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Assistencia médica
a oficiais

Rio, 2 (E,) - o ministro da
Guerra baixou o seguinte aviso:
"Em face das dificuldades e dos
preços exorbitantes, hoje em dia,
nos hospitais e casas de saúde ci
vis, e lendo em vista proporcionar
ii família do ofieial os meios de que
dispõe a ciência no estado atual de
desenvolvimento, assegurando a

assistência médica e o amparo a to
dos os membros de suas f'amíl ias,
dentro do espirilo de cooperatívis
mo, determino, conforme sugere a

Diretoria de Saúde do Exército, a

organização de uma comissão mix
ta de oficiais para estudar e apre
sentar a respeito um ante-projeto",
Essa comissão, que tcrú a presi

dência de Ulll oficial superior do
corpo de saúde, deverá iniciar os
seus estudos no mês cntrautn.

Generais João Gomes
e Leite de Castro
Rio,2 (E.) - Os generais João

Gomes e Leite de Castro, ex-minis
tros da Guerra, em cartas dirigidas
ao presidente da República, puse
ram-se à disposição do governo
para prestarem serviços ao Brasil,
na presente emergência.
••••••••••••••••••••••••••
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Metais para a' defesa
nacional

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

ANO XXVIII de Setembro de

Os russos cada

Florianópolis - Quarta-feira. 2 1942 I N. 8627

,I

Chegada de navios a Malta O Povo ArgentinoAlexandria, 2 (R.) - O comandante da fortaleza de Mal-

f I t
.

I d d B -Ita declarou que a chegada, àquela ilha, com pleno êxito, de
dois navios danificados na recente batalha travada por um raterna meu e ao a o o raslcomboio aliado no Mediterrâneo, era especialmente digna de
nota como exemplo 'da bravura e da determinação da marinha
mercante, disposto a levar a cabo sua tarefa, a despeito de
Lodos os esforços do inimigo.

Um dos dois navios chegados foi um petroleiro america
no, torpedeado durante a noite, e que fez o percurso final da
viagem sem bússolas e governado exclusivamente pelo pró
prío motor. O mesmo navio foi ainda alvo de outro ataque no

trecho restante da viagem, mas chegou a Malta em três dias
de viagem, apesar de tudo.

leiros. 'que nos são comuns e a firmeza aos

A mensagem transmite o recente vinculos afetivos cultivados na paz,
voto do Cong-resso da Federação, no no respeito ao direito e no exercí- Istambul, 2 (R.) - Os cír-

-

qual se declara que o livre exercí- cio do trabalho honroso para os culos germânicos dos países do

Altas personalidades argentinas ��o U�l�ã!o�neal:::o: ::V;o::: :�:;i� hO;::�i��vl�ei::�do que a "referida' �����te ;�:���u ��:�:��I��:::e���
M tevíd 2 (U P) O díár "EI P

.

"f 'f'
. canos. Acrescenta que para tornar mensagem é um expoente do pen- entre Darlan e Laval, pois ês-

, .

on eVI eu, .'
-

Ia1�O aIz:;tz 1e erenCIa, efetiva essa solidariedade transmi- samento e do sentir de todos os ci- te se recusaria a permitir a or-
a atitude de um grupo de personalidades argentinas, que en-

t t I
� �

dadãos desta parte da' América que ízacão de transportes deviaram uma mensagem de adesão ao govêrno do Brasil. O

CO-I
e ou ra reso_ uçado,

em

qUce propoe '" -

v
-

d d ti d 'material de g'uerra alemão pa-nhecido jornal de Montevideu comenta: "A mensagem de so- ac c,onvocalçao
e

Uf�l I ongre�so compreen em que o es rno a CI-
...

de oroemi t íd dã onti nenta com o rm (e se errar vilização é inseparavel da liberdade ra a Africa, via Bíserta.Iidariedade enviada por um grupo e proemmen es CI a aos . d' � ,

d' , ,.

'1 t· d f duma confe eracao amencana e e que consequentemente o deverargentinos a República do Brasil, por mo IVO e sua orça a ','
.

