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Suicidou-se na Franca
conhecida anarquista

.

/6- � -<-fL

Mais de 1 milhão de homens no ataqueLONDRES, 8 (DREW MIDDLETON, DA ASSOCIATED PRESS) SEGUNDO MEIOS MILITARES DAQUí,
-MAIS DE METADE DOS 2.500.000 HOMENS QUE CONSTITUEM AS RESERVAS ALEMÃS, NA RúSSIA, FOI
ATIRADA PELOS NAZISTAS, NA INVESTIDA VISANDO AS IMEDIAÇõES DO CÁUCASO, ONDE SE ACHAM
OS IMENSOS RECURSOS PETROLíFEROS QUE A ALEMANHA TANTO INVEJA E DESEJAs
Ferro velho da Argen
tina para o Chile •••

Buenos Aires, 8 (H-TM) -

As 15 horas reuniu-se uma

comissão de representantes dos
Minístérios da Fazenda, de
Guerra e da Marinha, afim de
considerar uma mensagem e

um projeto de lei do Poder Exe
cutivo, no qual é solicitada au

torização para exportar, de
uma só vez, 30.000 toneladas de
ferro velho, com destino ao

Chile. Foram espeCialmente)convidados para essa reunião
o Ministro da Guerra, General
Tomazzi, o titular da Agricul
tura, Sr. Amadeo Videla, o Mi
nistro da Marinha, Almirante
Fincati, e o Ministro das Rela
ções Exteriores, Sr. Ruiz Gui.
íiazu.

«Torcida» mortal
Rio, 8 (A. N.) - Durante o

jogo entre o Bonsucesso e o

Vasco da Gama ocorreu um fato
que impressionou profundamente
a assistencia que compareceu ao

estádio vascaíno. U fi torcedor
do Vasco, no auge do desespero,
por ver seu clube derrotado,
teve uma sincope, no momento
exato em que o Bonsucesso mar

cava o terceiro "goal". A víti
ma, Joaquim Moreira Maia,

. faleceu antes mesmo de ser aten
dida.

I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, parasitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

Execucões na Holanda
Londres, 8 (A. P.) - A A

gência Aneta, holandesa, infor
ma que vinte oficiais do exér
.eíto, sete sargentos e diversos
inédícos e jurisconsultos figu
raram entre os 98 holandeses
executados pelas autoridade . .;
alemãs, em meio dêste ano,
sob a acusação de "conspira
rem contra a ocupação nazis
ta" .

Estas execuções foram feitas
após terem os alemães anun

ciado que "tinham descoberto
e destruido vasta Oganizaçã0,secreta anti-alemã na Holan-,
da".
A identidade das vítimas es

tá sendo revelada sómente
através dos obituários publica
dos nos jornais da Holanda
controlados pelos nazistas.
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Minimas as perdas
maritimas aliadas

Washington, 8 (R.) - Se
gundo as revelações do Gene
ral G. N. MacReady, chefe do
estado-maior britânico nesta
capital, as perdas marítimas
aliadas representam menos de
1 cargueiro em cada 200 que
viajam em comboio. Enquanto
isso, a marinha britânica já
meteu a pique nada menos de
5.250.000 toneladas brutas da
navegação mercante do Eixo.

I>

o lVIAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES

ANO XXVIII Flor a1óoolis N. 8581

Vichí, 8 (U. P.) - Suicidou
se em Paris, por ingestão de for
te dose de Veronal, a conhecida
anarquista francesa Germaine
Berton, a qual no dia 12 de ja
neiro de 1923, cometeu em Pa
ris um dos crimes políticos mais
sensacionais entre as duas guer
ras ao assassinar o líder realis
ta 'Darius Plateau. Germaine
Berton foi conduzida ao Hospi
tal Bouclaut, porém foram bal
dados todos os esforços despen
didos por salvar-lhe a vida.

Paralisia infantil
Nova Iorque, 8 (U. P.)

Uma transmissão da smíssora
secreta alemã"Siegfried" , cap
tada nesta cidade, anunciou
que a falta de elementos sani
tários adequados provoca con

sideravel número de casos de
paralisia infantil nos hospitais
militares alemães e nos campos
da Juventude Hitlerista, em

Kronstadt, Transilvania.

Quarta-feira. 8 de Julho de

Gigantescos «tanl(s» soviéticos

1942

CONFERENCIA DO
PROF. D. PIERSON

O sr. prof. Donald Pier
son, da Universidade de
Chicago e da de S. Paulo,
acha-se desde ontem nesta
capital, tendo viajado pelo
avião da "Panair".
S.s., que é inconteste

sumidade em assuntos so

ciológicos. antropológicos e

etnográficos, veio ao nosso

Estado em viagem de cará
ter científico; e, hoje, às
19.30 horas, no Instituto
de Educação, realizará uma

conferencia sobre "A Edu
cação. Os Estudos Sociais
e O Mundo Atual".
Todos quantos se inte

ressam por êsses estudos ou

desejem conhecer um dos
mais altos expoentes da
cultura norte-americana são
convidados a assistir a essa

con ferencia.
- Em companhia do

prof. Pierson viaja o dr.
Mauro Lopes. tambem cul
tor das ciencias sociais.

Posto a pique um
navio português

Lisbôa, 8 (U. P.) - Despachos
de Shangai anunciam que o va

por português "Sado", que fa-

I
zia o tráfego costeiro entre Ma
cau e Shangai, foi torpedeado
no segundo dos citados portos,
desaparecendo 30 tripulantes
chineses e 10 portugueses, os

quais sao considerados mortos".

I
Moscou, 8 (Por Paul Wintcrton, da Heuters) - "Tanks" pesados

russos chan.ados "h.V", "Klirn Vorochilov", fizeram sua aparIçao na

frente de Kursk, onde estão desempenhando papel da maior importân
������_��������������� da, mantendo o terrível ataque alemão dentro de seus limites e perrni-

tmdo a retirada das tropas soviéticas para novas posições.
Num ponto, vinte destes "tanks" atacaram os grupos mecanizados

1

alerhães, que conseguiram atravessar um rio, repelindo-os. Apenas uma

parte dos grupos ínimigos conseguiu regressar a suas posições na outra
margem.

Encaminhando sempre para aos lagares mais seriamente ameaça
dos, êstes "tanks", manobrados, com habilidade, conseguiram até agora
impedir o que o correspondente do "Pravda" qualifica de "situação sé
ria" .. Os prisioneiros alemães falam com o maior respeito dos estragos
que essas máquinas produziram nas linhas germânicas.

Comício estudantil contra o «eixo» I
Rio,8 (J. C.) - Realiza-se, amanhã, às 17 horas, na praça IMartim Afonso, o comício-monstro da juventude estudantil

fluminense, orientado pelo Centro Acadêmico Evaristo da

vei-Iga, órgão oficial da Faculdade de Direito de Niterói. Essa de
monstração cívica conta com o apóio das autoridades flumi
nenses.

Todos os estabelecimentos de ensino de Niterói se farão
representar e, da Capital da República, já deram a sua solida
riedade, notificando o comparecimento de representantes, os
diretórios e acadêmicos filiados à União Nacional dos Estu
dantes.

Os sindicatos operários e demais organizações trabalhis
tas, culturais e beneficentes da capital fluminense e de São
Gonçalo, num gesto de decisivo apóio aos estudantes, presti
giarão o grandioso comício, comparecendo em massa.

O Diretório Acadêmico fez um apêlo aos niteroienses para
que compareçam a essa manifestação cívico-nacional, sem re
ceio de qualquer perturbação da ordem, tendo em vista os al
tos objetivos dessa campanha pratriótica.

