
o "premícr' Tojo vítima de um at'
WASHINGTON, 14 (R.) - FOI ANUNCIADO AGORA QUE O CHEFE DO GOVERNO JAPONÊS, GENERAL TOJO, FOI RECENTEM

ATENTADO.
WASHINGTON, 14 (R.) - O REPRESENTANTE EM WASHINGTON DA LIGA SINO-COREANA, KILSSO HAAN, DECLAROU QUE, S

MAÇÕES RECEBIDAS PELOS AGENTES DA LIGA, O INDIVÍDUO QUE ASSALTOU O PRIMEIRO MINISTRO JAPONÊS, GENERAL TOJO, E'· ,SOOW�N,
MEMBRO DA SOCIEDADE TERRORISTA COREANA "EURDAN". O INCIDENTE SE VERIFICOU NAS VIZINHANÇAS DO MINISTÉRIO DA GUERRA JAPONES.

PARK SOOWAN FEZ DOIS DISPAROS. O PRIMEIRO FERIU O GENERAL TOJO NO BRAÇO E O SE GUNDO ATINGIU O EX-PRIMEIRO MINISTRO HI
ROTA, QUE FOI LEVADO AO HOSPITAL, EM ESTADO GRAVE. EM CONSEQUÊNCIA DA DESORDEM PRODUZIDA, OS GUARDAS JAPONESES DISPARARAM
CONTRA O AVIADOR, MAJOR YUZO FUJITA e FERIRAM MORTALMENTE DOIS FOTÓGRAFOS DA IMPRENSA. ACREDITA-SE QUE SOOWAN TENHA TAM
BÉM FICADO GRAVEMENTE FERIDO. A MESMA ORGANIZAÇÃO TERRORISTA, ESTÁ PRODUZINDO O TERROR EM TÓQUIO, IOCOAMA, OSACA E OUTRAS

GRANDES CIDADES DO JAPÃO, IACRESCENTOU O SR. HAAN.

Ligando o Brasil
à Guiana Inglesa

Georgetown, 14 (R.) - A
construção de uma grande es

trada de rodagem, ligando o
Brasil à Guiana Inglesa, acaba
de ser planejada, com o objeti
vo de desenvolver o comércio
entre os dois países e de acele
rar o transporte da borracha e
outros produtos essenciais para
a América do Norte.
Esta noticia foi dada pelo in

c;;;;.�_t!4,�:;.!..r...I<Jif!p..tor no Amazonas, dr. ÁI
varó1�aia, num jantar que lhe \
foi oferecido no palácio do go
vêrno local. O dr. Maia acres
centou que o govêrno brasilei
ro se interessa profundamente
pela construção de uma estra
da de ferro que ligue o Brasil
a Georgetown.

'0 moral do exército
nazista

Portland, Oregon, 14 (Reu
ters) - O dr. Hermann Raus
chining, ex-presidente do Se
nado de Dantzig, predisse que
a queda do "moral alemão po
deria vir mais cêdo do que se

acredita na América" . Os exér
citos soviéticos estão ainda in
tactos, enquanto que os solda
dos nazistas e o povo estão a

chando que seu fardo é, quase
impossível de carregar-se
disse mais Rauschining, o co

nhecido autor da obra "Hitler
fala", revelando um profundo
estudo psicológico e social de
Hitler, que constituiu sucesso,
um grande sucesso de livraria,
nos Estados Unidos.
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Perderam, apenas, um
avião, nas Aleutas
Washington, 14 (R.) - O

Departamento da Marinha dos
Estados Unidos informa que
as perdas inflingidas aos [apo

Simpatico à Grã Bre- neses pelos aviões da marinha

tanha O POVO turco e pelas fôrças navais nos últi
mos combates nas Aleutas fo-

I?tam�ul, 13 (R.) - Todos ram consideraveis ao passo
o.s JOl�naIS comeJ?-tam.' com sa-

que os norte-americanos sofre
tisfação, o energico dlSCUl�SO do ram apenas a perda de umchefe do governo, sr. Sarajoglu, avião de observação.e acentua que todo o povo da

ITurquia é inteiramente simpa- Cabelos brancos 1 LOÇA O
tico à Grã Bretanha. MARAVILHOSA!

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com presteza seviços de
regu larizações, registr ro de firm as, de

livros, petições, etc.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 -- Fone 1467

«o infortúnio temporário nao

enfraquece nossa fé»
Moscou, H (R) - Têm surgido indicies de que se forma uma defe

sa soviética mais eficiente na úrea de Cher-case, à medida que as fôrças
germânicas se aproximam ela cordilheira do Cáucaso.

Nesse sentido, é significativo reproduzlr as palavras ditas pelo 10- '

cutor da emissora soviética, a saber: " O infol�túnio tcmporúrio das nos

sas tropas no setor sul não enfraquece a nossa fé em nossas próprias
fôrças e na possibilidade de derrotarmos os alemães".

Em alguns setores, os combates já deixaram de ter lugar nas este

pes, passando a se desen volver em terr-eno montanhoso, onde as fôrças
soviéticas, embora inferiorcs em nL1I11erO, tem maiores probabil idades
de deter o avanço inimigo.

