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Os soldados alemães querem abandoDar a «Campanha da Rússia»
MOSCOU, 27 (8.)-A rádio-emissora local irradiou um apelo dos prisioneiros alemães na Russia,

no qual os referidos prisioneiros pedem ao exército alemão que «cesse a luta».

Londres, 27 (Reuters) - Os
meios autorizados recais anun

ciaram que i a aviação anglo
norte-americana e principalrnen
te a RAF, já deu início ao

bombardeio sistemático da Si
cília e da Sardenha. As duas
ilhas em questão servem de ba

.,
se não sómente para as esqua
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CASA MENDES

Desapareceu o chefe do Estado
Maior da aviação ((yankee»
Washington, 27 (D. P.) - O

Departamento da Guerra

anun-jciou que o general de Brigada
Dunkan, chefe do Estado Maior

Idas fôrças aéreas para o teatro
de operações europeu, desapa-j
receu no dia 17 do corrente, da- I
ta em que seu avião caíu ao

mar, em frente à costa norte
da França.
Segundo o Departamento da

Guerra, o general Dunkan rea

lizava um vôo, da Inglaterra a

África do Norte, e não se sabe
se há algum sobrevivente.

SidUa e 5:arden�a se
rão pontos vi�ados

SÃO Luís, 27 - O chefe de Polícia desta capital
fez recolher à Penitenciária, o alemão Franz Otto Walter

RUA DO ROSAmo. 116. - mo DE JANEIRO. que fazia propaganda nazista na cidade de Bacabal. O
FOro em geral. Processos em todos os Ministerios. Lega- inquérito foi aberto pela Primeira Delegacia Auxiliar.

li78gão de [aztdas, aguas minerais e quedas devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de Segu- Novas umexidas" na
dágu8. Natur8lizações. rança Nacional.

panelinha falangisla

Descoberta vasta rêde de espionagem na Argentina ����E�/;C!r:.���r.!:.i��-

Buenos Aires, 27 (R.) - Uma cutavam ordens dos a,didos culto- ridades da província de Buenos I americanos e aliados. Sabe-se que lange Espanhola. Do mesmo

yasta rêde de espionagem foi des- rais e navais da embaixada do Aires. o encarregado de Negócios da modo se procedeu com as

�oberta na Argentina, em cense- "Reich" nesta capital. . .. .. A Alemanha, sr. OUo Meynem, foi Juntas Nacionais SindicG-

�oência da recente pnsao dos As investigações policiais fo- As pr�clpalszr: desses chamado para uma conferência lista�. �o meFmo ato, dO �6-
.gentes nazistas Juan Jacob Napp ram dirigidas pessoalmente pelo agentes sao, segun o parece, a

com o ministro do Exterior, sr. nerahsslmCo nserlahnocono eqsulgol-E· S Ik d A d h f' tr
. N d

. f N nou novo o ,

� rico pu er, que, e acor o c e e de políCia, general Marti- ansnnssao e m ormaçoes a res- Guinazu, em .consequência! dasl figurarão o sr. Serrano Su-
�om a confissão do primeiro, exe- nez, com a cooperação das auto- peito do movimento de naivios prisões e de sua repercusão.' ller e o conde Rodezno.

o MAIS ANTIGO DIARIO, DE SANTA CATARINA
ALTINO FLORESProprietário e Diretor-gerente

Ciaa Nacional de Indústria
Pesada

I Foi solenemente instalada,
dia 25, nesta capital. à rua Con
selheiro Mafra (a.tcs da Farmácia
Moderna), a Filial da Cia. Na
cional de Indústria Pesada. ha
vendo sido inauguradcs, tarn

bem, os I etratos dos srs. drs,
Getúlio Vargas e Ner êu Ramos.

Aos presentes àquela soleni
dade íoram servidos champanha
e doces finos.

A partidpacão cana.
dense

Otawa, 27 (A. P.) - o mi
nistro da marinha anunciou que
17 corvetas canadenses, tripula
das por aproximadamerte 1.200
membros da armada do Dorrií
nio, participaram da campanha
ao noroeste da Africa.

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

o feminismo triunfante...

A mairi,u!a lUiS
c. P. O. A.

Rio, 27 (E.) -- o ministro
da Guerr-a, em aviso, dedurou \

-

O
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I
o segumre : - (' S reser vrsras

convocados que fizeram prova
de seleção nos centros de pre
paração de oficiais (la reserva

ou nos núcleos de preparação
de oficiais da reserva concorrem

,

às vagas para a matrícul j nas'

condições dos demais caidi.í a
tos civís, obedecendo rigorosa
mente à classificação geral pe
lo grau obtido nas referidas
provas. Continuarão nos corpos,
como excedentes, fazendo todo
serviço interno".

LONDRES,27 (R.) - O JORNAL "_EVENfXG STA.KDARD", REPIWDUZI�DO INI"úU,

llUÇÕES RECEBIDAS DE SEU CORRES)�ONlfE�TE E§PECUL NA. FROXTEIRA smço
FRANCESA, ANUNCIA QUE O CONHECIDO UDER FASCISTA. FRAXCÊS, SR. JACQUES
DOIUOT, FALECEU HÁ DIAS E�I PARIS.

O lUESllIO JORNAL DIZ QUE, "COllIO SE S.\.BE,"\. 21 DO CORRENTE, O SR. DORIOT
FÕRA AGREIHDO A CACETADAS NA SALA DE REUXLIO DO SEU PARTIDO E CONDU
ZIDO A UlU HOSPl'fAL CO]}I QUA'fRO COSTELAS PAR'rIDAS E A VISTA ESQUERDA
PRATICXiUENTE CONDENADA.

O.NTEThI� A EIUISSORA.DE PARIS IRRATHOU Ul\I DISCURSO PRETENSAllIENTE DE
AUTORIA DO SI{. DORIOT, SENDO ENTRE'I'ANTO PROVAVEL QUE SE TRA'fASS,E
APENAS DE UJ1'I DISCO QUE ESTARIA SENnO REPRODUZIDO.

ALÉIU DISSO, EMBORA NÃO TENHA SInO RECEBIDA NENHUlUA CONFIRllIAÇÃO
OFICIAL DA NOTíCIA DA l\IORTE DE DOnWT, TODAS AS EVIDEKCIAS E CIRCUNS·
'r.\.NCIAS FAYORECEIU ESSA. VERSÃO".

S. Paulo, 2'7 - Desde 01·
gum tempo vem-se notando
certo retraimento, por par
te dos homens, para os con

cursos de cargos púb licos,
que vêm sendo dispu todos
com entusiasmo pelas mu

lheres.
Ao ccncurso de praticante

e auxiliar do tráfego postal,
num total de 415 cc.ndfdu
tos, que será realizado nes

ta capital, só concorreram

desessete homens, sendo os

demais do sexo feminino.

Refor�os russos descem os Urais
Moscou, 27�{U. P.) -- In

forma-se que começaram a

afluir Q todos os setores da
frente oriental' gigantescas
quantidades de. soldados p�a
cedentes dos Montes Urais.
onde os marechais Budien
ny e Vorashiloff estiveram
todo o verão preparando
novos e poderosissimos exér
citos.

CHABUTOS I"DIOS
Cr$ Q.30 cada um

CASA MENDES

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

Quem tem telhado de vidro . . .1 Atentado contra a embaixada
_ As' prec8ucões ao sr. MussoUni. _ "I do México no Chile

Estocolmo, 27 (R.) - O correspondente do "Stockolm 'I'idrungen I �ANTTAGO 27 (U P) A l' - r fazendoem Roma anunciou que todos os monumentos históricos da Itália es-r. ..... _' , '.
,- pO_ldcIa ed�ta- . - mveat iqo ções para descobnr os autores os lSpal'OS con-tão sendo assinalados com marcas amarelas e pretas como precauçao ::t

C t b b dei
.