Precisa-se ,. mecêmco de rádio
Procurar o Operador encarregado do Dep. de Comu

nicações, Panaír do Brasil, S.A. Para mais informações,
Rua Saldanha Marinho, 23. 7 v. --7

desensacionaisfeitos uma

cbalupa britânica
Londres, 8 (B.) - Uma chalupa da Marinha Real está rapidamente

ganhando fama de ser a campeã no afundamento de submarinos inimi
gos no Atlântico.

Acha-se à frente de um grupo. de navios escolta que, em menos de
um ano, conseguiu destruir mais de meia dúzia de submersíveis.

Num dos combates, a tripulação da chalupa poude distinguir, à luz
da explosão do seu último obuz, a vítima mergulhar num esfôrço deses
perado para fugir. Três vezes a embarcação correu para o local, dei
xando cair bombas de profundidade.

Ao primeiro clarão da madrugada a chalupa regressou à cena de
combate. Destroços flutuavam ao sabór da água e, num raio de meia
milha, de todos os lados, o mar estava recoberto de manchas de óleo.
Mais uma vez a chalupa conseguira abater o inimigo.

O vice-almirante Sir William Whithwortb, segundo Lord do Mar,
visitou-a recentemente e congratulou o oficial comandante 'pelos seus

êxitos marcados.

Firmas Interiordo do Estado

I Pedem a formação de
exército israelita

um

Atendemos com presteza serviços de
regularizações, registro de firmas, de

livros, petições, etc.

Organização Comercial Catarinense
Hua João Pinte n. 18 _- Fone 1467

Em comemoração ao nosso 5°
aniversário presentearemos

Integralmente, o nosso lucro
comercial

à nossa distintíssima freguesia
Todas as mercadorias do
nosso variado "stock"

PELO CUSTO REAL
de 8 de Julho a 8 de Agosto

na A MODELAR

MELBOURNE, 8 (R.) - A
imediata formação de um exér
cito israelita sob a direção do
Alto Comando britânico para de
fender o lar nacional dos judeus
na Palestina foi apresentado
como de urgencia numa reso

lução unanimemente votada. pelo
Executivo da Federação Sionista
da Australia e da Nova Zelan-

, dia.
i __
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Terrivel a ação dos guerrilheiros
Marselha, 8 (U. P:) - Irro111-

peram dois grandes incendios,
na região de Marselha. Segundo
as primeiras noticias recebi
das nesta cidade, foram chama
das as tropas militares para
combater o fogo, que 'parecia
ter sido dominado às últimas
horas da noite passada. Ambos

Milhões de prisioneiros «invisíveis» ��r����et;o�a����ionaram im-

Estocolmo, 8 (R.) -:: "E' i��eressante nota�-se. - diz o Cachorro paqueirocorrespondente, em Be:llm, do stockholms Tldlll�gen",.:...-.:. Perdeu se um cachorro de
ql;le, apesa_r de o� a�emaes al��areI? em seus co�un.lCados que raça paqueiro, cor marron,
ha, no Reich, mI��1.�eS de prisioneiros russo,s, �o existem pou- de nome «Duque». Gratifica-se
cos soldados soviéticos ,trabalhando :r;.a� fábricas da ��em�- à pessoa que o encontrar e o
nha ,enquanto que o numero de operapo.s-forçado,s, .pn�lOne.l- restituir ao dono, residente à
l�OS de ou�ro_s p'alses, como a França, Bélgica e Poloma, e mais rua Tenente Silveira. nr. 121t.
Cie um mllhao . 3v 3

•••••••••••••••••••••••••• ••

:SANGTJENOL:
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo; Cálcio, Vanadato, :• Arseniato. etc. •

: Os Pálidos, Depauperados, ••• Esgotados. Anêmicos, •Magros, Mães Que Criam,• Crianças Raquíticas rece- •• berão a tonificação geral •• do organismo com o .••
• •
· :
••

"
•.••�••••••I••••••••••••

Camisas,
.

Gravatas, Pijarnes,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Traiano, 12.

Repleto de passagei
ros, aguarda licenca

para regressar
Lisboa, 8 (U. P.) - Q vapor

brasileiro "Cuiabá", navegando
com as insígnias de navio diplo
mático, encontra-se atracado ao
caís desta cidade, . repleto de
passageiros e pronto para par
tir para o Brasil. Os seus passa
geiros são portugueses e brasi
leiros, que já se acham a bordo,
juntamente com a missao diplo
mática e consular uruguaia, que
está constituida de sete mem
bros, vindos da Alemanha. O
"Cuiabá", que não transporta
carga de qualquer natureza,
aguarda, para partir, a necessá
ria licença.

Grandes incendios
em MarselhaLondres, 8 (n.) - As tropas húngaras na Hússia consideram o com

bate às guerrilhas muito pior que a lula na linha de frente - anuncia
o correspondente do "Hetfos Magyarorszag ", citado pelo rádio alemão.
O mencionado correspondente acrescenta que os guerrilheiros dispõem
de depósitos de munições e de alimentos, ocultos nas florestas. Tórn ex-

sabotagem.
cclcnte sistema de espionagem (' e�ão equipados de ótimos aparelhos
de rádio, que os mantem bem informados sôbre Os movimentos das tro-

d
- - pas húngaras. A zona controlada pelos guerrilheiros é - segundo essa

e avloes informação - mais extensa que toda a Hungria com suas enormes ex-

tensões floreslais.

Praticava atos de
fábricanuma

Baltimore, 8 (U.P.) - A Di-j fábrica da "Consolidated", em

retoria Federal de Investigações San Diego.
anunciou que numa das fábricas Tambem se acusa Geller de
de material de guerra do Es- ter dito em presença de tercei
tado de Marilandia, foi detido oras: "Espero que Hitler ganhe
guarda uniformizado Led Ni- a guerra. Não temos a menor
cholas Geller, que é acusado de possibilidade de vencer".
ter praticado atos de sabotagem Geller nega que tenha pra
numa fábrica de aviões da Cali- ticada qualquer ato contra o

fornia, onde anteriormente es- Estado, porém reconhece ter sido
teve trabalhando. negligente no trabalho, porque
A acusação afirma que no dia não gostava do lagar em vir-

8 de Dezembro, no dia seguinte tu de de certas atividades de
ao do ataque de Pearl Habour, fiscalização que se desenvolviam
Geller limou os parafusos de

I
na fábrica. Acredita-se que o

um grande bombardeador em detido seja transferido para a

construção para a Marinha, na California.

� E SÓ.LI DA PARA U "1A
EXISTENCIA SADIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2
.,

o atiDO - Quarta-feira 8 de Julho de 1942

INDICADOR

Moléstias internas de r adultos e crianças,

I
RESIDENCIA: Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Rua Blumenau, 28 Residenci6: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel.