Participação na presente Guerra Mundial, impõe um comen- .jornalistas, congresso que se pode- imperioso deste momento excepcio-
tário. Os sinatários da mensagem são quase todos homens da ria realizar no Rio de Janeiro para nal do mundo é contribuir para a

mais alta significação na República Argentina. Êles não só- mo aBterraisal.ll.izar sua solidariedade com concretização desse ideal com todas
- as forças do espírito. Nesta oca-mente já ocuparam as mais elevadas posições oficiais e inde-

pendentes, mas, independentemente disso, constituem, em sua
mais elevada expressão, a brilhante "élite" da Nação platín»,
a que nos ligam indestrutíveis laços de efetiva fraternidade",

40
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•••Aí COMEÇA
A VIDA

Sim, contanto
. que você asse

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -

Vida do corpo

IODALB-
Vida do coração

LABORATORIOS RAUL LEITE S,A.

Bueuos Aires, 2 (H. T. ).VI.) - A

I
ficativa expressão na mensagem de

Federação Argentina dos Jornalis- solidariedade enviada ao Brasil por
tas dirigiu ao presidente da Asso- numerosos representantes dos nos

ciação Brasileira de imprensa, sr,' sos circulos culturais, cientificos,
Herbert Moses, uma mensagem em políticos e SOCIaIS, Essa nova pro
que exprime os sentimentos de sua

I
va de amizade tem a virtude de

solidariedade aos jornalistas brasi-I enaltecer os princípios históricos

DENVER,2 (REUTERS) .. _ "OS ESTADOS UNIDOS ESTÃO PREPARADOS PARA A GU ERRA
QUíMICA, CASO ESSA EVENTUALIDADE FOSSE INEVITÁVEL" -- DECLAROU O MAJOR GE
NERAL, WILLIAM PORTER, CHEFE DOS SERViÇOS QUíMICOS DO EXÉRCITO NORTE ...AME
RICANO, QUE ACRESCENTOU: "NÃO DESEJAMOS PROVOCAR O INIMIGO, MAS DEVEMOS
ESTAR PREPARADOS PARA O USO DE GASES TOXICOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES,

CASO ISSO 'SE TORNE NECESSARIO".

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus (olegas e cli
entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clinicas

Rua Vítor Meireles, 26
••••••••••••••••••••••••• f

Submarino alemão
atacado pela patru

lha aérea
Londres, 2 (R,) - A radio-emis

sora de Nova Iorque informa que,
segundo um despacho do Ministé
rio da Guerra da Colombia, foi on
tem travado combate entre um

submarino aparentemente alemão e

aviões de patrulha ao largo da cos

ta colombiana do mar das Caráibas.
Acrescenta o despacho que o sub

marino foi avistado após essa ope
ração e que estava vasando óleo.

gentina acabam de ter uma sigrrí-

Cooperativa dos Fune_ Públicos

( '-'1mudou-se para a praca Quinzede Novem-·

sque etosbro n' 7 (entre a (ia. Telefônica e a Delegacia d� Po��:.�
,.

f t Londres, 2 (R.) - Um correspondente russo com ais tropas do general Zukhov, que recente-mais or es mente conquistaram Zubtisov, nas proximidades de Rhzev, descreve as condições dantescas que alí
Moscou, 2 (Por Paul Winterton, minhões e tanques imobilizados, cs- imperavam antes da libertação da cidade pelas forças soviéticas.

•

da Reuters) - É demasiado cedo perando angustiosamente que che- Realmente, os habitantes de Zubtisov estavam morrendo de inanição. Esqueletos vivos erravampara se dizer que Estnlingrado guem reforços.Rio, 2 ("Estado") - Continua
atravessou sua hora mais perigosa, A resistência do exército soviéti- pelas ruas com a pele estirada sobre os ossos descarnados.

alcançando o maior êxito a campa- M·lh d h I).·t t d Z bti d ldei
..

h ti h ·d duzid I Inha da coleta de metais velhos, pa- Mas é evidente que enfrentou e co esta-se tornando dia a dia mais I ares e am an es e u ISOV e as a elas vizm as 10 am SI o con UZI os pe os a e-
ra a defesa nacional. Todos os clu- sobreviveu a uma crise tremenda, feroz, e muitos contra-ataques mães a campos de trabalhos forçados. Nesses campos eram os mesmos obrigados a usar coleiras com
hes esportivos da cidade se ofere- A ponta de lança do ataque ale- russos, vigorosos c bem sucedidos, os respectivos numeros, como animais, sendo ainda espancados barbaramente a cajadadas, se resistis-cem como postos de depósito das mão, constítuida por forças hlin - foram desfechados.