,.

tra a janela superior da Embaixada do México, onde
on ra os om ar eros aereos.

". , b' dA Cidade do Vaticano constitue a única exceção dos preparativos foram desc-obe�tos dOIS �alaço� e o_utr� na parte cixc o

atualmente feitos na Itália, como precaução contra o que se espera
muro. A �ref€'ltL,.ra. de .tnve7hgaçoes Informou que não

seja uma das maiores ofensivas aéreas desta guerra. A biblioteca do: foram ouvidos os d iap o.ros , Ignorando-se a hora precisa
Vaticano não foi retirada nem tão pouco a residência de verão do: em que se deram: . . ..

Papa, Castel Gandolfo, foi preparada para ser abandonada. ,. A SecretcrrIc da EmbaIxad� conh�mo� a e�n.stencIa
Diz o jornalista que não há nenhuma ilusão sobre o futuro e o

de Impactos, acresce:1tando q�e dic 2.5, a noite, as 11,3�,
povo italiano espera que as cidades sofram bombardeios dos mais vio-II 0.0 regressar o en:bOlxador LU1� RodrIguez e .�u _

secretd-

1entos já sofridos por qualquer outro país, sejam quais, forem os re- r�o, observaram. írnpuc tos ,na J,�nela �a �abl�aça? par-

sultados das operacões na África. bcular de RodrIguez, porem, ao scnr nao nota.mos a
.

existência dêsses impactos".
_.." ......_ oe;:: !.""","&W erz *IifBU9 A EmbQixada nega-se a dar maiores esclarecimen-

tos, e a polícia igualmente guarda reservas.

A Embaixada ocupa o formoso chalet do bairro
- residencial Pedro Valdívia.

Encarregai à ORGANIZAÇAO COMERCIAL CATARINENSE

Io REGISTRO �� V:::��r �eI!���I�;e�� Rio, que fará rÃ frota francesa das Iudias Ocidentais
_..

'?��=-�=: -:
'WO...�a...,_� I juntou-se. aos aliados

A esquadra da l.lartlnlca aderiU Londres, 27 (R.) - A rádio de Berlim, citando mensagem de
.V. Vichí, divulgou que o comandante-chefe da frota francesa nas ln"

Londres, 27 (U. P.) - A em isses-a de Berlím anunciou que os na- dias Ocidentais, almirante Robert, reuniu seus navios aos da frota
'Yios de guerra franceses surtos na ilha de Martinica passaram a cola- angle-nerte-americeqa.
borar com a esquadra anglo-norte-americana. O locutor a'emão acrescentou que o almirante Robert agiu sem

ter consultado o govêmb de Vicm.
'retárla a situação dos alemães

Recomendada a ruptura de rela�õesem Estalingrado \I

Moscou, 27 (R.) - A situação dos alemães ae sul de Estalingrado entre o Chile e o «Eixo»
ft apresenta t�o precária como na região do Don� . , SANTIACO, 27 (R.) _ A convenção geral do Por-

Os campos de batal�a das estepes do Don estao Junc.ados de cad�- tido Democratico, reunida em Valparaiso. aprovou por
'Yeres de soldados alemaes e rumenos, enquanto as unidades germa- ,grande maioria uma moção recomendando a ruptura das
�icas derrotadas procuram fugir desordenadamente para todos os la- relações com os países do "eixo".
40s, embora caindo sempre sob o fogo dos canhões soviéticos.

BACHARELANDOS E CONTADORANDOS

J.EugênioMüIler Filho e Oscar José Müller FAZIA PROPAGANDA NAZISTA
ADVOGADOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr, Eduardo Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na.

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assístente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática da
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de aamburgo. e Schmieden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso.
ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. nrostata e bexiga.

Radio Panamericana hérnias. hídreeele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações
Rio 26 (E) _ O governo fede- É encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa d�
,.

à Saúde São Sebastião. teI. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua Fernando
ral, em decreto recente, c?n?edeu Machado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259,
Rádio Panamericana o direito de

I'estabelecer os seus estúdios em S.
_.. ""

.

IISTITUTOCrl�I&AGNOSTICO ::�:E::'di::,:di:::::,:,Oni::::�
IPreso no Recife perigoso esp ião

Dr. Djalma Moellmenn encontram-se dois nomes conheci- nazl·sta '.Formado pela UnIversidade de
dos nas lides da imprensa: Oduval-

Genebra (SulQa) do Viana e Júlio Cosi. O primeiro, .' . .

Com préUca nos bospltais europeu! depois de passar pelo teatro e pelo ,.

RlO, 26 (E.) - Telegramas do. Recife informam ter a

CUnlca médica em geral, pediatria cinema dedicou-se ultimamente ao polícia de Pernambuco remetido ao Tnbunal de Segurança Na-

I
doença. do sistema nervoso, apare: rádio. Júlio Cosi, 'especializado' em dona!. o processo instaurado contra Antônio Barreto, acusa�Ct,Ibo genlt�-��n��fb:ro homem

publicidade, é o diretor da. "Ecle- de espionagem em lavor da Aleman�a. Interr.ogad� pelas autorí-

Assistente Técnico tica", organização que soube dar dad:s, O acusado ,confessou qu; havia f?rnecldo lOume,ras loto-

.

Dr. Paulo Tavares novos rumos ao sistema de propa- g:aflasA da base �erea do I��ra, de navIOs? bem cc:mo informa-

cuese d Radl I I Clf I ganda entre nós' sendo hoje uma çoes sobre o trafego marítimo, Dessas informações, segundo
"" e o og 8 n ea com o '

d I h' I d d d"
.

dr. Manoel de Abreu Uampanarlo das maiores agencias da América. ec �r�u, avia resu ta o o. torpe eamento os �nmelros navios

Silo Paulo). Especializado em RI- Sobre a "Panamericana" Oduval- brasileiros no Mar das Antilhas, do qual assumia a responsa-

"gldende edsaÚde Pública, pela UnJver. do Viana acaba de conceder uma
bilidade,

8 e o Rio de JaDelro. ---�--------------------

Gabinete de Ralo X

I
entrevista aos nossos colegas ca-

• • . �.

EI t di fi riocas. Entre o que declarou aos Só as autorfdades

Interessa-,
9u�m so!,�ar mformaçoes a E�--

ec rocar ogra a cllnlca " .,.' rá de-fato o que sabes ares. tatísríea MIlItar, trabalha em prol,
Metabolismo basal jornais do RIO, depois de falar na' ,

• .
de país inimigo. E nesse caso

Sondagem Duodenal feição nova que imprimirá aos pro- peito da �'qumta.coluna". (L. será ju1gado, milit�rmente, com;
Gabinete de flsloteraola gramas rádio-teatrais, ao noticia- D. N.). inimigo �o Brasil (D. E. M.).

Laboratório de microscopia e
rio e á parte artistica, que será

análise clínlca composta dos nomes mais brilhan-

Roa Fernando Machado' tes do nosso mundo radiofónico, o

Telefone t.195' conhecido teatrologo fez Jeferen-
.ias eo que será dado às cidades

P l O R I A N O P O L I S do interior de S. Paulo e do Brasil.

Segundo diz Oduvaldo Viana, a

"Panamericana" prestará serviços

I
de grande alcance a todos os que
vivem e labutam fóra das capitais,
inaugurando um sistema de radio
difusão ainda não usado por nenhu
ma das estações do Brasil.