Na região de Crasnodar, ainda a alguma distância das montanhas,
as fôrças soviéticas desf'echat-am vigoroso golpe ao inimigo, o que prova

flue ainda têm vigor bastante para tomar a inicia tiva, sempre que a

oportunidade se ofereça.
Os alemães encaminharam grande fôrça de tanques para o setor de

Vor onccz, onde lançaram cêrca de 100 carros de assalto num c<,llltra-ata
que, conseguindo ganhar algum terreno. Contudo, a eon tra-ofensiva
sovi

é

tica a oeste e ao sul de Voron ccz não foi detida.
A cavalaria soviética está agora, desempenhando um papel muito

ativo na batalha ele Voronecz.

de

Uma familia russa chorando a morte
do marido e pai, vitimas dos

criminosos alemães

! Suicidio de alto lun
I cionário da legacãoI jugoslava

Lisbôa, 14 (A. P.) - A polí
cia encontrou os cadáveres :10
sr. Borko Terpkovic e sua es- Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
pôsa, em sua residência, junta- LHOSA I
mente com um revólver com

O-r-.-L-A-U-R-O-n-,-Il-U-R-A-duas cápsulas deflagradas. O li
sr. Borko Terpkovic era prt-
meiro secretário da legação Doenç�s de. Se�horas.
jugoslava em Lisbôa. ViaS-UrinariaS
---------,--- Tratamento especíalísedoO estado de saude do I das afecções crônicas do
embaixador do Brasil aparelho genital feminino.
Londres, 14 (R.) - O ernbai- Tratamento moderno de

xador do Brasil, dr. Muniz de gonorréa crônica por meio
Aragão, que sofreu uma opera- de eletricidade. Varizes e

ção de apendicite aguda no fim hemorroides sem operação.
da semana passada, está pas- Fisioterapia - Diatermia e

l sando bem, podendo mesmo ali- irnfra - vermelho.
montar-se e receber visitas. Consultas - das 10 às 12
Entretanto, ainda terá que e das ] 5 às 17 horas.

permanecer acamado por al- Consulto rio - R. Tiradentes
gumas semanas, antes que seus 14. Tel. 1.663.
médicos lhe permitam reassu- Residencia· R. João Pinto
ruir as suas funções. 9. Tel. 1.607.

A família Polyarush ao lado do corpo do pai, o velho
Illarion Polyarusk, de 68 anos, uma das centenas de não
combatentes assassinados pelos alemães em Kerch. A es

querda está o seu filho mais moço, Ivan, que por um acaso

inacreditavel, conseguiu evitar a morte. Durante o massacre

foi ferido na cabeça e recoberto de terra e de cadaveres.
A noite arrastou-se até uma pedreira visinha e ali se ocul
tou até a chegada do exercito polonês. (Foto de "British

News Serviçe", para O ESTADO).
lFugiram em um aparelho italiano, pilotadO

por um aviador do «eixo»
Cairo, 14 (Reuters) - Um acidente feliz acontecido a um avião ita

liano, tornando possivel a quatro aviadores'britânicos se apoderarem
do aparêlho, recuperando a liberdade, foi descrito ao chegarem a esta
capital dos ingleses, um neo-zelandês e um australiano, que constituiam
o grupo de ex-prisioneiros.

,AVISO ESP�C��liS���� d�!ça���!!!!!ões
de olhos-ouvidos-nnriz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.
Esses pilotos imperiais que foram obrigados a aterrissar, ao sobre

voarem a Sicília, regressaram a território aliado em um aparêlho ita
líano, trazendo seus guardas como prisioneiros.

Os aviadores fascistas que os aprisionaram foram muito delicados,

G bb I i I O
per rnitindo-Ihes escreverem imediatamente para suas famílias.

re e s a ou . • • e o p VO, Quando estavam sendo transportados, logo depois da captura, a um

talvez, acredtteu I posto do serviço secreto italiano, foi decidido enviá-lqs aTaranto, sen-

•• .,.

I
do pois embarcados em um "Cant" da Régia Aeronáutica, com "cara-
binieri" armados a guardá-los bem, como as cartas que já haviam es-

Zurique, 14 (Reuters) ço, a-fim-de manter as frentes crito.
Goebbels admite que" a Alema- do O:iente Médio e da Europa I Mas, logo que o �parêlho levantou vôo os guardas se sentiram mal,
nha está de momento a mo- ou VlCe-versa. Nenhum obser- tontos e atacados de enjôo, sendo facilmente dominados pelos pr isionei
mento recebendo' golpes" em vador tem dúvida de que, qual- rns, que os desarmaram e trancaram numa "cabina" especial.
vista dos "malignos ataques", quer que seja a sorte da guer- Depois disto, os ex-prisioneiros britânicos obrigaram o piloto a díri
da Real Fôrça Aérea. Escre-

I ra, ela está sendo decidid� nos gir o aparêlho na direção de Malta. A vítima desculpou-se, queixando-se
vendo no seu jornal "das canlpos de batalha do Onente. de que não entendia inglês, mas após ter visto um mapa rudemente tra
Reich", Goebbels diz que os O que ganhar ali ganhará tudo. I çud o a lapis, teve de entender, obedecendo.
ataques britânicos "não pos- Portanto, nada é mais óbvio do I Quando o aparêlho começou a aproximar-se da famosa ilha, "Spitf'i-
suenl qualquer significação bé- que a Alemanha, com êsse ob- res" do serviço de patrulha, surgiram de todos o lados, atacando-o.
lica vital", acrescentando: jetivo, concentrar todas as fôr- Amedrontado, o piloto italiano, fez o aparêlho mergulhar vertigíno-
"Será possível retirar vários ças no Oriente. samente, evitando o fogo certeiro dos caças de S. M.

milhares de aviões do Oriente "Churchill considera eviden- Entretanto, um dos aviadores britânicos despiu-se rapidamente da
e lançá-los contra a Grã-Breta- temente os ataques contra o camisa branca que trazia, acenando com ela, de uma das janelas.
nha em "raids" macissos de território germânico, pela RAF Cessou logo a fuzilaria, e o "Cant" continuou o vôo na direção dum
represália numa escala tal que como operações preliminares à' aeródromo, cercado por "Spitfires", que o vigiaram.