152311, ....
ATENDE CHAMADOS À NOITE, - FLORIANOPOLIS,

I Dr. �ent�o9ã�oniz I Dr. AÜGUSTO DE PAULA "'�!�h::�� =N=a=y=an=g='ua=r=da=,=em=p=la=n=a�do�re�s�'I� MEDICO Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 Washington, 7 (United) - O Secretário da Guerra, sr,

c,,
,

O t ped'a (próximo ao Teatro). Stimson, predisse que os Estados Unidos poderão alcançar ai 'lrurgla e r o 1. Cirurgia geral e Doeo ....&8 de Senhoras.
',' C'Uniea e Cl'rurgl'a do Y supremacia na evolução da técnica do vôo de planadores, DisseFisioterapia: Diatermia, infra·vermelho e Ultra-Violeta.terax. Partos e doenças CONsULTAS: Diariamentes à� 11.30 e das 16 às 18 horas que durante a visita que fez, a uma base aérea, teve oportuni-

de senhoras dade de observar "grandes e interessantes acrobacias", es-"!I • Fone 1.644 tando, por isso, certo de que os Estados Unidos podem manter-

I· CONSULTORIO: se na vanguarda dos demais países nesse gênero de aviação,Rua Trajano. 33, Nada, entretanto, foi revelado quanto aos "adiantamentos
� Diariamente das 15 às Dr. LAURO DAURA MEDICINA e observados",

I
17 horas,

I
CIRURGIA

RESIDÊNCIA: Ex�interno da cadeira de Cl1nica Cirúrgica da Faculdade
Almirante AlVim. 36 de Mediei 08. Ex-estagiário do serviço de ProctologÍa
Telefone D, 751. do Hospital Humberto I, de São Paulo.

_" • • �. Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento

I".
sem operação e sem dGr,...fe Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORR",,! CRONICA. no homem e na mulher. por proce-

Dr. Ram '·S·'O sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
� Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfnsão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 as 5,
CONSULTóBIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel, 1663.
RESIDtNCIA: Bua João Pinto. 9. • TeL 1607,

IMSTITUTO Di DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
FDrmado pela Universidade de

Genebra (Suíea]
Com prática n08 hospltaíe europeus
CHnfea médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lbo geníto-urínarto do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr, Manoel de Abreu Camoanaeío
São Paulo). Bspeeíatlzade em HI
giene e Saúde Públlc� pela Uníver
.Jde.de do RJo de Janeiro.

Gabinete de Ralo X
Electrocardlografía cllnica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Laboratório de microscopia e

análise clíntca

Rus Fernando Machado,'
Telefone 1.195

flORIANOPOllS
--_._---------

�.......------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi.
quiátrico do Rio de

Janeiro,
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, ô5,

DR,.ItIOARDO
GOTTSMANN
Ex·chefe de cllnlca
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. BUI khardt e
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gynecolo
gie (doenças de senho
ras) e partos, Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plastíca.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 ás 1�, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20, Telefone t131.

Dr. BEZERRA LEITE

CLtNIC�
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5
em deante,

horas

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-·Pone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
A v. Hercilio Luz, 186

- PllOne: 1392 -

Attende a chamados
14

MEDICO
J CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível. tranqutln e saudàvel

Três Franças: De Gaulle, Daladier e Lavai
Washington - junho - (Comeu- rern aos seus conf'ortavcis lares. cismo absoluto. Mas o maior crime

tário da Iuter-Americana) - O ge- Assente, portanto, que De Gaulle I que cometeram contra a França os
ne ral ])� Gaulle dirigiu aos seus é a representação da. autentica I Sl'S. Blllm.e Daladier foi C! de não
compatriotas um manifesto que cir- França, parece-nos, porem, de cer- terem enviado para os fossos de
culou profusamente nas duas zonas ta conveniência não se deixar pas-,' Versalh�s o Javalis.l1l<_l e o seI! Ch, eda França: na ocupada e na cha- sar sem esclarecimento um trecho fe, que foram, em última analise, os
mada livre. Expõe nesse documen- do seu manifesto, "O povo f'ran- que crearam o ambiente de confu
to o ilustr-e soldado uma sér ie de cês - diz o General - condena I sionismo que permitiu ver na "lei
principios e de medidas, todas elas igualmente a corrupção de um re- de não-intervenção" uma sabia me

previstas no Código fundamental gime que o levou à derrota C01l10 dida de politica internacional e no

da Juta das Democracias: a "Carta aquele que empregou a capitula- crime de Munich uma iniciativa
do Atlântico", ção como meio para apoderar-se imposta por um dever de humaní-
Quem se sentir verdadeiramente do poder pessoal", dade,

francês tem que ver forçosamen- Não merecem, evidentemente, os Os srs. Blum e Daladier Iracas-
te no general De Gaulle o símbolo srs. Blurn c Daladier aplausos cu- raram estrondosamente porque não
da resistência patriótica e da di- lorosos pela sua obra de govêrno, se souberam esquivar à cilada que
gnidadc da França, Não pensa as- mas é justo reconhecer que, a-pe- a Alemanha de Hitler lhes tinha
sim, infelizmente, a totalidade dos sur-dos seus tremendos erros, ain- preparado, Mas o instrumento dessa
franceses, e nem admira. O golpe 'I

da ficaram com fôrça moral suf'ici- foi o lavalismo, já então ao servi
foi terr-ível e a surpresa espantosa ente para condenar, com desassom- ço da Alemanha, Portanto, a "cor
P3ra, se exigir a um povo, mesmo oro impressionante, os s.eus carce- rupção do regime

ACJ!-;e le'�o.u à der
tao inteligente como o povo f'ran- rciros e juizes, como o fizeram na- rota o povo fr-ancês residia essen

cês, que veja claro, _O tl'aumatis-/ quelas lall1�ntavei� se.ssões, do. Tri- cialrnentc nos promotores _"daquele
mo produz perturhaçoes estranhas bunal de RIOI11, CUJO livre funciona- que empregou a capitulação como
no equilíbr-io das faculdades hu- menta não pôde resistir à sever-i- meio de apoderar-se do poder pcs
manas, cquilibr-io que determina os dado das suas acusações. Portanto, soal ".
sentimentos c a compreensão elas a "corrupção do regime" não. se Confundir a corrupção de então
grandes razôcs da conciência. Mas pode personificar tanto nas vil i- com o regime de agora é perfeito,
é interessante notar, no entanto, - mas dos autores da capitulação da Mas convem personificar um pan
e ainda para honra da França --- França COIl1 nos seus próprios car- co mais, pois bem poderíamos cair
que as criticas mais accrradas que cerciros, - o sr, Laval, por cxern .. na terrível injustiça de confundir
procuram atingir () general De pio, - cujo nome está i nexora vcl- o regime de então, que não era ex

Gaulle não partem precisamente mente ligado a todos os grandes clusivarnentc bom, C0l110 o regime
dos seus compatriotas, que sofrern escandalos que se prorluzi ram du- de agora, que é, S('111 à menor SOI1l
os padecimentos de uma invasão rante a IH república. O SI'. Blum bra de dúvida, exclusivamente mau,

brutal, mas, sim, daqueles que es- cometeu li ingenuidade fatal da "lei Por que se há muitas e preciosas
pcratn tranquilamente num exilio, de não intervenção" contra a Es- coisas que separam a França de
nem sempre ensombrecido por uma panha, e o sr. Daladier a menstruo- DE GAl!LLE da França ele Dal»
economia deficitaria, o momento sidarlc politica ele l\Iunich contra a dier, entre a França de Daladier e
em que o digno militar lhes abru Checoslovaquia. Isso basta, por si de LAVAL há todo um abismo de
as portas da Pátria para regressa-' só, para os c.ondenar a um ostra- traições,

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

Aumente sua

d d
· , Vende.se um forno de fer-

es e Ja ro duplo, marca Gebrueder
OberIe, de Baden, para pa-Pessoes residentes em qualquer praca deste Estado ou daria ou fàbrica de biscoutos,do pais, sem prt'jujzo das suas ocupações, terão sua

ren-, ou outra indústria qualquer.da aumentada imediatamente, num ramo distinto, faei! e Acompanha-o planta, parade futuro, Escreva·nos sem compromisso, pedjndo mais nova montegem, Cada chapadetalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S, Paulo, de ferro tem um metro e ses-
senta e seis centtJ:lletros dR
largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
milha, independente do lnte-'
dor do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centíme
tros, comprimento dois e Ple
lo metros, Forno aquecido
com lenha,Dois graduadores
de calor. Infnrm8ções na ..