INDICADOR MEDICO
ProclamaCão

I. de DarlaR
Argel, 26 (R.) - O almirante

Darlan leu a seguinte proclamação
pela, rádio local:

"Hahitantes da África Francesa:
Tenho boas noticias para vós. A

IÁfrica Ocidental Francesa colocou
se livremente sob minhas ordens,
mostrando assim que permaneceu
fiel ao juramento de fidelidade a

pessoa do marechal.
O esclarecido patríotisruo do al

to comissário da África Ocidental

Francesa, governador geral Boisson,
e do general do exército Barres,

I�omandante�chefe da� f?rça.s .

ter
I estres e aereas da Afnc:l OCJI:l"u-,
tal, reune-se agora a ação conjun
ta destes homens eminentes que
são os generais Giraud e Negues e

o governador Chatek. Tomamos a

boa estrada na defesa da Africu
Francesa. Segui-me audaciosamente
com disciplina e patriotismo. Viva
a, França".
Em seguida, foi tocada a "Mar

selhesa",

Dr. ARAUJO-OLHOS, 'OUVIDOSNARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das ro às 12
OnlílU t81� A' tarde, das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES-· médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de. Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rl0 de Janeiro

Consultas Pela maDhã: às terças. quintas e· sabndos. das 10 ás 12
horas: ã tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Forro: 1467
Residªnci8: Rua Presidente Coutinho, 23.

Ora. Josephin8 Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

A pessõa enve-

�lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju
venesce, toman- Ido com regula- ,

ridade as

o MARIO, WENDHAUSEN -
(diplomado pelar. Filculdade Nac.

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

médico do Departamento de Saude

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas fie adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe' Schmidt n. 38 - Tel L426
Resldencla: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 - ·Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

PILULAS
DE

BRISTOL
Dr. AUCiUSTO DE PAULA Dj�etola����:S��:1

A " Florlanopolis
Resídêncía e Consultórío: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Vluleta
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 hor�s

Fone 1.644

Duas funcionárias
fuziladas

Estocolmo, 26 (Reuters) � Duas

funcionárias do Correio de Viena

foram fuziladas, por terem desvia

do vários pacotes de encomendas

postais, segundo informa o "Neues

Weigner Tagblatt".

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

SeEx�terno do Servlç� do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dos
n.Ç!S �o dr. Gabr!el de A_ndrade (RIo). e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
("nica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
. .

Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256
Reaídencía: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - FaDe 1.(161

RESlOONCIA:
Rua Bocaiuva. 11(1 - Fone 1.(156

I Dr. Antônio Moniz
I de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 As

,.
17 h.gras.RESIDnNCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

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

Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestlas Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORJO :

Rua Pellpe Schmldt-Edlfi
cio Amélia Neto--Pone J 692
9 ás 12 e 14 ás J7 horas.

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

Attcande a chamados
14

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNICA
MÉDICA

,
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em denote.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Vigorosa e esplêndida reação russa

Moscou. 26 (E.) - o jornal "Pravda", a propósito das
vitórias em Estalingrado, escreve: «Os alemães começam a ter

o seu castigo em Estalingrado". Publica tambem o trecho de
uma carta encontrada em poder de um soldado alemão, que diz �

«O caminho de Estalingrado é bem o caminho dos mortos". De
fato, a atual ofensiva do marechal Timoshenco está levando a

desr tuição e a morte às legiões nazi-fascistas. Os alemães já fo
ram expulsos de quase toda a parte urbana que ocupavam em

Estalingrado. Nestes 3 dias, as divisões IS e 2! foram aniqui
ladas no setor do Volga e as de n. 13 e 23 dizimadas no Cáu
caso e em Cubano Noutrcs setores vizinhos, 3 outras' divisões"
foram seriamente desfalcadas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Side: BA A I CINEREX I CINE ODEON I - IMPERlt\L
e MarítimoG i

- FONE 1581 - - FONE 1602 - - FONE 158'1 -

j A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas
�,

Volta para mim O amor sempre vence Casamento de
Com Merle Oberon e Dennis Com Charles Buddy Rogers ocas·la-oMorgan June Clyde

Cornpsnnia
-

«Aliança
Fundad� em 1870

Seguros Terrestres

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) •

ano áe 194Ú
Rs. 9.000:000$000
I 54.700:000$060
» 3.92'9.719:000$000
• 2&358:717$970

85.964:965$032
7 .323:826$800

22 354:0001ll000

Atualidades Tupi n: 9 DFB. Complemento Nacional (D.F.B.)
Com Kent. Taylor e Wendy

Barrie

Inallu.uração do P de S: Roque Do Rio a Recife - Di<'B.
AtualIdades RKO Pathé News Mais vale estar só (Desenho)

Um uatn do barulho Desenho

II
A voz do mundo Atualidades

Preços: Cr. $2,60 e 1,50
Livre de Censura

t

�

Preços: Cr.$ 1,50- $1,10
Livre de Censura

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

Dr. Parnphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
de Souza e Dr. Francisco de Sá.',1

3
FILIAL

FLORI ANOPOLlS
Rua João Pinto, 9 A

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica. MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
sc

LIVRARlA 'E PAPELARIAA.gente em Florlenôpolt SI
Artigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos para presentes,

Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

CA�APOS L O B O &. Cias
�UA FELIPE SCHMIDT N 39

CIU.x.1iI oostal /9- TdeohoneI083-f!nd. Te; cALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Hajaí,

IBlumennu e Laqes.
.,-----

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

-------------------------------------------- .--------....I�......�

S a DO oenol
.cONTEM

compre nôvcs lNãoCASA MISCELANEA, distribui- Prestigia o Govêrno e as
dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, -- ou serás
Vâvulas e Discos. - Rua Traja- Ji um "quinta. colunista". (L.
no. 12. D. N.).

Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS
e de SOMAR, adaptando-as à nova moeda·

CRUZEIRO
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS ,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

,

MEC �NOGRAFA

",<, i_
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I Ultimes estilos de finos
MOBILIARIOS
acaba de receber

"4

I....••••••••••••..••••••••••••••••••••..···········�
i O inútil de boje será o útil de amanhã I
• •
• Assim será se V, S. mandar seu terno à •

i "TINTURARIA GUARANÍ" i
I Lavagens químicas.Perfeição.Rapidez I
• •

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

I TINTURARIA <iUARANí-RUA JOÃO PINTO, 17-FONE 1428 i
.....................................................

�------.._ _ _-_._...•-_._._ _-_ _--._._ _-_-_-•..._-.,._ _.•._._- -_-....

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 l
..-.-.-_- -.••.•....•_ _ _ _- - _-_ .

Rua João Pinto, 21

I Farmácia "Esperança))
do

Farmacêutico NILO LAUS I
HOje e amanhã será I sua preferida

Drogu nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PérFumaries.--Artigos de borrachd.

Ia
Garante se a exata observância DO receituário médico

PREÇOS MODiCaS
Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

�
�

(edificío doR.

Sexta feira, 27 de

Como Von Thoma foi
feilo prisioneiro
Londres, 26 (A. P.) - O de

partamento da Guerra deu à pu
blicidade um relato oficial da

rendição do general von Thoma,
ex-chefe do Afrika Korps, atual
mente prisioneiro de guerra na

Grã-Bretanha, depois de captu-
rado nos principios deste mês,
quando o VIII Exército rompeu
as linhas alemãs em Alamein.
O relato cita as seguintes de

clarações de um chefe do 10 re
gimento de hussards:
"Um dos nossos oficiais reali

zava uma missão, num veículo
de reconhecimento, quando este
foi perfurado por uma granada
de 50 mm. partida de um tank
alemão. Ele se aproximou do
meu tank, que quase o esmagou,
e me disse:
"De o troco a esse aí, que me

atingiu". Abri fogo com o meu

canhão e consegui alcançar o

tank alemão, que era do tipo 3.
Os seus tripulantes sairam cor

rendo e um deles se escondeu
numa trincheira e, quando a

vançámos, se apresentou e se

rendeu, dizendo ser o general
von Thoma. O prisioneiro foi le-
vado pelo outro oficial, no seu OS BOATEIROS NA ITALIA
veículo de reconhecimento, que Da fronteira italiana, 26 (R,) - Mussolini declarou guerra aos

ainda estava funcionando, ape- boateiros, aos palradores descuidados e aos estraegistas de café. Be

zar de ter sido perfurado, O ge- velando a campanha para suprimir tal perigo, a imprensa italiana en

neral von Thoma estava realí- carregou-se de difundir as ordens do "Duce" como consequência dos.