.

bem cedo abafaria na fôrça aé- segunda frente, que ainda não A aeronave aterrisou majestosamente, sem novidade, sendo que logo
rea britânica qualquer desejo lhe convem" - escreve Goeb- o pessoal do serviço, no aeródromo, e guardas armados de metralhado"
de aterrorizar as cidades e po- bels. ras vieram correndo, receber a máquina inimiga.
pulações alemãs, por meio dos "Procura com isto atender E foi indescritível sua surpresa ao verem descer quatro captores
seus malignos ataques. A Ale- às instâncias e censuras dos que tinham sido capturados por seus próprios prisioneiros.
manha não faz isto por que es- soviéticos. Não póde, mesmo o

tá fazendo a guerra para ga- próprio ministro britânico, •••••••e_ 5E $) ..
nhar e não para dar evasão ao acreditar que prejudicou a in- • .., •
desejo natural de vingança, es- dústria armamentista germã-

•• FILHA I MAE 'I AVO I -.palhando as suas fôrças como nica a tal ponto que isso seja
o desejaria a chefia de guerra considerado danoso ao nosso

do inimigo. esfôrço de guerra. Espera tal- •
T d

' •
"O método alemão - con- vez abalar com êsses processos. O as devem usar a _

clue Goebbels - é concentrar- o moral alemão. • •
se em um grande plano, do "Mas as condições para o • •qual nunca se desvia, quais- completo ajuste de contas da •quer que sejam as injunções Alemanha com a Grã-Bretanha •
desfavoráveis que decorram. no futuro, estão sendo criadas • •

"Os britânicos adotam o mé- nos campos de batalha da fren- • (OU REGULADOR VIEIRA� •
todo oposto. Promovem os te russa. • A MULHER EVITARÁ DORES •choques onde quer que vejam "Não está longe o dia em i

" •possibilidades, de sorte que que poderemos dar à Grã-Bre- • Alivia as Cólicas Uterinas
não obtêm uma vitória subs- tanha a resposta que esta me- Emprega-se com vantagempa- •tancial. Poderiam ter cedido rece". - finalizou o chefe da • •

•
ra combater as irregularidadesa Ásia Oriental desde o comê-' propaganda alemã. das funções periódicas das se- •

• nhoras, E calmante e regulador •.
-

V
Q d V 5

. • dessas funções. •

hI �E
uan O • • vir. /,.� FLUXO-SEDATINA, pela sua •

'

um automovel • t,:-r::<;�v�4� c0!Dprovada ef���ç��1 é' muito re-
com esta chapa, --"_���}'l "" ceítada. Deve 'ser:' usada com •
mande-o parar e. �-;;;;--1�1\ e., confiança:' •

embarque, pagandO somente 11000 alé à. t � ,,;.� r- FLUXO-SEDATINA encontra-se •
P 15 15 13. (0�, f(lH 'lMAE em toda parte,

-

, •raca.
__ , V_-_ l••••••••••••• I•••••�:�'li••••
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Dôres no Ventre,· Mau Hálito, Língua Suja, Indigestão,
Consequências da Prisão de Ventre

As crianças adoecem muito facilmente do estômago e intestinos.
Basta, às vezes, que mastiguem mal a comida ou cômam de

pressa e fóra de horas para que tenham indigestão, dôres no ven

� tre, moleza, arrepios, calafrios, tonturas, mau hálito, dôres de
cabeça, vontade de vomitar. língua suia e até febre.

Convem dar Ventre-Livre sem demora.
Ventre-Livre é um remédio brando e suave, de gôsto agradá

vel, que as crianças tomam sempre com prazer.
Ventre-Livre é o remédio indicado para combater a prisão de

ventre e suas consequências: mau hálito, língua suja, indigestão,
dôres de barriga e outros desarranjos do estômago e intestinos.

I Tenha Ventre-Livre sempre em casa. I-----"_

As Criancas III

Instituto de Educavãó de Florianópolis
Aviso aO$ srs. pais de alunos

Já foi iniciada a distribuição dos boletins relatívcs
às últimas provas parciais, quer do Curso Fundamental,
quer do Normal. Os boletins são entregues aos alunos
sem qualquer rasura, de modo que não terão valor aque
les que as apresentarem, por mais leves que sejam.

J. ROBERTO MOREIRA
Diretor.

Florianópolis, 11 de agosto de 1942.
------------------------�

3 v. alt, - 2

Presa pela 8a. vez a
esposa de Gandhi
Bombaim, 13 (A. P.) - Aca

ba de ser presa a velha esposa
do "mahatma", M o h a n das
Gandhi.
A senhora Gandhi, que con

ta 73 anos de idade, foi detida
e mandada para Poena, a jun
tar-se ao marido.
Ao ser preso o "mahatma",

sua esposa não o fôra e decla
rara, mesmo, ante o convite
das autoridades, que podia es

colher, seguí-lo ou não; que
preferia ficar em casa.
É a oitava vez que a senhora

Gandhi é presa por motivo po
Iítico.

Vale por um título de
otimismo

Chunquin, 13 (A. P.) - Um
porta-voz chinês declarou que
o ataque aliado às ilhas Salo
mão "representa uma ação
altamente significativa e alta
mente oportuna" . Constitue
essa operação de ofensiva no

Pacífico Sudoeste, "uma das
mais encorajadoras notícias
que temos recebido".

Farmácia ((Esperança)do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas necionals e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumari�s.--Artigos de bcrrache.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado, frente à Casa Hc:epcke).
FONE 1.642

Enviado de Roosevelt
Nova Delhi, 13 (A. P.) - O

'sr. Lauchiln Curle, enviado es

pecial de Roosevelt à China,
recentemente veiu à índia e
conferenciou com o vice-rei
lord Linlitsgow.