gerência doESTADO. 15n ·19

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

Gabinete Dentario
Cirurgião-dentista JOSÉ C. DE BORBA (Caló)
Ex-derrtísto do Patronato de Anitápolis,

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rotolo

Raios X, Raios ultra-violetas e Infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética,

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 18, 28 e 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com tosas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000,

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa,

Pr'aça S. Sebastião - Fone 1.153 - Flarianõpolis

Nossos inconciliaveis inimigosNunca apareceu doutrina pnlítlca que representasse em sí
mesma, tanto quanto o nazismo, uma Impugnacão das fôrças cria
doras do Brasil,

Ainda que os 11<\0 houvessem concebido, e pretendessem rea

Iízar, o plano de dominação mundial, bastava o princípio, que es
tabelece a superioridade ariana sôbre as demais raças, para nos
senttrmos ameaçados pela idéíu, correndo-nos o dever de comba
tê-la,

Repousa a nacionalidade brasileira 11a convivência pacifica e
fecunda. de brancos, pretos e mulatos. Êsse mutuo entendimento
é considerado milagroso e causa admiração e até espanto aos via
.jantes. No dia em que uma corrente politica 011 sómente doutri
nária pretendesse destruir essa convívêncía caíníarnos no cáos e
uma das fôrças de nossa 'vida nacional ficaria gravemente Com'

prometida,
Assim, Hitler e os seus sequazes, pela definição do seu sistema,

são nossos Incouctlíaveís inimigos, Falando a Rauchning, no pre
cioso liVI'O em que tanta!' coisas Interessantes foram denunciadas
ao mundo, o Puehrer revelou o seu desprezo pelo Brasil, Se ven
cesse a guerra, não se limitaria a ímpôr-nos um domínio avítante.
Procuraria destruh- as bases da nossa livre existência: a nossa

religião, as nossas tradições democráticas, o 11.0SS0 convivio social,
a nossa mistura de raças, tudo que conquistamos e ti o fundo pre
cioso da nossa civilização.

AUSTREGÉSILO DE ATAíDE

AVISO AO POVO CATARIHENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis I

Departamento de
Sande Pública

Provas de habilitação para o
cargo de Auxiliar de

DispenSário
EDITAL

Pelo presente edital, ficam as
candidatas abaixo mencionadas,
classificadas na prova escrita,
convidadas a comparecer, neste
Departamento, dia 8 - quinta
feira - para iniciarem as provas
práticas de que cogita o edital
desta Repartição de J 8 de maio
último:

1 - Alina Vieira de Sousa
2 - Orlete Abreu Ferreira
3 - Berta Kersten
4 - Maria das Dores Ourique!
5 - Adir Silva
6 - EIsa Dutra
7 - Lia de Carvalho Marques
8 - Lidia Botto Guimarães,
Florianópolis, 6 de julho de

1942.
ARI RAMOS CASTRO
Secretário do Concurso.

2 v,a2

Dr. ARAUJO-OLHO�, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Agente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA lô DE NOVEMBRO

Representantes:
MACHADO & Cia.

Forno para Padaria

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 às 12
onsu tal! A' tarde, das 3, às 6 I

II
Consultório: Rua Vito r Meireles. 24. - Fone 1447 i

I Dr. MADEIRA NEVES - mêdice especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

Consultes diariamente pel" t::htsdrs \� 1� l�o:'aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23,

renda

Fuzilamento f ou cadeira elétrica 1
Washington, 7 (Assoeiated Press) - rrerá inicio nesta

semana o julgamento de 8 indivíduos desembarcados de sub
marinos alemães para· realizarem atos de sabotagem nos Es
tados Unidos, A denuncia prevê para alguns acusados a possi
bilidade de pena de morte, Estão êles acusados de serem "ini
migos dos Estados Unidos" e de agirem por vontade de uma

nação beligerante inimiga", Todos estão sujeitos à justiçlt mi
litar de guerra, possivelmente fiiob "penilo máxima",

Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob,)

Ora.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Oovidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações i combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência ! 45ó

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente mês ..

Dr. MARIO WENOHAUSEN - �����:ra��o �:��
de Medicina da Universidad-e do Brasil)

.

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Sande

CLINICA MÉDICA

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A.'

AGENCIA REN.NER
RUA DEODORO •• 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela vitória da França e da. HumanidadeNo meio de grandes dificuldades, enquanto êle se une para a vitó- No ínteríor, contr� � brama perpe
os emissários do general De Gaulle ria se congrega para a revolução". tu� .dos abusos, vu-ao _as garantias
conseguiram fazer chegar às mãos Salientou que cabe aos Franceses �rahcas que ass�gl1�'arao a todos a

dos franceses a última declaração Livres afirmar os fins de guerra liberdade e_ a. dignIdade. de

t�aba-,do chefe do movimento de ressur- do povo e êles querem que tudo lho e ex�stencI�. Ga!antIa na�lOnal
reição da França. É um documento quanto pertence à Nàçã_o volte. à � garantia SOCIal �ao .q�l�hdades
de alta significação e o conheci- sua posse. É a restauraçao, no fim Imperat.lvas, E ser� d<:.fll1lhvapl�n
mento que dêle tiveram aqueles (I da luta, da integridade territorial, te abolida a orgarnzaçao m�c3ln�ca
quem se dirigia bem demonstra a do império e da completa so.bera- das .massas hUl11ana� que o rmmigc

perfeita comunhão existente entre r.ia, Toda a usurpação ruira. A rea.h�!:)ll com desprezo por toda a

o Comité Nacional Francês de Lon- França voltará a ser senhora dos religião, toda a moral e toda a ca

dres e o povo da França. seus destinos e o povo decidirá da rrdade, sob o pretexto �e ?e tornar

A declaração começou por dizer sua sorte. Cessará a opressão irii- bu- tante forte para oprimrr os ou-

como se desmascarou a ação dos miga e todas as liberdades ressur-I i'o.s. .
.

inimigos e dos traidores, pondo em girão. E com a derrota do invasor, E ruais da vontade dos libertado
claro a situação que, para a bela a vontade nacional elegerá a

As-I
rcs que na renovaçao dos recursos

nação latina, compreende a inde- �embléia que decidirá dos destinos (\a �ú"ção �. d.o Impér-io por un�a
pendência ou a escravidão. !U?O do país. Será abolido tudo quanto I !ec:' ica dln�lda, o Ideal frances

deve fazer-se por libertar a pat:l<1. atingiu os direitos, os interêsses e secular. de Llb�rdade, Igualda�� e

E para isto não há escolher: e a a honra na nação francesa. Quer Fraternidade seja posto em pr-ática
dizer isto que os chefes inimigos de modo que cada 1Jm se. torne 11 ..

vitória! , ..