zando uma missão de reconheci- reides da R. A. F. e dos desastres da Africa.
O "Corriere Mercantile", de Genova, queixa-se deste "pequeno mas

mento, já que não havia ne- ativo bando de ignóbeis derrotistas, que estão espalhando boatos 6
nhum tank alemão ou italiano grotescas invenções, além das mais absurdas fantasias.
por perto, sendo o unico veículo "Nãó conversar em casa, nos bondes e nos trens" adverte o lo
próximo um caminhão de trans- cutor italiano Mário Aj);W1iUR. "Tenha cuidado com as críauças, quo
porte de tropas". são Loas crtaturas, uius Ú'l1i " Iíngua materfalmente grande",

A expressão da Africa
Ocidental Francesa
Londres, 26 (A. P.) - A res-

I peito da decisão do governo lo
cal da Africa Ocidental France
sa, que colocou Dacar e toda es

sa região às ordens do almirante
Jean Darlan, antigo preposto de
Vichí, e, presentemente, colabo
rador dos aliados, torna-se inte
ressante divulgar os dados abai-

I xo. A Africa Ocidental Francesa
compreende, além de Dacar, que
é um estratégico e importante
porto, nas imediações do ponto
mais ocidental do oéste africano
e na parte mais próxima da
América do Sul, o Senegal, a

Guiné Francesa, o Sudão Fran

cês, o Dahomey, a Costa do
Marfim, a Mauretania e a Nige
ria.

É a unidade territorial maior
do império colonial francês, pois
tem a superficie de 4.702.739 qui
lômetros quadrados e sua popu-
lação oscila em torno de .

15.000.000 de habitantes.
A nota do almirante Darlan

transmitida pela rádio de Ar

gel, confirmando que toda a

Africa Ocidental Francesa pas
sou a ficar sob sua jurisdição,
significa que, sem o preço do

sangue ,os aliados' poderão con

tar, já agora, com os recursos e

os homens da vasta possessão
francesa em troca do auxilio
aliado representado pelo forne
cimento dos abastecimentos ne

cessários às populações da gran
de área territorial.

o caricato Benito ussolini
Cairo, 26 (R,) - Prisioneiros de guerra sul-africanos, recentemen

te libertados pelas forças do 8° exército, trouxeram ao Cairo um re

trato de Mussolini, apanhado quando o "duce" caminhava pelas do
cas de 'I'obruque, dando õrdens ríspidas aos trabalhadores e preparan
do o que acreditava ser sua entrada triunfal em Alexandria,

"O "duce" caminhava sorridente por entre os soldados italianos,
erguendo continuamente a mão na saudação fascista, ao mesmo tem

po que gritava com toda a força de seus pulmões" - declarou um ex

prisioneiro de guerra sul-africano, que foi obrigado a trabalhar para
os italianos em 'I'obruque,

O "duce" chegou a Tobruquc envergando um uniforme de pro
nunciada côr parda, coberto de condecorações, Descendo do antomo-c.
ve I que o conduzira, precipitou-se em direção aos soldados italianos

que se empenhavam na tarefa de desembarcar munições e provisões
no cáis,

Durante quatro horas a fio, o "duce" portou-se como um verda
deiro capataz, fazendo acelerar o trabalho, emitindo ordens e fazendo
tal confusão com sua interferência que os prisioneiros de guerra
viam-se na contingência de ocultar-se a-fim-de poder rir dos exage
ros de seu chefe supremo.

Mussolini voltou a Tobruque quatro dias mais tarde e escapou
por pouco a um bombardeio britânico. ,

Os prisioneiros sul-africanos viram Mussolini em Tobruque no dia
26 de junho,

Uma das coisas que mais lhes chamou a atenção na pessoa do
"duce" foi o fato de trazer êle no peito fileiras e fileiras de condeco

rações, inclusive a cruz de ferro alemã, com bordas de prata.

!III Ii'iiiiIo1 ..

Il'lCrédito Mútuo Predial

:11Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;lrpstamista Maria Sever ina da Conceição,

RESIDENTE EM FLOHIANOPOLIS,
posauido r a da caderneta D, 6532, o prêmio

que lhe coube em mercador las, no v610r de rs.

Cr. $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

4 DE DEZEMBRO
Mals um formidável sorteio realiza rá 8 Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de rezembro (41,feira),.
com prêmios no valor de

'

Cr. $6.250,00
Não vactle, Adquira já 8 sua. caderneta na séde da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n" 13,

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

médica gfstis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
Consulta

.........................................:.........
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Dia 28-Grande Soirée em homenagem ãos bachareis do Ginasio Catarinense
Clube 12-Sábado, grandiosa soirée, em homenagem às Normalistas de 1942 do In�tituto Coração de Jesõs

Hitler e o momento atuall
Nova Iorque, 26 - De Louis F. a dos aliados. As linhas de comu- celentes probabilidades de expu1- f

Koeme - (U. P.) - A medida que nicação são mais curtas, mas, tam- sar os ítalo-alemães, completamen
se desenrola a nova ofensiva rus-

, bem, mais vulneraveis. E, ademais, te, ela África do Norte, mas as ope- ,

sa, na região situada entre o Vol- 'os aliados dominam o mar e pos- rações exigirão talvez certo tempo. '

ga e o Don, parece cada vez me- suem a superioridade aérea. Um, Em Tunis, as forças nazistas
nos provavel que Hitler possa uti- grande exército aliado e enormes ocupam boas posições e quiçá se- 1
lizar parte das forças do eixo con- quantidades de equipamentos P'�- rá dificil para os aliados quebrar I
centradas na frente russa, para sados desembarcaram de uma po- suas defesas. Por outra parte, o
fazer frente aos novos perigos que derosa frota, enquanto Hitler de- exército do marechal Erwin von, s==;;::;;::jll
o ameaçam na Europa meridional, pende dos transportes aéreos para Rommel continua a retirada, em-
sem correr o risco de sofrer uma enviar reforços e abastecimentos bora se espere que tentará afere·! --
'derrota desastrosa. a suas tropas. Só escassos navios cer resistência em El-Acheila ou

I
Com efeito, toda sua estratégia do eixo podem chegar à costa aírí- Tripoli, possivelmente só para re

se viu ãlterada pelos acontecimen- cana, protegidos pela obscuridade. tardar o avanço elos exércitos alia- i
tos das últimas semanas. Primeiro,

I
Atualmente, os aliados têm 2X· dos. ' ,

a resistência russa impediu que
as forças invasoras chegassem aos

objetivos fixados pelo alto coman-
do germânico, antes que se ini
ciasse o inverno, para entrinchei
rar-se neles e poder trasladar po
derosas unidacles a outras frentes,
Existem agora novos indicias de
que a capacidade de ataque dos
russos coloca Hitler em situacão
que, talvez, será muito pior que a
elo inverno passado. É evidente
que a Rússia não gastou suas for
ças; em compensação, Hitler per
cleu um número incrivel de ho
mens e enormes quantidades de
materiais bélicos em suas custosas
mas infrutiferas ofensivas contra
Estalingrado e o Cáucaso.
Por outra parte, a nova ofensi

va russa foi lancada em um mo
mento sumamente propício, pois
coincide com as acões aliadas em

grande escala, na África do Norte.
Parece, pois, que Hitler se verá

obrigado a limitar-se a travar acões
'destinadas a retardar o avance
aliaelo na Tunisia e a ofensiva do
VIII Exército na Líbia ocidental,
enquanto reconsidera sua estraté
gia e traça os planos para uma no
va ação que possa contrabalancar
os revezes sofridos.