Expropriacão de
terras dos judeus

na Hungria,
Berna, 13 (R.) - A rádio de

Roma declarou que o primeiro
ministro húngaro, sr. Kallay,
atualmente em visita às provín
cias transdanubiarias, declarou
numa reunião de camponeses,
que, de conformidade com a lei
para a expropriação de terras
pertencentes aos judeus, gran
des tratos seriam devolvidos
aos camponeses hún�aros.

Londres, 13 (R.) - O corres

Vende-se u� terreno p�o· pondente diplomático do "Ti
prro para cria- mes" informa que LavaI entreção e lavoura, com 10 mi-Ilhões de campo e mato, en- vistou-se com os alemães para

receber ordens que, segundo secerrando cerca de 250 cabe

I sabe, transmitiu ao marechalças de gado e 8 ou 10 ca- 'Pétaín e a seus colegas de Visínhas, extremando com a
chí, e que o resultado de suascidade de Bom Retiro. lnfor-I conversações não póde ter sidomações com Manoel Boel'l] muito satisfatório.em Bom Retiro 15-14 �

I Os germânicos, como não se

Ferro para a vitória ignora, ficaram muito aberre-

Washington, 13 (R.) - São cidos com a negociação dos 0-

necessários 17 milhões de to- perários especializados france
neladas de ferro inútil para os ses para o Reich e tiveram o

Estados Unidos garantirem sua cuidado de manifestar seu des
produção de aço no próximo gosto, libertando apenas alguns
ano - declarou em conferên- dos milhares de prisioneiros de
cia aos jornalistas, o presiden- guerra franceses.
te Roosevelt.
Reafirmando a necessidade

de levar avante a campanha da
coleta de ferro velho, o presi
dente Roosevelt recomendou
que serviriam todas aa peças
inúteis de maquinismos, bem
como gradis e vigas impres
táveis para as construções.
Finalmente, referiu-se à pos-

sibilidade de que os canhões ::.:=:==============
históricos e estátuas, que se

V d se
uma machtna AIencontram em praças e parques eu e- de costura de uga-sedo país, serem juntados na mão marca Vestasínha nova grande e confortável para casal,

caldeira comum de ferro ve- <em uso. por 270$ Tratar com na PENSÃO SUlCA, à rua
lho. O chauíleur do Carro no 1 522 Esteves Junior. 135. V S

Antigo ministro russo
preso em Paris

Parfs, 13 (H. T.) - Um jor
nal desta cidade anuncia que o

índustrial Sergio Trotiskov, an
tigo ministro, foi preso recen
temente em vista de pesar so

bre êle a acusação de ser o che
fe da G. P. U. na França e ter
participado do rapto e desapa
recimento dos generais russos

Koutiepov e Miller, tendo su

cedido a êste, como chefe dos
antigos combatentes russos re

fugiados na França. A ativida
de de Trotiskov como chefe
da G. P. U. foi revelada pela
descoberta em Minsc, quando
do avanço alemão, de documen
tos que estiveram em seu po
der.
Trotiskov chegou à França

em 1920 e é muito conhecido
nos -meios parisienses.

O antigo ministro ocupava
um escritório no mesmo prédio
da Associação dos Veteranos
Russos e tinha alí um microfo
ne que lhe permitia acompa
nhar a atividade desta associa
ção. Conhecedor de todos os

seus atos e movimentos, poude
preparar o desaparecimento
dos dois dirigentes do movi
mento e favorecer a fuga do
general Skoline, preso por mo
tivo de uma carta do general
Miller, no momento do rapto
deste.
Trotiskov, de quem ninguem

suspeitava em razão dos seus
antecedentes que fosse o autor
de tais fatos e que se acha nu

ma prisão de París, reconhe
ceu depois de vários interro
gatórios, o fundamento das
acusações contra êle levanta
das.
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Á SÁUDE DÁ MULHER

Moscou, 13 (A. P.) - A rá
dio emissora de Moscou trans
mitiu apelos aos homens do
Exército Soviético no sentido
de conter o avanço dos ale-'
mães: "O perigo que pesa sobre

I

nosso país aumentou" ,
- diz a!rádio difusora - "O inimigo, a I

despeito de suas tremendas!
perdas, continua a avançar prO-lifundamente em nosso territó
rio. Do comando e dos comba
tentes vossos depende a liber
dade dos povos soviéticos. A
pátria depende de vós! Repelí Representantes:
o inimigo!". Pouco depois a MACHADO & Cia.
rádio difusora transmitiu ou-
tros apelos: "Os avanços ini-INeutralidade
mígos levam-no profundamen- da Argen tinate para dentro do país. Sem

.'

c�nsi�eração pelas perdas, os, Londr.es, 13 (A. P.) - O "Ti
hítlertstas estao conclamando mes" insere um editorial sob o
todas as forças para ocupar

nO-I'
título "Argentina Neutra", 110

vos e importantes distritos. qual diz que" qualquer governo
Combatentes do exército sovié- que no atual estágio do confli
tieo! O país possue agora' ar- to ainda se atem à neutralida
mas de primeira classe. Usai-as! de, é susceptivel de ver a sua
contra O inimigo' Pela vossa I posição tornada crescentemen-

Apelos da rádio de
Moscou

inabalavel firmeza, barrai to
dos os caminhos às hostes ale
mãs l ";.