"Um regime moral, social, �olí- que exorbitaram, bem como os vr� para pensar, para crer e, par.a
ti econômico _ disse - abdicou traidores que lhes deram coopera- agir e que todos tenham opo�tum·
/�oderrota depois de se haver para- ção, serão punidos. E todo o siste- dade? iguais e sejam resp�;tadosÚsado na licença Um outro saído. ma por êles criados desaparecerá ou ajudados se de tal ne�essl arem.
duma capitulaçã� crimino;a, se II para sempre. Os franceses viverão � que esta guerra, que afeta �s des

exacerba pelo poder pessoal. O po- em segurança. O invasor será tor- tinos dos. varres povos e umr. as

vo francês condena-os ambos. E' nado incapaz de agredir e oprimir. democraclUs. no mesmo eS.,or�_o,traga, por f'im, uma orgamzaçao
mundial que fixe, de uma for�l:cl
durável, a solidariedade e auxí li i
mútuo das nações em todos os do
mínios.
"Entendemos - af irrnou textual

mente o general De Gaulle - que
a França ocupa, no sistema inter
nacional, o lugar proeminente que
lhe é conferido pelo seu valor e pe
lo seu espirita. A França e o mun

do lutam e sofrem pela liberdade,
pela justiça e pelo direito dos povos
de disporem dos seus destinos. E
preciso que êsse direito, a justiça
e a liberdade ganhem a guerra, de
fáto e ele direito, em proveito de
cada homem, como de cada Estado.
Uma tal vitória francesa e humana
é a única capaz de compensar as

provas sem exemplo que a nossa

pátria experimenta, a única capaz
ele abrir de novo o caminho da
grandeza. Uma tal vitória vale todos
os esfôrços, todos os sacríficios.
Nós venceremos!"

elerno
Gal1etti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.,.68.

Notída de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Froríanó

poiis à Rua João Pinto n. 1:1. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA. patrocinado pelo Aéreo

Clube Civil Catar lnense, sob a presidência do sr: capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Frauklin Ga nzo

Diretor-Pro prietárlo: Otomar Bõhrn. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

Matricula: t 5$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafiã: 20$000 por mês. - Aulas noturnas
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PARLO»O TORPEDEAMENTO DO «SAN
bora ficando com a sua coberta su

perior à flor dagua. Perdeu-se com

o afundamento a maior parte da

PÔl'to Limon, Costa Rica, 7 (A.
P.) _ Os detalhes já conhecidos
sôbre o afundamento do "San Pa
blo", quando atracado aquí, reve

lam que o agressor não agiu in
tempestival}!ente, tClulo atuado
l'om to(la a paciencia, aguardando
as horas da noite para consumar o

ataque. O "San Pablo" havia che
gado no dia 2 do corrente às seis
Itoras da manhã, iniciando imedia·
tament� a descarga, sem se adver·
til' de qualquer perigo próximo,
achamlo.se muitos tripulantes em

terra IlO momento do ataque. Esta
"am a bordo os guardas e traba·
lhadores da estiva. As vinte horas
foram sentidas duas violentas ex

plosões na direção da popa e logo
se inUndaram os paio�s e a casa das
máquinas. Vinte e três homens,
que se achavam nas cobertas atin
gidas, não puderam escapar à ação
da explosão e da agua e o navio
afundou dentro de uma hora; em-

carga.

Pôr-to Limou, Costa Rica, 7 (A.
P.) - Logo após o ataque ao "San
Pablo" tiveram inicio por parte dos
navios e aviões intensas buscas
a-fim-de localizar o submarino ata
cante. Todas as pesquisas resulta
ram infrutíferas. Os vinte e três
mortos eram trabalhadores costa
riquenses que traballiavam nos ser

viços de descarga nos porões atino
gidos pelos torpedos.
Pôrto Limon, Costa Rica, 7 (A.

P,) _ As autoridades locais foram
forçadas a deter sob custodia e a

transferir para San José alguns
nacionais dos países do Eixo, a·

fim-de evitar que fossem vítimas
de atos de represalias da popula·
ção local indignada com o afunda·
mento do "San PabIo".

•

OLEO ELECTRI.
.

CO é o linimento
ideal para aliviar
as dôres mús
eulares produzi-
das pelo exercicio
violento e pelo9
esportes _ além
das dôres reumá
ticas. nevralgial
e as caimbraa.

•

o ADVOGADO ACACIO MO,
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro I) nO 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-PostalllO-Fone: 1277

Dr. G.

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142 1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Hitler fracassou no seu plano diabólico
de germanizar a Polônia ."

Londres junho _ (Serviço especial da interessante. Se bem que haja grande
Inter-Am��icana) _ "Muitos alemães na procura de artistas competentes", a falta

Polônia gostariam muito de regressar à de braços é tão grande na Alemanha que

pátria" diz o "Koelnische Zeitung" num não há alemães disponíveis par� .

toma

artigo onde trata das dificuldades da ger- rem conta dêstes negócios. A uruca ra

manízação "mas o Gauleiter Forster deu zão por que os últimos negócios polacos
estritas ordens para ninguem sair do seu permanecem ainda em mãos polacas é

,
posto". O leitor dêste artigo ficam com simplesmente porque não há lad::ões
uma forte impressão de que a obrigató- competen�es para _tomaren� cont� ��l:;:ria germanização da Polônia está causan- Vê-se, pOIS, que nao é muito facil

.

g

do mais dificuldades aos alemães do que

I
manízar" o território, de conformIdade

êles esperavam. Se bem que o governa- com as ordens de Hitler. O "Deutoche

dor-geral Frank tenha dito ainda não há Rundschau" �ente ,que � país não po�s:muito tempo: "Os polacos teem sido sem- fazer-se alemão ate se ínstalarem nel

pre estrangeiros em sólo alemão; o pais camponeses alemães. Na realidade, a fal

foi sempre alemão, de repente, depois de ta de braços é um obstáculo à. sol,:çãO do

dois anos e meio de guerra, o "Koelnis- problema dos camponeses, mais am�a do

che Zeitung" teve de concordar que "in- que à solução do problema dos artistas.

felizmente os alemães em Dantzig e na O "Ostdeutsch Beobachter" diz com ra

Prússia Ocidental são uma memória". zão: "Não há dificuldades em encontrar

No entretanto, os nazis estão fazendo proprietários alemães para se encarrega
os maiores esforços para apressarem o rem das granjas e estâncias polacas ex

extermínio encetado. Em toda a Polônia propr íadas. Mas se não se puderem pôr
"incorporada" acham-se atualmente suo nessas propriedades trabalhadores ale

primidas todas as facilidaC:es de educa- mães, não se pode chamar germanização
çâo para as crianças polacas. A região à operação". E, na realidade, os "vetera

era anteriormente habitada por dez mi- nos" nazis estão plenamente dispostos
lhões de polacos e muito poucos alemães. para se fazerem fazendeiros de élite à

Mas os nazis teem fechado as escolas gra- custa, dos polacos escorraçados.
dualmente, e puseram agora pessoal do- Mas não se podem encontrar trabalha
cente alemão nas últimas delas. Todos os dores alemães que se prestem a trabalhar
professores e todos os sacerdotes polacos nas propriedades polacas mais arduamen
foram deportados para o que se chama te do que na própria Alemanha. Há, pois,
o "Território do Govêrno G.eral". Podem grande dificuldade em germanizar a vi

continuar a ensinar lá, mas apenas nas da rural. E nas cidades as cousas não são
escolas elementares. A instrução secundá- fáceis também. No princípio dêste ano

ria é lá proibida. instalaram-se em Lods cêrca de 150.000
Acontece que o jornal "Ostdeutsche alemães, em Kalisz 60.000 e em Griezno

Beobachter" acaba de publicar um rela- 30.000 Por cima de uma loja pode-se ler
I to do trágico estado em que se encon- agora. Nas mãos de alemão elo Reich",
trames polacos - e com estatísticas. O por cima de outra. "Esta loja pertence a

artigo trata especialmente das condições um Volksdeutsche". Um terceiro faz re

em vigor no "Wartheland", dando nüme. clamo dizendo que o negócio pertence a

uUla sala ros Iluminantes para algumas das gran- um "alemão do Báltico", ao passo que
des cidades. Os distritos urbanos e rurais um quarto apregoa que é "alem:1o dos

casal, de Lodz (Litzmannstadt") teem de acorno- Balcans". Um quinto pede que comprem
dar 54.972 colônos alemães procedentes na sua loja porque é "alemão da Do