-

É evidente que a expedição an

glo-americana, à África elo Norte
constituiu uma completa surpresa
para Hitler. O chanceler elo Reich
havia construido uma poderosa li
nha de defesa de mais de 3.000
quilômetros no oéste ela Europa,
desde o limite sententrional da
Noruéga até o golfo de Biscaia. e

dispunha de uma linha simiÍar
no léste, entre o Ártico e o Cáu
caso.

Hitler acreditava que, pelo me-
nos durante um ano, estaria segu- 1,20 x 1,80 Cr$ 145,00
ro e que no verão de 1943 seu PV' 1.40 x 2,00 " 167,00derio de ataque seria maior que 1 60 2 30
agora. Pelo contrário; vê-se agora

' x, 225,00
obrigado a fortificar e defender 2,00 x 3,00 ' ,

395,00
uma linha cuja extenção é quase o •••5Iiilillill.illl••••••••OEãil•••1!��i:s�:�� dy��la���l�;r��i1��1�, Recebemos ALTAS NOVIDADES em SEDAS ESTAMPADAS, I TENH A J U I ZO iiOs alemães já estão na defensi- O maior stock da praça EM LINHOS

I ._va na Rússia e podem ser ataca- lRLANDESES para ternos por preços =-
dos do oéste, em qualquer lugar d t d G 1entre a França meridional, a Há- e an es a uerra .

G"d •lia e as costas dos Balcans. O pró- = f S OU R EU'prio fuehr.er se lamentou ele não

A MODELAR li TEM S FIL' .•saber onde "os insensatos estrate- r ("

'

• _

��ta:OI����os assestarão o próxi-
II MATISMO DA MESMA ;A posição de Hitler na África lÊ iiparece agora muito mais debil que ORIGEM? USE O PO. ==

•_
' ii_

��••••••••�••ft•••••••••�•••••••••••• � 5• ••
mo

PULAR PREPARADO li
: E1NISCI-I S/A :1 I
-: Comércio e Indústria de Madelr�s (em organlza�ão) : I I� .. fJ I :&ii r: I I'. Ações ao portador no valor de 500$000 -Capital de 850:000$000 • EeS!

A S1FILIS ATACA TODO O ORGANISMO •'. a realizar como segue: • ml"l O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS li'. 2001 d b • Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •• 10 no ato a su scriçio
• ii nOR OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •ItO% dentro de 30 dias• 25% dentro de 3 mêses • II bel0, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. •'. 15% com os próprios lucros da sociedade. • II

Inofensivo 80 organismo. Agradaver •como um licôr..
.

Os inter�8@ado.s na compra d� ações desta Sociedade, que visa não só • li O ELIXIR 9;4 està aprovado pelo D.N.S,P. como IIe evitar que seja retirado desta Capítsl, como também ampliar um dos mais •• auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo •-. antigos e conceituados estabelecimentos industriais do genero, com capacidade • I
da mesma origem, ii• para cerca dA 200 operarlos, poderão procurar os incorporadores no escrl- • FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS •'. torio da fabrica à rua João Pinto 44, ou nos endereços seguintes: ...o Sobre o preparado ELIXIR A composlçãe e o sabor a-

• II ..914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re- I• He·.tor B.·ttencourt Rua Felipe Schimidt, 34-Sala 5. •• que o tenho empregado, em comendam-no como arma de

• -(Ed'f'
.

B h ) T I f 1634 t 9 os casos de índíeeção apro- lacU manejo para o público

S.d
·

I lCIO ern ausen 6 e ones ns, e 1 5. • II príada (alfiUs em varias de no combate á sífilis, quallda- •• I nel Nocett.· • ....n suas manifestações) os resul- deli que frequentemente a· ..-

Idem idem. mil tados têm sido satlsfatortos, oroveíto no Ambulatorio da ..• E 6 1lvila Rua Vit�r Meireles n. 22. • �ii pois são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria, •• •• -Telef(lDe n. 1678. • Ii Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. II· .• �
'••••• fi•••eCD. 1) ,.. lillillliiilllliililElllisllilIiEii!lillilll!iHii

NIDB CONVENCE MELHOR

fESTA DA FORMATURA

Sábado, dia 28 - "Soirée"
dos ginasiano!! do Ginásio
Catarinense.
Domingo, dia 29 - Ves

pero l dansante das .norma·
listas do Instituto de Edu,.

CaÇa0. _

Terça-feira, dia lo - "Soi·
rée" das ginasianas do Gi·
násio Coração de Jesus,

Nenhum argu mento é de maio r per
suação do que PREÇOS BARATOS,

como estes abaixo:
ClJNGOLEUNS

1,83 x 2,75 c-s 110,(0
2,30 x 2,75 " 135,00
2,75 x 2,75 " 155.00
3,20 x 2,75 " 175,00
3,66 x 2,75 " 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Recebemos BuLSAS finíssimas,
norte-americana

fabricação

-J.�v.-=

x

E no Vaticanosoldado entrouo
Zurique, 26 - (Reuters) - A rádio alemã informa que, invocando

a antiga lei de asilo, um prisioneiro de guerra britânico, que fugiu de
um acampamento nas proximidades de Roma, entrou na Cidade do

Vaticano, e deverá agora ser trocado por nm oficial italiano.

Sonho de ópio
Londres, 26 (R.) - De acordo com informações reveladas pela

emissora de 'I'óquío, o více-mtnístro das Informações do Japão, sr,

Okumura, sugeriu que no futuro o Oceano Pacífico fosse chamado de
Grande Oceauo Nipônico.

-

O sr, Okumura, que acrescentou "não poder haver um Oceano Pa
cifico sem o Japão", admítíu que o "o Japão não pode existir sem o

J)ceano Pacífico.

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.

Importadora Ava· Rádios

FILET á mão
metro Cr$ 31,00

BATERIAS DEALUMINIO(GRANDES)
Cr$ 38,00

LINHO BELGA, (para lençôls)
largura 2,20 metro Cr$ 155,00

STORES SUPERIORES
a o-s 13,50

TAPETES CRUZEIROS
Tapetes de quarto a Cr$ 23,00;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rEco� e Notícias INGLESES E AMERICANOS NA BATALHA DE EST8L1NGRADO
Zurique, 26 (Reuters) - A râ- ia que estão sendo lançados pelo I

tendo um regimento após outro. mentes do Eixo. Grande número
dia de Berlim revelou, que "pela; marechal Timoshenko". I centra as linhas germânicas. I dêsses "taoks" russos foi des-

Em consequência de re- primeira vez, "tanks" britânicos e, Segundo acrescentou a mesma, "Tanks" i�imigos isolados pe-, truido pelos avioes de combate
cen te a to do govêrno, foi americanos apareceram no setor

I

emissora, os russos estão lançando netraram na retaguarda das linhas alemães -e rumenos.

fac�l toda aos em prega�ores ,de Estalingrado, participando aS-I na batalha suas unidades blinda- I

germânicas e rumenas, onde ten-I Ao sul de Estalingrado, a situa
a dtspenso do.s lIuotorlstas i sim dos ataques em grande esca- das e impetuosamente. arreme- taram destruir as linhas de supri- çâo é mais ou menos a mesma".
de carros parhcu ares, me.,diante, porem, uma ideni
zação correspondente à que Ié assegurada a título de nvi
so prévio. A decisão referida Ifoi tomada após a ultima.,ção das providencias adota
das por intermédio do Ins.,tituto de Transportes e Cor
gas do Rio de Janeiro para I
o aproveitamento dos men

cionados profissionais em

outros errrpreqoa.
•

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

Foi iniciado, em vários mu

nicípios gaúchos, o corte de

trigais, sendo que a safra será
das mais abundantes registadas
em nossa agricultura.

...