AVISO

'Não ha necessidade. mi
nha Senhora. de cada mês
ter sé te dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias, Si a Senho
ra sóíre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regulador. tônico.
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe lará recuperar

I
(ontratada para o Metropolitan
de Nova Iorque uma brasileira
Rio, 13 (C. P.) - Rosina de

Rimini, há poucos anos, quan
do seu nome apareceu pela
primeira vez nas colunas da
imprensa e da arte brasileira,
era bem uma ingênua garota
de escola, de vestidinho curto
e grande laço de fita. Pois é
essa artista que agora, muito
jovem ainda, já se póde consi
derar quase nas culminâncias
de sua carreira. Acaba ela de
firmar um contrato na impor
tância aproximada de 800 con

tos, o maior até hoje feito no

Brasil com uma artista nacio
nal para uma temporada em
um dos "music-halls" da nos
sa capital.
Procurada pela reportagem

da HA Noite", confirmou in
tegralmente a notícia, dizendo
que a seu ver, a única cousa

importante em tudo isso era

que é brasileira e conseguiu
ultimar um entendimento que
até então só parecia possivel
quando a envolviam nomes fa
mosos do cartaz internacional.
Narrando sua rápida carreira
artística, relembra para o jor
nalista que, certa vez, tendo
contado para os Estados Unidos
pela cadeia da N. B. C., rece-
'beu um pedido de test cine
matográfico, seguido logo de
um oferecimento de contrato
pela RKO, que não quis assi
nar, porque achou muito longo
o prazo -- sete anos -- que o

mesmo estipulava.
Descendo a explicações, Rosi

na faz uma revelação interes
sante sobre o seu contrato. As
sinara efetivamente o aludido

Icontrato para cantar 365 vezes
durante um ano, pela quantia
aproximada de 800 contos. To
davia, tanto poderia cumprir
o contrato de uma só vez, co
mo de quatro anos. E, finali
sando, diz acreditar, que a sua

primeira interpretação, dentro
das condições estipuladas, só
será daquí a uns três meses. E
isso porque, esclarece, preteri
do agora, atendendo a um con

vite, fazer uma viagem aos Es
tados Unidos. Aqui a maior no
vidade da sua entrevista: se a

guerra não atrapalhar, irá can
tar no Metropolitan, de Nova
Iorque. _.

A pessôa enve

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

ridade as

ANASTAC'IO KQTZIAS a
visa à sua distinta freguesia
e ao público, em geral, que
mudou a sua loja de íazen
das e armarinho, para a rua

Felipe Scbmidt, nO 17 (antlge
Agencia da Companhia Sín
ger).
Florianópolis. 3' Julho 19�2

ANASTACIO KOTZrAS
l5vlO

anos de vida.

Vende-se ou aluga-sea propriedade n: 35 à r,ua Al
mirante Lamego, composta
deum bungalow confortavel
e moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma
casa propria para instala
ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

centro, ou próximo ao centro
da cidade.- Informações na
CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt. 17.

Disparou um tiro
contra o edificio da

Schering
Buenos Aires, 13 (A. P.) -

A polícia está empenhada em

descobrir o indivíduo desconhe
cido que disparou um tiro con
tra' o edifício da firma alemã
';Schering", de produtos quí
micos, na parte central da cí
dade,

PILULAS
DE

BRISTOL

Seu Nariz
se Entope,
Perturba
o Sono?

Ao deitar-se pingue umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. Va-tro-nol "desentope" o

nariz, facilita a respiração, preparan
do assim o caminho para uma noite
de sono reparador. Desaloja a estor
vante mucosidade, acalma a irrita
ção, contrai as membranas inchadas.
Goze do bem-estar que Vá-tro-no!
proporciona, esta noite!

_

VICK /�'��VAGTRO·NOL1�

Lavai, «lavado)) em
lágrimas ...

Dr. G.

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. Rua Traja
no, 12.

Ensino obrigatório do português
nas escolas do México

Cidade do México, 13 (U. P.)
- Ao ser concluido o primeiro
curso de verão de ensino da li
teratura brasileira-portuguesa,
na Universidade do México, o

reitor desta, sr. Brito Foucher,
informou que está 'sendo estu
dada a proposta de incluir o

I
ensino desse idioma no plano
de estudos.

O referido curso foi citado
pelo segundo secretário da em-
baixada do Brasil, sr. Mendon
ça, tendo comparecido ao mes
mo 60 estudantes em sua maio
ria norte-americanos.

elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1.68.

te difícil pelas ações das pró
prias potências do "eixo". A
crescentou o editorial: "Seus
favores são tão elnbaraçantes
quanto é caprichoso o seu res

peito pela neutralidade".
Discutindo a neutralidade da

Argentina, o"Times" disse
que "havia pouca dúvida de
que as simpatias de todos os

partidos e do povo argentino,
como um todo, estejam do lado
da causa das nações unidas".
Além do editorial citado, o

"Times" publicou um artigo de
1.500 palavras sôbre a atitude
da Argentina.

V. S. JA' PENSOU NO FU- I
TURO DE SUA FAMILlA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes ri.> 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

I p�;��!�eu�Ir!�l�;!,assegurando-lhes o pão
. deC���:to;ia�m Santa
Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

30v. alt.-30

Salas no centro-

I Alugam-se diversas salas,
p/médícos, dentistas ou ado
vogados, sltas à rua Tira
dentes, 14 (sob).
Vende- se também uma otí

ma armação envidraçada pI
escritorio. Tratar à Rua Fe
lippe Schmídt, 19 (Casa Dau
ra) 13vs 2

uma sala

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automcweis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.

.. GASOGENIO LIGHT
a excluaí vidcde desse produto, fabricação inteiramente nacional, para todo ° Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela comissão de técnicoSi
encarregados p�lo Governo, já é conheci,do em todo ° Brasil como 'de absoluta p raciado, eficiencia e de facil rnonej o, Com o maximo prazer ministra-se aos

snrs. Int_eressados toda e qualquer informação a respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes aparelhos, dentro de breves dias.'
Rua Conselheiro Mafra N· 54

.