à rua de Volhynia, 10.360 dos Estados Bálticos, brudja", um sexto porque é "alemão do
V - 2 8 8.806 de Bessarábia e 3.281 da Bukovina sul do Tirol". Outras taboletas recomen

----------------
- um total de 74.419. Quer isto dizer dam o novo proprietário do negócio rou-

Quarto Aluga·se um, que, pelo menos, um número igual de po- bado como "alemão da Galícia", "alemão

para solteiro. Jacos foi escorraçado de lá para dar o iu- da Bessarábía", ·ou "alemão da Bukoví

Informação nesta redação. gar- aos alemães. Na região do Poznan foi na". Todas estas amostras importadas da

5vs-4 arranjado lugar para 17.613 alemães do "raça mestre" julgaram que tinham à

Báltico, 20.360 de Kholm e Lublin, 13.404 mão uma pechincha, quando chegaram à
da Bessarábia, 5.537 de Volhynia e da Polônia para tomarem conta dos despo
Galícia, e 4.636 da Bukovina - perfazen- jos que lhes foram dlstribuldus. Os
do ao todo 71.550. Os números relativos "mestres" -estão já muito desapontados e

a Inowroclav e imediações são: 36.033 co- teem saudades das terras de onde vie'
1ônos de Volhynia, 12.682 do Báltico, ram para o falso paraiso, especialmente
6.201 da Bessarábia, 2.122 da Bukovina e os procedentes do Reich, onde os nazis
1.712 de Kholm e Lublin, ou seja um to· não se cansam de carregar de favores os

tal de 58.750. Mas êstes números não re· seus "soldados veteranos".

1\.
\

presentam de nenhuma maneira o di
]úvia alemão da Polônia. :Jl:stes 297.719
alemães não compreendem os que para
lá seguiram de dentro das fronteiras do
Reich. A respeito destes não há números
dignos de confiança.
Desde o princípio os nazis favoreceram

a expropriação das granjas e elas estân
cias, mas ultimamente tl'em também da·
elo atenção à destruição das artes e ofí
cios polacos. Segundo o "Ostdeutsche
Beouachter", na ocasião em que a Ale
manha se apossou do "Wartheland", ha
via lá 60.002 negócios desta natureza.
Quantos há lá agora? Os nazis disseram
que '25.000 não tinham valor nenhum e

fecharam-nos, roubando o ganha-pão aos

proprietários e aos trabalhadores. Com
respeito aos restantes, até agora confis
caram 5.150. 1.100 dêstes foram, segun
do eles disseram, "vendidos" a "Volks
deutschc", ao passo que os outros 4.000
vão, por enquanto, ser administrados pe
lo "Haup·Treuhandste1lle Ost". O jornal
diz-nos que se desenvolveu uma situação

«Bungalow»ALUGA-SE um "buogalow"
com todo o conforto. Ver e

tratar à rua Joinvile, n°. 10.
10vs.- 9

Por mais habituado que esteja o

exibir-se em publico. o artista de
teatro experimento um certo nervo-

sismo sempre Que tem de estreor
uma peço ou opresenter-se diante
.e uma platéia desconhecida. O
remedio é simples: um ou dois com

primidos de ADALlNA, tomados 01·
guns minutos antes de entrar em

ceno, bostam para acalmar os ner·

vos excitados, evitando o "troe",
cama denominam o medo do artis·
to diante da publico. ADALlNA nôo
oferece perigo o orgôo algum.

�, CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

Aluga-se
grande e confortável para
na PENSÃO SUIÇA,
Esteves Junior, 135,

Salão no centro
ALUGA-SE um ótimo salão,
próprio pj escritório ou casa

comercial, sito à Rua João
Pinto, n° 9. Tratar à Rua Fe
lippe Schmidt, 19. (Casa
Daura). 15vs-7

« BDYCott» na Dinamarca
Ainda não há muito tempo

o Ministro dinamarquês da
Educação teve de circularizar
todas as escolas, pedindo-lhes
q 'F c1tixassem de boicoitar to
das ?os crianças dos nazis. Ago
ra c Ministro da Justiça, ":'hu
ne Jacobsen, seguiu o seu

exemplo. Avisa êle o pessoal
do seu Ministério contra to
marem parte em quaisquer
manifestações contra os mem
bros do Corpo Livre Dinamar
quês e dos Waffen SS. e suas
famílias. Parece pela circular
que as mulheres e crianças dos
soldados que estão combaten
do contra a Rússia são trata
das como párias.

VENDE-SE OU ALUGA-SE

I
Uma casa de moradia, nova,
construida de material de lei, à
rua Nestor (Vila Mariano), em

João Pessoa (Estreito). Informa
ções à rua Vida! Ramos, 65.

7vs-7

Vendem-se
Famílias, que se retiram para

fóra do Estado, vendem diver
sos ob;etos de uso doméstico a

preços de ocasião. No Saco dos
Limões, casas ns. 185 e 187.

5vs-4

Dôr de dente?,

a
r c·...•

V. S. procura representações'
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de ft5

anos. procura representantes e viaiantes. vendedores ativos. na Capital 8
no Interior, Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 2286, São Paula

Registradoras
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;. São quatro os faulores que empolgam o interesse público ��:'+ e ·representam as causas do sucessO das liqUidações de «A Modelar»: ���� ��. I:��, ��& lo -: A freguesia está certa de s6 encontrar, no estabelecimento, 30 -: O reconhecido bom gôsto dos modelos, desenhos e côr-es, que �,� , I�·�.�, mercadorias de primeiríssima ordem, e não "alcaides" de longos anos". fazem a justa fama das mercadorias do estabelecimento e que lhe tem <4..�i. grangeada a preferencia da nossa melhor sociedade. �....�
� �.� ��l ..���� 29 -: As liquidações hão são parCl «engôdo» e, sim, obedecem (10 40 -: Pela modalidade de vendas, habitualmente adotada pelo es- �:�� �T."- imperativo criterioso de não desej'ar o estabelecimento guardar, de ano tabelecimento (crediario) do próprio interesse do mesmo só vender .��

�!. para ano, mercadorias sujeit�as a mudanças da móda. Mesmo pelo custo, mercadorias de perfeita qualidade e de durabilidade certa, afim de evi- tt��.. '
ou abaixo dele, ainda CONVEM liquidcí.las. tar causas de queixas e reclama",ões... � � �

�
�

��!+ Dia 8 próximo, I�ICIARÁ A MODELAR A PROMETIDA liquidatão, que abrangerá a TOTALIDADE DO STOCK. ��':.

� l �r� Será, realmente, A MAIOR L10UIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS. �J
r+� D 1 d d' ���.�� uranle a iqui ação: ven eInOS a vista ...�J
� W� �., , I�cc.: +#..i+.+. .,.;.. +.+!t. +.. +. +.;.. t +. +. J.++.+. +. +. +. +. J. +..++. �•.-:.t �,..�+.,;;::;..��.� � ��+.. +.. +..+«++. ._.-=��+4.I..� +..++f++..���� �++: ;. ++...++.���� � � ���-'+•.• � � � • � � � � '+" +•.• � � � � •.�-�-'+, .• �-� •. .:� .
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Gasolina sintética
A Radio "El Espectador",

de Montevidéo, divulgou, on
tem, à tarde, sensacional no
ticia.
Trata-se da descoberta de

um cidadão uruguáio, de
Paisandú, que é autor de
urna fórmula de gasolina sin
tética .