Com desusado brilhantismo
realizou-se dia 25 a festividade
de Santa Catarina padroeira
de nosso Estado. Pela manhã,
às 9 horas, foi, rezada missa soo

Iene, por D. Joaquim Domin
gues de Oliveira, arcebispo me

tropolitano; à tarde, às 16.30
horas, teve lugar a Procissão
da Santa' Padroeira, nela to

mando parte todas as congre
gações religiosas da capital,
bem como estabelecimentos de
ensino mantidos pela Arquidio
cese. Alt&s autoridades civís e

militares seguraram as varas

do Pálio, a convite da Cúria
Metropoli tana.

LOÇÃO MARAVJ·Caspa �
LHOSA I

o ADV06AúO ACACIO MO-
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Decdóro » n'' 23.

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

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

BRASILEIRO
Brasileiro, é a palavra que por si só

�xprjlne valor, audácia e heroísmo; é o
vocábulo sagrado que nasceu no seio de
um povo, caracterizado pelas gerações
passadas, como o símbolo da glória e do
critério.
A história não o nega, ela o prova

com as suas inegaveis exigências; são
documentos irr-ef'utaveis, aos quais nin
guem poderá contrariar.
É brasileiro: - Tiradentes, que, com

patriotismo, mostrou ao mundo quão
heróico e nobre foi, ao con tessar-se cul
pado do crime que o tornou digno do ..

nosso respeito e admiração, Reslgnou-se
a morrer só e com o, coração puro.
É brasileiro: - José Bonifácio, que,

com sua cultura e elevada' eliplomacia,
foi a base pela qual o Brasil ficou lnde
penelente; lutou muito, mas o conse
guiu, José Bonifácio de Andrade, era
U111 esph-ito nerseverante, não desanima
va, Trabalhou com entusiasmo, 'sem es·
morecímento e sem d'esoanco: bem ex
presso é o título que o consagrou, pa
triarca ela nossa indepenelência.
É brasileiro: - Caxias, que, com seu

pulso ele ferro, conseguiu fazer a união
nacional, no tempo em que a situação
era grave, Foi devido à sua coragem
e notável tino militar, que o Brasil obte
ve a vitórla sobre o Paraguai.

É brasileiro: - O Presíuents Getúlio
Vargas, que, com sua capacidade admí
riístratíva, tem sabielo governar o Brasil,
e roí por sua inteligente oríentaçâo que o
Brasít se ergueu soberbo e majestoso.

São brasileiros: - aqueles que sem

pre. souberam enalteoer a nossa Pátria,
com glórias e altos feitos; são os descen
dentes de uma nação que nunca conhe.
ceu o elesânimo, o medo e a covarelia.
Brasileiros! - são os filhos do Brasil.
Fpolls., 24·11·942.

Antônio Almendros Paladino

Mate os

ascls
com

�fençào I•
Se a lata
não tem o

seldudlnho.
é FUT_

Que honra insigne, sr.
Berna, 26 (R) - A rádio de Roma anunciou que Mussolini de

clarou que, de agora em diante, as guarnições de artilharia anti-aérea
na Itália serão conhecidas como "combatentes da linha de frente",

Acrescentou ainda o locutor:
"Vós que estais protegendo o povo italiano da chuva de morte

lançada pelo inimigo, podeis estar orgulhosos da alta investidura que
o "duce" vos conferiu. O inimigo, que há sete anos tentou sufocar a

Itália fascista, está hoje renovando a fúria dos seus ataques aos nos
sos lares",

Benito !

Clube de Agostooze
De ordem do sr. Presidente, convido aos s rs. socio s e

Exmas familias, para assistirem "soirée" que este Clube tará
realizar em a noite de 28 do corrente, em homenagem às Nor
malistas de 1942 do Instituto Coração de Jesús.

ORLANDO FILOMENO-Secretário.

CASA

Mo lé -tias dos r ius e coração
o 'TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa fi

bexiga, os ríns, RS neírttes areias, ró !JCII,8 renais; aumenta ali
UdUI.l8, 'rira 8S Inchações dos pés e rosto, bidropeías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-esclerose.

Remé.Iio das
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue li saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, Ilôres brancas,
regulador das visitas, das doeucas do útero, ovaríos, evita.
ai> hemorragias, antes e depois do p-uto; contra todas as enter
mídades das €eLhoras de qualquer idade,

I:A'�õe8 do enraçAo P i'iStlHl
Use li CACTUSGENOL espe- Wc ..

contra bldropstas, pés Inchados, falta de ar. pnlpttacões, abatí
mr>n"D das velas e artértas, bronqulte a-mstíoe,

íerões, cansaço, urinas esea ssas e dôre" 00 corução, pontadas
nos rins e tnchuções .

j\ OR fl'�n COl� P Cdu � alo,,,,{'{� n 1., �8
DevPID UI'8r o STE!'.OLINO, Que fl:\2. ert:!ordg, aumenta o

vtgor dos r-üscutos e dos nervos. Fortul-ce "SI1f,�!ue nas pes-
808.1:\ anêmicas Evita a tube-eulos.. , cicatrtza 08 ['lt!mÕIJt; doentes
com poetadas. tO,,8�\ dores no peito", N'!f' CI,1S!!l;l, pnl)!i.8 fnG3�,
!íagun 8Uj>1 Pa-a li n-urasten!a, o dr-sânmo " a dlspepsta, 8

eouvatescença p rlJp1da.
� ,

f' I ..") ,

�)l ld8 - l.\',�nnuatL��un
SPIROf'HE.TINA é usada n'lA m- ié titio d,' s'loglle ,iWI9,

A('Zflmal', tumores, (iIHlhrofl, asprnhas, fí ,tull1l'1, purgações, íert
das, (lRnCrO!3, escrófulas. r�HlIlllllIHmn.

Úfllco nE':pur�!tlv() que Ilmn" () ()I)�P<). tnn;'i '", ÇJ engorda.
U1'<po8ltarlas, LodR8 as ór()j;!!lrlu.� ce �àn t'"U;(l e l:iw,

r -:.� '. "'')U�.L\ {\,.

�m su- hdLtte íntimh t Õ ' ente' o 1V1CJCYPAN, Ce
gl'andl:"! p{)dúr hiJ?hc·jil",. cpotrtl. ti t : É'<3 ,fi:,; D gl .�a�

"'USPWI�Sr frH1c"í'-'11 ('!,rrim,�,,;;)". ,r,o'é'
qfl� Uit't("'vrgtnnIB, n'el,jJe� I� tt"ir. M! l0 'Ü; {h �"n\,;(8
I 'Cr. S '<' gttnd" PT"<;eiv"th,, Dr 1;d'1�, P, Cll en. Ri .

Não procures conhecer. o. que I �amisas. Gravatas, Pilamee,
se pensa nas esferas OfICIaIS; ! Melas das melhores, pelos menorell

são seg'redos dificeis de guar-. preços só na CASA MISCELANEA..
dar. (L. D. N.). I Rua Traiano, 12.

C800
Padrões que encantam'! Cores firmes ! Firmes conto o amor

Não esqueçam, Casa Macedonia'-, (8 casa que uuils baráto vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

I
,

r

I
I
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o Chile e tá dis 08tO a romp r as relavões
SANTIAGO, 26 (U. P.) ..a o PRESIDENTE RIOS DECLAROU AOS JORNALISTAS, NO PALÁCIO DE LA lVIODENA, QUE
ESTÁ DISPOSTO A CHEGAR Ag ROMPIMENTO COM AS NAÇÕES DO "EIXO", SE OS ALTOS INTERÊSSES DO PAíS OU
DA AMÉRICA o EXIGIREM. ACRESCENTOU QUE NÃO CONSIDERA NECESSÁRIO IR A WASHINGTON, MAS QUE FARÁ A

VIAGEM EM ÉPOCA MAIS OPORTUNA E CONVENIENTE� DE COMUM ACôRDO COM o PRESIDENTE ROOSEVELT.

o vidro grande de Pilu/as De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporciona/mente muito menos.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades',LilnHada

Banco de �fédito P-OPUlà! e Agriwlê Ide Sant! Catarina I
.