Telefone, 1.665 Telegrama «TUFFIAMIN»,

� O ESTADOI/P
BURlO ,"fB8PBBTIlIO
R� e Oficl1las l Rua

João Pinto L 11

Te!. 1921 - ex. pGIItal 13t
-

ASSINATUR.A8

1f. CapJtah
.s_�"..,...;;;AJwo;;_ - ••

iJIiiiiI -.:. ,r-
�e ••••••

�estre ••••••

116. ..

1fo bderlor,' ---

Auao • .•••••••••• 1I$0OI
Semestre .• , •• • • lO$0OI
TrimelJtn .•�. lIQfOOe

AnÚDCiOl me<Uantill eontrn.t.o

Os originaia, IilMmo nio pu.
bllcadoa, Dio serão de\'Olvidoe

A direçAo Dio III! reçonsabi,.
Iiza pelos eonc.eitoe emitidoe

l DOe.-tJgos 8Mjnad08
4j �

PIANO
Vende-se um piano. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior. 48.

SanguennlCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS CALelO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido., Depauperltdo"
E,gotados, Anêmico" Mãl.
que criam Magro.. Criançu
raquíticas, rlceberão I toni·
ficação ger.1 do organiimo

com o

Sa n OU e n o I
ue. nx.s.e. rr 199, da 1921

linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sacados e domingos

I Aqente em Florianollolis: MÁRIO MOURA
, PRAÇA 11') DE NOVEMBRO

=-===::===-=====:::::::=::==-

Os heroicos camponeses da Croácia

Companhia c Aliança �a Baía»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoe

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (préd ios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
" 54.700:000$0(')0
" ;J.929.719:000$000
" 28.358,'717$970
" B5.964:965$032
" 7.323:826$800

e terrenos)" 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub- agências em todo o território nacional.
Sucursa� n? l!ruguái. Regula?ores de avarias nas, prln

crpais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
C A'MP OS L O B O' & (ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOMINGO, dia 16, às 10 horas, mais um «cock-tail» dansante com os «Demônios

"do Ritmo». A's 21 horas, «soirée» oferecidá pelo Grêmio Marajoara.
Vida Socialj

DOMINGO - DIA 16

Com destino a Caracas, onde
vai assumir o elevado cargo de
Embaixador do Brasil na Vene-
zuela, partiu ontem, pelo "clip·
per" da Pan American Airways,
o dr. Luiz de Faro Junior, que
viajou acompanhado de suas fi
lhas, sritas. Maria Luiza e He- I
lena Maria.

O novo embaixador brasileiro Cairo, 14 (Reuters) - Foi
em Caracas, cujo embarque es- revelado nesta capital que se
teve muito concorrido, chegou encontra no deserto ocidentalI

ontem mesmo a Belém do Pará, um pequeno número de pilotos Rio, 14 (Estado). - Noticia
devendo hoje alcançar Port of de caça das fôrças aéreas nor- o "Correio da Manhã": O
Spain e amanhã La Guaira, te-americanas. Êsse grupo governo de Santa Catarina
porto da capital venezuelana. constitue a vanguarda de um fez transferir para esta co-

;if. contingente de aviação dos Es- pital, onde ficarão sob a
Procedentes dos Estados Uni- tados Unidos, que deverá refor- guarda da Polícia Civil, 22

dos, �ia Lima, La Paz e
.

Co- çar as fôrças aéreas das Nações alemães detidos naquelerumba, chegaram no domingo, Unidas no Oriente Médio. Estado, e que se encontra
ao Rio, pelo avião da Panai�, o Logo ao chegar os america-I vam em presidio especial.
te?or Ch?r.les Kullman e ��balx� nos .obtiveram perm�ssão para Ness.e sentido, o ministr.o da
NInO RUlSI, cantores nor te ame realizar alguns ensaios com os JustIça, sr. Marcondes FIlho,ricanos, ambos da Metropolit an ] seus "Kittyhawks", causando I dirigiu-se, por ofício, ao
Opera House de Nova Iorque, forte impressão pela sua perí- chefe de Polícia, cientifican
que vêm participar da tempo- cia ele vôo e recursos de com- do o major Alcides Etche
nada lírica do Teatro Municipal. bate. goyen do embarque dos
E t P �,. d Ctt CLUBE DOZE DE AG-OS-TO presos políticos alemães,cujas .e�e no a aclO. o a e e, chegada a esta capital jáem visita de cumprimentos ao D d d P'd t ..

Presid d R .ibli
e or em o sr. reSI €ln e se vez-i ficou , a bordo do na-resi ente a epu ica, e ao ficam convidados os srs. vio «!ta ll1era».

mesmo tempo para fazer entrega sócios e suas exmas. famí- q.
de um memorial em que expõe lias para a "soirée" que o Intervencão na
as necessidades da classe, nurne- Grêmio Marajoára realizará CNN H k. -

t ti d • • • cepecrosa cornissao represen a iva o em a noite de domingo, às Rio, 14 ("Estado") OSindicato dos Ferroviários da 21 horas, em homenagemI d E d Presidente da República assí-Companhia Pau ista e stra as ao 70.0 onívensdrio dêste'" nou decreto-lei colocando sobde Ferro. Clube. a intervenção do Govêrno, a

Emprêsa de Navegação Hoep
cke, que faz parte do patrimô
nio da f'írma Carlos Hoepcke
S. A., em Florianópolis, e que
passará a ser administrada por
interventor designado pelo mi

Temos o prazer de con - nistro da Viação, recaindo a
vidar os nossos associados e escolha, de preferência, em ofi

cial da Armada.