Nestes dias de raciona
mento, a noticia não deixa
de representar alivio e, mes

mo, esperança, para os auto
mobilistas. Pois, o dito com

bustivel sintético pó de ser

utilizado por qualquer motor
de explosão, sem necessidade
de adaptações dêste.
Faltam-nos pormenores a

respeito. Entretanto se adian
ta que as materias primas

P'ocas �enUI·nas FO'BD ����:��� eàe�:e�Y�;:;t7���
•
'.' ," ���Sg'U:I�.é, do que no pr op rio

Encontra-se entermo o sr. A-
bílio Mafra.

O inventor da miraculosa

S
' - , - fórmula, nestes momentos

Foi submetid; a delicada in-lO. com OS cOnCeSSl0narl0S: cruciantes, já está paten-

tervenção cirurgica o sr. prof
teando a invenção, depois de

dr. Vilmar O. Dias, lente de Tuffi Amin & Irmão realizar experiencia com ple-
Instituto de Educação d

no êxito.

gado de nosso fôro.
e

avo-I (0"5. Mafra, 54-Caixa postai" 111-Fone 1665
�.;;;;;;;;;;_;;;;==;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;

Noivados:' I

S't
- · I

J��,���:o�:lE:l ��:;:��:i��:� I uaçao perigosa para os russos i Ecos e Notícias
Dupcias o sr , Renato C. Pima- Londres, 8 (U. P.) - O comando alemão afirma que a dupla pc-

zoni. nelração realizada pelas fôrças germânicas em Cursque e Diclgorode se

transformou em movimento envolvente, cujas alas jú se fecharam e cer-

Caspa t LOÇÃO MARAVI.' curam importantes fôrças russas. Nas esferas militares locais predomina
LHOSA I a opinião de que isso pode ser certo, porquanto tais manobras já foram

efetuadas com êxito muitas vezes durante a campanha russa. Acresceu

la-se, porém, que o exército soviético está longe da derrota. Não é pos

sÍ,,,el ocultar o fato de que se criou uma situação perigosa no Don, po
rem nas esferas competentes br-itânicas observa-se que os russos se mos

tram dispostos a ceder terreno quando se i.niciam as grandes ofensivas
alemãs, mas também é igualmente certo que as fôrças soviéticas jamais
recuaram sem fazer pagar ao inimigo o preço mais elevado possível
por suas conquistas.

Diz-se ainda nos meSDlOS ci�cLllos que o poder das fôrças russas

para o contra-ataque, nunca se esgotou até agora.
Informações que chegam a esta capital indicam que o marechal von

Bock está atacando com todo seu poderio em direção ao rio Don:

IVida Social r ni����,���,1.�R���:' �������" p����ê�.�;;:I sozinho, a ligação Dacar-Natal em 1933, pereceu afogado i

I quando de regresse do último ataque da RAF contra o'
importante porto alemão de Bremen.

de Skarzynski, que pilotava um aparelho de bombar-
deio, teve o seu aVIa0 atingido e seriamente danificado
pelo fogo das barragens anti-aéreas ficando com um

único motor a funcionar. Assim, o 6.nico recurso que se

impunha era o de tentar a descida forçada em pleno
mar, o que fez. Entretanto, gravemente ferido pelos pro
jéteis nazistas, o piloto, menos feliz que seus companhei
ros, não teve forças para alcançar o bote salva-vidas
de borracha, perecendo, então, afogado.

Como se sabe, o vôo de Skarszyinski entre' Dacar
e Natal, no Brasil, foi realizado num aparelho «spor t»
de tipo comum, o que lhe valeu grande popularidade
desde então.

Fazem anos hoje:
A sta. Consuelo Capela;
o sr. Edmundo Silveira

Sousa Junior;
.

0 sr. Procópio Dario Ouriques,
ativo funcionario da "Texaco".

*

Viajantes:
Procedente de Camboriú en

contra-se entre nós o sr. Ed
gard da Cunha Carneiro, fun
cionario federal aposentado.

�

Vindo de Jaraguá encontram
se nesta capital a exrna, sra.

viuva Adilia Maciel Regis e o
sr. dr. Abelardo Fernando Mon
tenegro, digno promotor públi
co daquela comarca.

�

Enfermos:

:srxru

I
Clínica médico-cirúrgica do

;' �!;cia�i!!1�n?m!}!�sO�
senhor-as - Partos.

� ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es·

.� tômago, vesícula, útero, ovários,
I apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
� PLASTICA DO PER1NEO - Hérnias,
.� hldrocele, varicocele. Tratamento sem I

� dor e oper-ação de Hemoi-roídes e vario
.. zes - Fracturas: aparelhos de gêsso. I"

I
Opéra uos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, la -

f:Fone, 1009 :

Horário: Das 14 às 16 horas, dtaría-

t,mente. I��..mm�.. �_·

Cinismo ou ingenuidade ?
Rio, 8 (A.N.) - O diretor do

Departamento de Imprensa e

Propaganda, sr. Lourival Fon
tes, mandou arquivar o reque
rimento em que o jornal. "Fan
fula" (italiano), que se editava
em S. Paulo, pedia I permissão
para voltar a circular.

Caspa '1 LOÇÃO MARAVI
LHOSA!

Irmandade do Senhor Bom Jesus
dos Passos e Hospital de Cario

dade de Florianopolis

I Oscar dos Santos Pereira e IZulma Candemil Pereira
participam aos parentes e nas-
soas de suas relações. o nas-

I
cimento de seu filho NÓRTON IFnelís., 4-1-942. I- ...
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Os nazis holandeses são "8
humanidade"

escória

Cartazes
A's 7,30 horas

Cine Jor. Bras. 2x86

Preços: 2$500 e 1$500
Livre de Censura

do dia.
A's 7,30 horas A's 5,30 e 7,30 horas

NOVO MORTEIRO RUSSO
Estocolmo, 8 (H.) - O exército soviético está empregando novo

lipo de morteiro de lrincheira que atira pequenos projéteis que desen
volvem tremenda onda de calor depois da explosão, diz o corresponden
Ic em Helsinki do jornal sueco "Aftonbladet". Esse novo morteiro foi
usado na frent� de Murmansque, onde a barragem de fogo de artilharia,
russa tem sido extremamente violenta. Cêrca de mil dêsses projéteis fo
ram disparados durante uma só noite.

I1HAVES Perdeu-se uma
i U argola contendo
três cha ve s, no trajeto das
ruas Tr ajano, Tiradentes a

té o Mercado Público. Gra'
tíríca-se a quem a encontrar
e entregar nesta redação. I3v-2

Como Devemos
.Educar Nossos

Filhos

Remedio para
a riqueza
Com Jean Hershol t

Hoje, às 19.30 horas, o ilus
tre professor das Universidades
de Chicago e de S.Paulo, sr. De
nald Pierson, por especial con

vite do governo do Estado, fa
rá uma conferência, no salãc
do Instituto de Educação.

*

Hoje, às 19.30 horas, haverá
sessão doutrinaria no Centro
Espírita «Amor e Humildade do
Apóstolo». Entrada franca.

da

A Cruz Verrr:elha Brasileira
dêste Estado, acaba de conceder
ao sr. Curt Hering, de Blume
nau, o titulo de <benernêr ito s .

...

