemã posto em prática, contra
elas, medidas excepcionais.

Italianos fuzilados
ISTAMBUL, 23 (E.) - Em Chieti foram fuzilados

dois cidadãos italianos sob acusação de pertencerem a

um grupo armado e conivente com O inimigo.;'

O 4' mês da batalha de Estalingrado
MOSCOU, 23 (E.) - A propósito da entrada da

batalha de Estalingrado no seu 4° mês de duração, as

sinala-se que naquela frente os nazi-fascistas perderam
300 mil homens, 1.200 tanques e 1.500 cviões,

Complemento Nacional (nF.B.)

Atualidades Tupi N° 6

A voz do mundo (jornal)

O acordo de Martinica
Washington, 23 (E.) - Foi oficialmente noticiado que o

Governo norte-americano ratificou o acôrdo feito com o

almirante Robert, governador militar da ilha de Martinica, pe
lo qual se estabelece a neutralidade daquela ilha e S� imobiliza
a divisão naval francesa nela aacorada.

Esta noite foi Stuttgart
Londres, 22 (E.) - Poderosa formação de centenas

de bombardeiros pesados da RAF. atacaram esta noite
a cidade de Estugarda (Stuttgart), ao sul da' Alemanha.
�4i��l;;;' -

""". --'"

Abandonando
Cair.o, 23 (E.) - As tropas

do "eixo" abandonaram mais
6 campos de poiso de aviões
ao sul de Bengazi.

Cr. Cr.$2,OO· $1,50
Livre de Censura

Irelnendo em «skiSB
Moscou, 23 (E.) - Milhares

de civis, sob a orientação de
pessoal militar, estão sendo
treinados no uso de "skis".

o mercado lncendlou-se V"d E l"
Barcelona. 23 (E.) _ Voraz I a SpOfl.IVa

incendio destruiu o mercado da!
cidade de Pau, capital do de- I Campeonato nacional
partamen to francês dos Baixo-I Recife 22 (E.)- Reo l íaou

Pireneus se hoje a 2" partida entra
I as equipes de

'

Pernambuco
e do Ceará, para o cam

peonato nacional de fute
bol. Os pernambucanos ven·

ceram por 3 a 2, te rrdo a

bilheteria arrecadado
Cr, $31.220,0.

•

Estão esgotados
Cairo, 23 CE.) - Os prisio

neiros italo-alemães, captura
dos nas cercanias de Bengazi e

Alguedabia mostram- se cansa

dos, denotando grande abati
menta físico.

• Campeonato de amadores
4 destrõleres cariocas

Merburne, 23 (E.)-A meio R' 22 (E) -- Foi h'
caminho de Nova Bretanha e i d 10,.,.. • dC "feiO'
N G ., f

.

I
e per rpecro s o j oqo e u-

ova uine oram vrstos a
t b 1 d i t d

manobrar quatro destróieres ia- II
e o, temd IS.Pdu da o tcam-. peona o a Cl a e, en re o

poneses, que presumivelmente FI
. 01 .

O
t t

-

1 '1"
urrunense e o omc .

en arao evar aUXI 10 as guar- . .

t' t'. -

d B G pr-imeiro errrunou a par 1-

mçoes e un.a e ona. da com 9 homens, e o se-

Sobre t
- gundo com 10. O FIuminen-

concen raçoes se teve 1 jogador machuca-Cairo, 23 (E.) - Os bom- d 1 do e um expu 50 e compo ;bardeiros britânicos descobriram
_ , .. o Olaria teve um igualmen-

concentrações de tropas 't'IXIS tIO t f'
tas" aosul de- AIguedábia e

e �xpu 50. encon ro 1-

nahzou empatado por 1 a 1.
lançaram sobre elas toneladas E

"

de bombas. I
m seu. campo, a rua.

* GraI. Severlano, o Botafogo
Enchem os eemlnhos I derrotou fragorosamente ao

C' 23 CE ) O '1 t I Ideal, pelo <sco re> astronô·
. al�o,. .

- S PI O OS mico de 15 a l.
britânicos informam que os ca- •

.

minhas ao sul de Bengazi e ao Campeonato fluminense
longo do Golfo de Sidra estão Ní t ,. 22 (E)· D'

Ih d d 'I
. 1 erol .

-- lSpU-
coa a os e veicu os e equi- t d t

í

t 1an o nes a cnpr a o cam-·
pamentos abandonados pelas pe t Elumi d f t
t

" . ono. o umlnense e u e-
rcpas nazi-fascistas em retira- b 1 I ' d t FIdo, o coral erro ou ao u-
a. .

3
•

rn rrreriae po a zero.
.- -•••••-_ - -.- "'OJf

mero de navios japoneses afun-
Washington, 23 (E.) - Um dados na recente batalha de'

cálculo extra oficial, mas ba- Guadalcanal, inclusive 28 de
seado em informes do gcvêrno , guerra, entre os quais 2 cou

revela que se eleva a 40 o nú-I raçados.

Elevam·se a 40
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