Ecos e Notícias Peças �enuinas FORD
Só

- ,-

com os cencessionanes:
Tuffi Amin &: Irmão

(OrlS. Mafra, 54-(aixa postal 171-Fone 5166
Asas americanas sobre os

desertos do acidente ÚLTIMA HORA
-

é-. -J'
Quinta·colunlstãs

catarinenses chegam
ao Rio

Anlversárloo:
Fez anos ontem o nosso

prezado conterraneo sr. Flor
doaldo Silva.

Fazem anos hoje I
O rnenor- Erico Abreu, fi

lho do sr. Zeferino Abreu;
o sr. maior Fernando Ma

chado Vieira, professor da
Escola de Comércio de Sta.
Catarina e que conta em
nosso meio com inúmeras
relações;

o sr. dr. Ian Corrêia, a

balizado clínico;
a exma. sra. d. Carmen

Barbosa Vieira, esposa do
sr. Raimundo Vieira;

_ a srita. Alma Silva, filha Ido sr. Aprígio Silva, fun·
cionário da S. S. P.;

_ a exma. sra. viuva Fran
cisco Schneider Fonseca.
a garotinha Marilda, filha

do sr.Manoel Leão Coelho,
comerciário. �
Habilitações:
Estão-se habilitando para

casar o sr. Djalma Anselmo
e a srita. Clara Francisco
Fraga.

Grande "matinée" dansan
te, com início às 17 horas.
Apresentação de ENZO, o

novo "crooner" da
orquestra.

*
* *

Na 2." quinzena de setem
bro proxrmo , eleição da
Diretoria para a exerC1CIO

1943 - 1944.

x

suas exmas. famílias, para
a "soirée" que se realizará
domingo pr óxirno , nos SQ·

Iões do Doze de Agosto em

homenagem à passagem do
70. ° aniversário dêste Clube.

A DIRETORIA

Caspa 1
LHOSA 1

LOÇÁO MARAVI·

*

A aviação norte - americana
atacou, em Novaririo, porto
da Grecia, três cruzadores ita
lianos, atingindo-os com impac
tos diretos.

*

A RAF. incursionou ontem
sôbre a zona industrial da Re
nânia.

*

O almirantado holandês co

municou, oficialmente, que um

submarino holandês torpedeou
2 navios japoneses, no Pacífico,
deixando-os em chamas.

•

Segundo se declara os ameri-
canos usaram tropas paraquedis
tas em seu ataque contra as
ilhas Salomão, ao· norte da
Austrália.

'"

A si tuação da India vai se

normalizando, segundo os últi
mos informes. Em Bombaim e
Nova Delhi o comércio está
voltando a funcionar.

Uma batalha naval de gran
des proporções está sendo tra
vada entre as esquadras norte
americana e japonesa, nas àgu
as das ilhas Salomão.

Centro Acadêmico
XI de FevereiroCasamentos:

Na residencia da noiva, à Em reunião de Assembléia
rua Araujo Figueil'edo rt? 27, Geral Ordinária, realizada ontem

realiza-se amanhã, às 11.30 procedeu-se, na Faculdade de
horas o enlace matrimonial Direito, à eleição dos novos

da senhorinha Neli Lebar- membros do'Diretório Acadêmico
benchon Poeta, com o sr. que apresentou a seguinte resul
Nilo M. de Melo. tado: Presidente, Ataliba Cabral
Testemunharão o ato ci- Neves ; 10 Vice' dito, Altamiro

víl, por parte da noiva, o Dias; 2° Vice-dito, José F. Boa
Sr. Manoel V. de Melo e baid; i: Secretário, Nilson V.
exma. esposa, e, por parte Borg�s; 2' Secr�tár.io, "João .

G·
do noivo, o Sr. Otávio Le- i da �Ilva Neto, 1 Tesoureiro,
barbenchon e exma. esposa. Mana d� Lour,des Haberbeck; 2'

No religioso o Sr Luiz da Tesoureiro, Joel V. de Sousa; 0-
C t M I

'

e sen'hora Si- radar: Hipólito G. Pereira; Bi-os a e o
hli

,.

F
.

E M'dônia Pereira Melo, por Gl0tecano, rancisco . Ira

d' tomes·parte. a rioivo , e p�r par � CONSELHO FISCAL' H')'do nOIVO, o sr. Zurl Sequ
í

' e 10

da Cunha e esposa. Orlando G�a�ft, Antenor .Tava·
\_. .

m de nu'pc ias
r es e Eur ípio -Rauen..úm vIage ,

A M f
.

ididos noivos seguirão com des- esa OI presi I a por um

t· te do Estado dos professores daquele estabele-rno ao nor '.

d
"

O d'cimento, cate rático ton a

Gama Lobo d'Eça, tendo a ses-

são decorrido normalmente.
.

No dia 2 de setembro próximo
dar-se-á empossamento.aos novos

membros do referido Diretório,
para o que estão sendo expedi
dos so necesssários convites.

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Mei
reles n' 18, Tratar com João
Matias Gustenhoffen, no mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas iüvs.alt • 7

Viajantes:
Afim de presidir os con

cursos para coletores, es

crivães e postalistas, chegou,
ontem pelo avião da Pa
nair à esto capital, como

representante do D.A.S.P., o

dr. Nelson da Cunha e Melo,
que se acha hospedado na

residência de seus tios, à
rua Blumenau 60.
A primeira prova terá iní

cio domingo pr-oxrmo , no

edifício do Instituto de Edu
cação.r-

Reivindicações italianas de
ritorio francês

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto, 'i - Fone t.t,61

RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuva, 11% - Fone 1.456

Berna, 14 (U p.) - O jornal
"Tribuna de Genebra" informou
que a imprensa italiana reiniciou,
repentinamente, sua campanha
sobre as conhecidas reivindica
ções italianas de territorio fran
cês, especialmente Nice e Córse :

ga.