Na pasta da Agricultura fo
ram assinados decretos, pelo sr.

presidente da República, anulan
do os atos que autorizaram o

sr. Manuel Visconti a pesquisar
aguas minerais no município de
Palhoça e autorizando o sr. Jacó
Vilain Filho a lavrar agua mine
ral no mesmo :nunicípio.

o regresso do
sr. João Alberto

Rio, 8 (C. M.) - Está sendo
esperado nesta capital, no pró
ximo dia 13, o ministro João
Alberto, que viajará de Miami
ao Rio no avião da carreira in
ternacional da Panair. O mi
nistro João Alberto será rece

bido com demonstrações de
simpatia por parte dos sem;
numerosos amigos e admira
dores, que desde já estão se

preparando para êsse fim.

para terem êxito na vida e
s-arem felizes'!

Com Bette Davis e Herbert
Marshall

Complemento Nacional (D.F.B.)

Na pista de Interlagos

o Instituto do Açucar e do
Alcool acaba de dar à puhli
cidade seu Anuário, cor

respond.ente a 1941, interes
sante trabalho, coordenado
pelos srs. Miguel Costa Filho
e Joaquim de Melo.

Comprai na c- SA MISCE
LÂNEA é saber ecor omizar'

Submarinos japoneses agind o

prcnmo a Madagás(ar
LONDRES, 8 (R.) - Dois

navios aliados Eorarn postos
a piques por submarinos ja
poneses, perto de Madagás
car-adian tau a rádio de Po
rís, con trolada pelos alemã
es, dizendo mas que um

desses afundamentos tinha
se dado ao largo da costa
de Moçambique, e o outro
ao largo da costa da própria
ilha de Madagáscar.

Coleção de selos
Vende-se uma, bem orga

nizada, a preço de ocasião.
Tratar nesta redação.
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Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz �
e Garganta do

IAssi�e�;e e��!;:Id� se�����lhOS"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especialização e prática de ouvi-

, dos, nariz e gargauta no Serviço do

I
Pl·of. David Sanson,

n,
a Policlínica de

Botafogo - Rio de Jaueiro
Praçá Pereira e Oliveira, la -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

Leia no novo número de Seleções
as quatro regras práticas do ilustre
pensador Will Durant, para a edu
cação da juventude, que poderá,
assim, triunfar na vida. E mais:
• O semblante de Judas. A co

movente história do monge-pin
tor que envelheceu a procurar
modêlo para o retrato de Judas,
e, ao encontrá-lo, sofreu uma atroz
e chocante surpresa... Pág. 36.'
• O que foi a traição premeditada
do Japão. Num artigo sensacio
nal, um jornalista que esteve ao

serviço do govêrno japonês revela,
com pormenores e detalhes, os pre
parativos secretos que há 20 anos

Tóquio vinha levando a efeito con

tra os Estados Unidos ... Pág.85.
• Quanto proveito podemos tirar
de meia hora de solidão por dia.
O meio seguro e simples de al
cançar a paz de espírito e uma

visão mais compreensiva da exis
tência ... Pág. 57.
• O torpedo - autómato da des
truição. Dados inéditos e pouco
conhecidos sôbre a complicada e

destrutiva arma naval, o "peixe
de aço", que pesa 1.500 quilos,
carrega 300 kg. de explosivo na

prôa, e persegue a sua prêsa a

100 km. à hora... Pág. 75.
• Trapaceiros com a bôca na boti
ja! Um detetive revela os truques
usados no jôgo de cartas pelos tra
paceiros profissionais... Pág. II.
Não deixe de ler êstes e outros

notáveis artigos no número de

JUNHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

Preços 1$500 e 1$000
Imp. até 14 anos

I I II

Represenlanle Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário, 55·A 2.° aTldar - Rio

Agradecimento e Missa

t

A Argentina deu por terrni
nada a questão do afundamen
to do "Rio Terceiro", aceitando
as explicações de Berlim e proi
bindo que os navios argentinos
viagem nos mares bloqueados.

O jornal pro-nazí "Volk en Vaderland", de Utrecht
declara que chegou ao seu limite o tratamento dos nazís
holandeses.

!VI·SO Assuntos referentes Seyss-Inquart.' Comissário .da Alemanha.' terá,final
à Irmandade do Se-, mente, de descobr-ir uma rno.nerru de destru ir o boicote

n�or Jesus dos Passos e Hos- de ferro imposto aos partidarios da ""
nova ordem".

pital de Caridade. serão dia- Logo que um holandês adere ao partido de Mussret é
riamente tratado.s . e.xclusiva publicado um aviso geral. O pobre dçsgraçado perde 'os
mente no Escrítorlo dessa amigos e na fábrica e no escritório todos lhe voltam as

Instituição, das 10 às 11 1/2 costas. Os seus colegas cospem-lhe em cima e dão uma

horas, com o Irmã-i Pro cura grande volta para evitarem passar ao pé dele. A familia
doi' Geral Alvaro 'I'olentím em casa trata-o com desprezo e quando vai a uma loja
Sousa, à Praç� 15 de Novem para comprar alguma causa, d izern-Lh.e que já não há.
bro. 16 (Pavimento te rreo Recebe cartas injuriosas por todos os correios. Os

Florianópolis, 6 de JulLlt funcionarias do Estado e os municipais têm de suportar
de 1942. uma intoleravel insolencia da parte dos seus subordina-
.JULIO PEREIRA VIEIRA, Se- dos, Está muito bem! O ''Volk em Vaderland" deve
cretario 8v- � saber o que diz!

Andy Ilardy e a

granfina
Com Mickey Rooney e Judy

Garland I Complemento
Nacional (D.F.B.)

Complemento Nacional (D.F.B.) Cine Jor. Bras. 2x'l6

o Sabão
'" I
de WETZEI�

Euripedes Schimdt, Iilhos, genero noras e netos,
profundamente consternados com o rude golpe que
acabam de sofrer pela morte de sua Inee quec ív el
esposa, mãe, sogra e avó Celecina Marques Scbmidt
agradecem, sensibiiizados. a todos que manifestarem:
seu pesar no doloroso transe, aos que enviaram
flores, coroas, telegramas, bem como aos que 8-

ccrnpan haru m o seu enterramento. Agradecem outr o sslm
aos humantartos médicos dr s. Angusto de Paul� e Osvald�
Cabral, pelo desvelo com que a trataram Estendem esses

agradecimentos 80 digno Provedor do Ho'spital de Carida
de e demais irmãos, e às revm l"l. Irmã" pelo carinho mani
festado .no tratameuto d� exrínr-. Aprovelt-im o ensejo pa
ra convidá-los para a misse d« 7' dí«. 11 realiz-rr se sexta
teíra, 10 do corrente,

à

s 7 h o ras na Igrej 1 de S. Francisco.

ULTIMA HORA
Vindos da frente russa, che

garam à retaguarda alemã 6
trens com o total de 247 va

gões carregados de feridos.
:to

A RAF bombardeou objetivos
militares no norte da França,
Bélgica e Holanda e semeou

bombas em aguas inimigas.
.

Os alemães anunciam haver
alargado sua frente ao longo do
Rio Don.

•

Os russos contra atacaram em

Ca linim, mas não conseguiram
deter o avanço alemão.

•

O gral. Auchinleck reforça
cada vez mais a sua situação
no Egito. No Cairo, por êrn, se

admite' possivel reacção dos to
talitários.

Foram executados em Londres
2 espiões. Era um deles inglês.

*

& CIA..
--

..Joinville
collegios etc., peja sua qualidad�recommenda-se para hospitaes,

(Marc<1 registrad a

desinfectan te

•

Lavai anunciou que não ad
mite sejam os navios franceses,
que se acham em Alexandria
conduzidos para a Inglaterra o�
Estados Unidos.

Com a idade de 61 anos fa
leceu ontem, vítima de um ata
que cardíaco, o 10 ministro tur
co, sr. Saidan.

� ..&Ã� .�'�C(,.,• •
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