.

IRua T,{J!af)n il.O 16 - Sêde própria
Registrado 1)0 Mlntstêrlo (ja Agrtcultura pelo Certillcadc

n. 1 em 20 de Setemt-ro df' 1958.
Endereço telegráfico: 8ANCREPOLA
Cl)d!!1DS usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

f"LOl{IANOPOLIS
E:v1PRES'rA ESPECIALMEN'fE A AGR1CULTORES
Empréstimos _- O$scontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em Lidos (IS Muníctplos (10 Fstado
Representante da Ce txa EOLiJOmica Federa! para fi vende

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
sernestre l, e m M·\Ío e Novembro.

Paga iodos os ccunens fias 3.ilÓlices Federais e dos Estados I
de São Paula. Minas Gerais G Pernambuco.

Mantem carteira espe cis l par a adminislrHçiic) de prédios.
Recebe dinheiro em depóaíto pelas

melhores taxas :
c/c à dlspos.ção (retirada livre) 2%
C/C Límítada 5%
C/C A .:80 Prévio 6�
C/C PCf\W Fixo

_ 7%
Aceita procuração para receber vencimentos em to·'

"8P Q� Renartícões Federals. Estaduais e Municipais.

"Ah! si eu tivesse sabido .. ."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à mercê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho zizantesco sem De

di r-nos contas, silencio;a��nte, sem �ue
o notemos siquer. Exatamente por serem
servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen ...

cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

«Como

Moderna

Hitler deve estar
frio no coracão»

,

sentindo

Londres, 26 (Reuters) - Comentando a vigorosa e bem sucedida
ofensiva russa, iniciada depois que os aliados já têm desferido golpes
capazes de abalar a máquina alemã, os jornais vespertínos desta capi
tal empregaram títulos como estes: "Desastre espetacular de Hitler",
"Esperanças abaladas do Fuehrer" e "Como Hitler deve estar sentin
do frio no coração".

"Em todas as frentes de batalha, diz o "Evening Standard", o Eixo
vem sendo "amaciado", como prelúdio de ações decisivas, mas a ma

ré ainda não mudou o seu curso. Grandes batalhas e uma campanha
dispendiosa devem ainda ser travadas antes que Hitler, com sua gran
de fôrça militar há tanto tempo acumulada, seja despojado da iní
ciativa que êle tem conservado há cêrca de dez anos. O que aclama
mos, portanto, é a grande contra ofensiva sincronizada dos aliados, pre
vendo que isto fará com que a maré venha a mudar".

Outra "ducha" contra Hitler vem do "Evening News" o qual co

menta que tudo indica que a história da invencibilidade de Moscou
pode ser aplicada tambem a Estalingrado. Por espaço de dois anos,
declara o jornal, o exército russo tem contido as avalanches do pode
roso exército alemão - e nunca na história das guerra um exército
lutou com tão fria tenacidade e com tamanha habilidade como os ho
mens de Stalin.

O "Star" fala elo mês durante o qual muitas das mais caras espe
ranças de Hitler têm sido abaladas. Estalingrado, diz o jornal, ergue
se como um espectro e se o poderoso exército de Von Holth não fôr
capaz de livrar-se do cêrco em que, aparentemente, se encontra, então
os alemães enfrentam um verdadeiro desastre militar".

Lavai está

sa alimentação OU !lO nosso regímen de vida ..

Irnpômos aos nossos rins um trabalho C�:-

. cessivo do qual não tardam a se rescnt ir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tornando as Pílulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôrese mo

lestias, aconselhamos .. lhe a corr.eçar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmácia
e compre um vidro de

ITT

poder
slgnay, detido à ordem de Píer
re Laval, juntamente com ou

tros generais e oficiais' do
exército francês.

abusando de seu
lUadrid, 26 (U, Ps) - Infor

ma-se que vários prisioneiros
de Estado franceses, entre os

quais Léon Blum, general Ga
melín, Eduard Daladíer, Geor-
ges MandeI e Paul Beynaud,

I
. Audaciosa tillão dos ingleses

Clínica médíco-eírârgíca do �Nforam retirados da prisão de DR. SAULO RAMOS na Ôl'uega
P t I t P·

• o ilspecla&ta em moléstias de ZURIQUE, 26 (R.) - Foi
or a e ,nos trmeus, e envra- senhoras - Partos. oficialmente revelado em

d I ai d heeíd ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: -
os a um oc eseonneci o. tômago, vesfcula, '6tero, oTlirlOll, Berlim, que os ingleses rea-

l f
�

torí d
- apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

n ormaçoes au orrza as re· t>LASTICA DO PERtNEO _ Hérnla8, lizaram audaciosa ação no

bíd d F j I bidrocele, varicocele. Tratamento sem I d N dce I 86 8, rança ass na am dor e operação de Hemorroldes e vari- su a oruega, on e pou-

que os ex-membros do governo ��;; :::c::3�p�r:�!=: saram dois aviões britanicos,
e ex-chefe do exército francês Praça Pereira e OUveira, 16 -

I
rebocando planadores de

Fone, 1009 transporte, dos quais des-
foram levados em eamínhães HorArlo: Das H às 16 boras, d1arta-

ceram numerosos soldados

m._;:i;:Ii;:t;:a;;re;:s;::;a;:le;;m;;;;;;;;;ã;:e;;s;;d;:e;;s;;d;;e;;a�p�r;;i�-�;;;;;;;;;;;;�m;;;en�te�.;;;;;;;;;;;;;;;;� inimigos com o objetivo de

_;. praticar atos de sabotagem.

são mencionada com rumo ao

norte. Desconhece-se também,
o paradeiro dos generais De

Laurencie e De La Tetre Tas-

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

E' hoje o cal�ado da m6da, é recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Hão compre seu cal�ado sem primeiro visitar a

TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano no 11 - anexo à
Instaladora.

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

A Estatística Militar, destinada a

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

Ilhamento
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 guerra. (D. E. M.).

� .
•• •

I Curso de admissão à série ginasial I
:=

Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, Isob 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 t 2 horas.

I Pra�a -Getúlio Vargas, 8

� N. B.-·A primeira meDsalidade será cobrada DO ato da matrlcula.
..� ..

rerseguiçãl religiosa na Rumâüia
TamancariaLondres,26 (R) - Foram proibidas na Rumânia as atividades da

ciência cristã, segundo decreto emitido pelo governo e divulgado pelo
rádio.

O motivo alegado para a proibição e que a ciência cristã está pre
gando ensinamentos "contrários aos interesses do país nos tempos
atuais".

Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista IJosé C_ de Borba (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anítapolís IClinica e Protese da boca.- Especialista em pontes

e dentaduras duplas.. Dentaduras anatomlcas de Paladon,
sem aboboda palatina (superior): novo sistema.- Estrações
de d e ntes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos moderntsados, sob absoluta garantia.
Rua Deodoro, 16.