AVISO
O Dr. LAURO DAURA, a
nuncia aos seus clientes,
que mudou o seu consultório
para a Rua Tiradentes n 14
onde atedderá das 10 às 12
e das 15 às 17 horas.

Opinião de um jornal
português

LISBOA, 14 (R.) - O jor
nal "A Voz" em artigo publica
do sobre a situação da India,
declara:

«A Inglaterra vê-se obrigada
.8 enfrentar os graves aconte
cimentos da India, mas a invasão
japonesa seria muito piór, Se o

governo da India errou foi unica
mente por ter levado tanto
tempo a agir, como agora o fez"Milhares de rumenos presos

Berna, 14 (A.P.) - Despachos
recebidos de Bucareste dizem
que foram efetuadas, pelas auto
ridades de ocupação de Buca
reste, milhares de prisões de
rumenos, que se negaram a obe
decer às exigencias do serviço
militar.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA
E PARA A RAÇA

I
Cartazes doEstrada de Ferro

Paraná - S. Catarina

�, F'Ior-ion ôpo lis , 14 de agostoO Interventor Amaral Pei· de 1942.
xoto assinou decreto abrin- VALMOR WENDHAUSEN.
do crédito especial de 15 2.0 Secretário
con tos de réis, para aquisi-- -

ção de uma urna funerávia GRÊMIO MARAJOÁRA
para trasladação dos restos
mortais do grande juriscon
sulto brasileiro Teixeira de
Freitas, no cemiterio de Ni
teroi, para sua terra natal,
a Baía. Teixeira de Freitas,
redigiu, 0« Consolidação
das Leis Civís do Brasil»,
que serviu de modelo para o

Código Civíl do Urugai e da
Argentina .

*

Vai fazer um estágio no

serviço de saúde do exército
inglês o tenente médico
Breno Duarte da Cunha,
que deverá partir em breve
para aquele país.

*

I Foi concedida exoneração, ao

sr. Orlando Mota Espezirn , d,o
cargo de professor 'auxiliar do
Instituto de Educação de Flo
rianópolis.

ter-

5v 5

..,

Foi concedida exoneração, do
cargo de professora do G. E.
"Almirante Barroso" de Canoi
nhas, a sta. Edméa de Lima.

Auxiliar'de escritório
Precisa-se, para 08 servi

ços de auxiliar ds escritório'
de uma moça, com prática
ou conhecimento do mesmo.

Informações nesta Redação.
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
-:- FONE 1581 -

- "FONE 1602 - FONE 1581

A-fim-de assistir à inaugura
ção da nova Estação da Es
trada de Ferro Paraná - Santa
Catarina seguiu, ontem, para
Porto União, o sr. dr. Altamiro
Guimaãres, interventor federal,
interino. que se fez acompanhar
de sua exma. sra. e dos srs.

dr. Ivo d'Aquino, secretário da
Justiça, Educação e Saúde e

Cap. Antônio Carlos de Mou
rão 'Ratton, secretário da Segu
rança Pública e do sr. cap. As
teróide Arantes.

Ao ato da inauguração com

parecerão os srs. Comandante
da 5". Região Militar e o In
�erventor no Estado do Paraná.

A's 7,30 horas A's 7,30 horas

20 Início do seriado:
A volta do cavaleiro

solitariü
Com Robert Levingstone
Getulio Vargas, o homem

providencial
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços: 1$500 e 1$000
Imp. até 10 anos

Aventuras
de Huck

Muralhas de São Francisco
Com Burghes Meredi th

Com Mickey Rooney e

Connolly
Cine Jor. Bras. Ixl1t3

Complemento Nacional (D.F.B.)
A VOZ do mundo Jor. da Guerra

Preços: 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Walter

A's horas7,30

A vingança de
Bulldog Drumond
Com John Haward

Cine Jor. Braes. 2x12
Complemento Nacional (D.F.B.)
Atualidades Pathé News

Preços: 1$500 e 1$100
Irnp. até 10 anos

Violento incêndio, provocado
por mãos misteriosas, lavrou
ontem em Marselha (França),
informou a emissora de Vichí.

•
Quando faziam exercícios em

I
um campo da França ocupa-Clínica médico-cirúrgica do da, algumas divisões alemãsDR. SAULO RAll'lOS

Especialista em moléstias de foram atacadas com granadas
senhoras - Partos. de mão, por patriotas francesesALTA CIRURGIA ABDOl\fINAL: es·

tômago, vesícula, (Itero, ovários, registrando-se dois mortor e
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA oito teridos.PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vari
zes - Fracturas: aparelhos - de gêsso.
Opér-a nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.
- Q

*
Dois trens carregados de tro-

pas alemãs, na França ocupada,
foram descarrilados. Um trem

I
de munições voou pelos ares,
em formidável explosão.

*

���������������������� Dois cargueiros cubanos fo-
ram postos a pique, por sub
marinas do

..eixo" .

•

A radio Berlim interrornpêu
suas transmissões às 22 horas
e 2 minutos de on tem.

·

Bombardeio de bases
aéreas japonesas
Washington, 14 (R.) -

Anuncia-se oficialmente que
os aviões dos exércitos dos Es
tados-Unidos e da Austrália es

tão bombardeando as bases aé-
reas japonesas.
As unidades navais estão

também combatendo encarni
çadamente.

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1% às l'i horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

Danos em aeródromos de Nova
Ciuiné e Nova Bretanha

Sidney, 14 (R.) - Os cír
culos autorizados desta cidade
anunciaram que os danos cau

sados pelos aviões aliados aos

aeródromos nipônicos na Nova
Guiné e na Nova Bretanha tor
naram-se praticamente inuti
lizáveis, ainda por muito
tempo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