Dôr de dente-?

w.�
_ --1
.....................
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'Vida sO:iall ��fAU��Wu�; u L :'�d����:���:����oR�!��óa de fonte �o-\��,;a��:t::���������:��DADE DE vietrca, anunciou que. ontem, foram apr isionados 12.000 alemaes i prefeito de S. Paulo dr. Pres-;Faze� anos lloJe.
.,

na frente de bataiha da Rússia. Assim. já sobe a 63.000 o nú- I tes Maia, para o próximo exer--O Jovem Daltr� �e Oliveira OUV I R mero de prisio:ieiros ,feitos pelos russos, desde, que foi inici�da I cicio financeiro.Condessa. academlco:. I
. poderosa ofensiva. ha uma semana. Durante este mesmo peno- O orçamento dessa cspital , .a exma

..
sra. d. Lilian Wan- Se. V. S. s9fr� de aturdlm:nto! do, perderam os nazist�s, aí, 1863 peças de .artilharia, 3850 me- para 1943, excede aos orçamen-derley PflS�O,. esposa do sr, catarral e zumb�d?s nos �UVldOS,! tralhadoras, 50.(100 fUZ1S, 1320 tanques (muitos deles intactos) tos de todas as cidades do Es-Carmelo pr;sco, .

compre na farmácia um �asco de
19.000 cavalos, 108 armazens de equipamentos. e incalculável tado de São Paulo.o sr. Jaco Pereira; PARMINT e tome-o da acordo c�m quantidade de munições. •

a sra. Julieta Miranda; as instruções da sua bula. Parmmt A radio de Moscou ainda reveja que os nazistas, em O escritor Ivan Lins, atualc jovem Militão Ferreira. alivia prontamente os aborrecidos certos setores, se entregam sem luta. ministro do Tribunal de Contas
MISSAS zumbidos dos ouvidos. As narinas

do Distrito Federal, é candida-obstruidas despejam o catarro, a I
Em risco de serem aniquilados to á Academia Brasileira deHoje, às 10 horas, na Cate- respiração se torna mais facil e

dral Metropolitana, foi rezada d Moscou anuncia que entre o Volga e .o Don a ofensi- Letras, inscr everido-se na vagacessa o desprendimento o muco
, .

A d M ..missa por alma das vítimas do 1 t P
.

t 'agra va do gral. Timoshenco assumiu , com as suas tres pontas de o sr. Xavier arques,nasa na gargan a. armm e'
, .

1 ,.atentado comunista de 1935. d 1 1 d A oas que lança, a forma de movimento envo vente que esta a pique de envol-ave ao pa a ar. s pess 2�O" f'
. APara essa solenidade o cornan- f d t di t catarra) I

ver o mi nazr- ascistas, as quais tem apenas uma aberturaso rem e a ur imeno,, ,do e oficialidade do 14 B. C, f
-

b . d êst remédio de 30 kms., atraves da qual procuram escapar, para evitar oarao em, pr ovan o e
"'1convidou altas autoridades, or- arnqui amento.

ganizações trabalhistas e o Po- Caspa 7 LOÇÃO MARAVI·
vo em geral. LHOSA 1

H E M O R'R O I DAS
Cura radical sem operação, sem dor e sem repouso.
Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

INTESTINOS e ANO-RETAES.
D R. BIS C A R D I

Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jan°., de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

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

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

)de pomar, ao lado da Estaçãc,Já vão a 250,000 Agronômica. Tratar à Rua Tra-
Informações de Moscou dizem que até o 6° dia da a- \j ano 7.

brupta e gigantesca ofensiva russa, f<;!i cor.tada � maior parte ·--UGARRllHOS TALVISdas posições alemãs, elevando-se a 2::>0 mil o numero dos

mor-I't s feridos e prisioneiros. Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00o ,

CASA MENDES
'12 fóra de combate I

ros mortos, e 39 oficiais e I zadores e muitos destróie-·
Vichi confessou que o ata- 641 marinheiros feridos. ras , zarpou de Gibraltar com,

que norte-americano a Casa-I
•

rumo desconhecido.
blanca. pôs fóra de com- Poderosa esquadra aliada
bate 12 návios. de guerra I De La Linea noticiam que
franceses. As baixas da ma- "poderoso esquadra aliada,
rinha foram as seguintes: 1 composta de 2 couraçados,49 oficiais e 450 marinhei '2 porta-aviões, varios cru-

Palermo bombardeada
A RAF lançou severo ata

que contra Palermo. (Paler
mo é capital da cidade da
mesmo nome. na ilha de
Sicília. Tem 2 ancoradouros
e cerca de 400 habs. E' for
tificada e cingida por umc;J.
muralha de 8 kms. de com

primento).

Por escutarem a B. B. C.
A polícia fascista efetuou.

a prisão de cerca de 200
pessoas, no passado mês de
outubro, por escutarem as,

irradiações da B. B. C.

Fortlfkações ao sul
Notícias procedentes da Es

panha dizem que os alemães es

tão febrilmente construindo ao

sul da França grandes fortifica-
ções, notadamente muralhas"
embasamento para artilharia e

armadilhas contra tanques.

_ _ __ ':'::======:=::=:::=:3
-
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Ford Motor Company

."QUEM AMA A LIBERDADE TRABALHARÁ POR ELAnt._
"

__

----
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a:::=:��---.
t==��=-:::::::::::;���

o GRANDE

::. - -- .�

-
__
: �.:- -

DIA VIRAI

A mobilização espanhola
Pela radio de Madrí, ouvida

em Londres, anunciou-se que a

Espanha chamou às fileiras da
Exército mais 4 classes.

�

Os civís de Milão
A emissora de Lo ndres:.

leu uma publicação feita:
pelo jornal .Corriere dellOi.
Sera». de Milão, pela qual_
se determina a evacuação>
de todos os civís daquela.
grande cidade italiana.

, .

Bombas na refinaria de Bangkok:
Novos bombardeiros norte

americanos lançaram toneladas
de bombas sôbre a refinaria de,
petróleo de Bangkok, capital da.
Tailândia, causando grandes.
estragos. Essas refinarias, como ..
aliás, outras instalações daque
le país estão controladas pelos,

Ainda não chegou o momento de nos deter
mos em conjeturas sobre o que virá depois da
guerra. Primeiro, precisamos vencer!

Entretanto, sobram razões para a mais com

pleta fé na vitória e para a envolvente certeza
de que a paz nos trará uma prosperidade
jamais verificada no passado.

Hoje, todos compreendem que nenhum outro
centro de produção se empregou mais a fundo no

esforço de guerra do que a indústria de auto
moveis. Cada Departamento das Usinas Ford, nos
Estados Unidos, é hoje um arsenal das democra
cias, com uma produção multiplicada, 24 horas
por dia, para a defesa das Américas.

Convertendo a gleba de Willow Ruo, a oeste
de Detroit, no maior salão sem colunas já cons
truido na história da humanidade, Henry Ford
acaba de criar uma nova usina em que foram
empregadas 25 mil toneladas de aço, onde 90 mil
homens forjam as armas da liberdade dos p6vos.
Desse salão imenso que não se pode ver de ponta a

ponta e que os técnicos percorrem de automóvel, já
está saindo de hora em hora um avião quadrimo
tor de bombardeio "Consolidated B-24". E quando
a transformação de Detroit estiver completa para
a guerra, quando todas as suas linhas se estive
rem movendo côrn a precisão regulada pelo cria
dor da produção em massa, estaremos então na
aurora luminosa desse grande dia que há de vir!

Não tivemos nenhum lucro monetário na

guerra passada e tão pouco o visamos nesta guerra.
Mas a sua duração está na razão inversa da nossa

produção, e precisamos voltar o mais cedo possível
a trabalhar para um mundo em paz. Este lema
de Henry Ford é a diretriz dos nossos sacrifícios
na hora que passa.

Entretanto, esse esforço da FORD MOTOR
COMPANY não dispensa a sua colaboração pessoal
nessa gloriosa campanha. Nada lhe deve fazer crer
que não seja vital a ajuda de cada filho das Améri
cas, para que esta noite de sofrimento seja mais
curta e o grande dia da vitória venha mais cedo!

japoneses.
.'

Votos de adelão
o general Boison, comandan

te da Africa Ocidental Francesa.
recebeu votos de adesão dos;·
administradores de Dacâr , Gui
né, Dahomey, Togo, Costa do:"
Marfim e Africa Equatorial,
Francesa.

.,;�",. �:'r �v."

A a�ão sinistra de La�al
Telegrama, de Vichi anunciai.

que Pierre LavaI está procu
rando reorganizar o gabinete.:
ministerial, com a inclusão de
elementos germanófilos e traio.
dores como Marcel Déat e Ja
ques Doriot. A ser verdade, fica..
afastado o boato sobre a morte'
deste último lider nazista-francês=
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