sem em dobrar a espinhal ou se insistissem em falar com os vizinhos.doações .. Por outro lado, às praças r dada.s, foi e111 parte arrancada da A ofensiva soviética, ao mesmo
ela cidade constantemente afluem haste, tempo, e111 Hzhcv, cslú fazendo fir-

doador?s carregando objetos, de
I As tropas motorizadas de Iii- mes progressos.

alumínio, cobr.e, bronze e .Zll15"0' tler que deviam marchar, ontem, A primeira grande anela de ata-
que são recolhidos em caminhões

I
'

. -

da P;efeitura e entregues ao :.\linis- pelas rua� de Estalll1gra(�o, estão qucs nazistas, passou, e os russos

tério ela Marinha, entrinchciradas por det rus de ca- es tão-se consol idando em suas no

vas posrçocs, desalojando pouco
a pouco os alemães das bases que
estes dantes oCllpa"all1.·
Os germânicos foram tambem

obrigados a Jazer-cm alta nas coli
nas ao sul ele Crasnodar e mesmo

o avanço nazista na direção de
Grosny reverteu em confusão para

"La Prensa" comentando a soli
dariedade do povo argentino ao

Brasil diz: "os sentimentos da Ar-

sião o povo argentino ocupa a posi
ção que seus sentimentos lhe indi
cam e está fraternal e decididamen
te ao lado do Brasil".

Vigilancia no Instituto
do Acúcar e do Alcoo.
Rio, 2 ("Estado") - O presiden

te do Instituto cio Açucar e do Al
cool acaba de ordenar aos chefes
ele serviços ela sede dessa autarquia,
bem como aos gerentes das dele
gacias nos Estados e distilarias
centrais, que exerçam severa vigi
lância sôbre os funcionários das
respectivas secções, no sentido de
apurar se os mesmos manifestam,
por atos ou opiniões, simpatia pe
las nações do "eixo". Ainda de
acôrdo com as instruções expedi
das pelo sr , Barbosa Lima Sobri
nho, elevem os chefes de serviço
comunicar ii presidência qualquer
ocorrência que se venha a verifi
car em conexão com o movimento
internacional, na qual seja parte
qualquer funcionúrio do Inst ituto ,

.._,.,,;-.- _---. ._. _..-.-.._._ _. -.�

Dr. SAULO RAMOS
reínícícrré sua clínica
em prínclpios do mês

de setembro.
" ._._._ _._._ ._. ."._._._._._ _- .

Darlan e Lavai andam
às turras

Apreensão de automoveis
súditos do «eixo»

de

Hio, 2 ("Estado") - As m.üori
dades de Petrópolis, de acôrrlo com

determinação elo governo do Es
tado do Rio, estão apreendendo os
automóveis de passeio, aluguel, cu
minhóes, etc., pcr

í

cncontcs aos sú
ditos do "eixo",

vivos erravam pelas ruas
vez

Um
I'

eixisla" na
> Policia Dr.

S. Paulo, 2 ("Estado") - Rosa
rio Calíubiano ou Rosar-io Salvador
Pugliesi' Caltabiano, sub-delegado
ela 5". Circunscrição Policial desta
capital, por determinação elo supe
rintendente da Segurança Política e

Social, major Olinto de França, foi
processado pelo delegado Américo
de Figueiredo, da Ordem Política,
('111 virtude de ter ficado provado
que êsse funcionário policial é um

"simpatizante fanatico do "eixo",
i manifesLando abertamente suas pre-

Ma•qUI-na de costura dileções pelos totalitários e cril.i-
cando acerballlente os atos do nos,

Compra-se uma máquinÇl, so govêrno que visam a seguran·
Singer ou Pfafer, de 2" mão, ça nacional. Por outro lado, rego
que esteja funcionando com zijava-se sempre que era notieiado
perfeição e contenh� o seu o torpedeamento de alguma uni-
aparelhamento c o m pIe to dade nacional da frota mercante

••••••••••••••••••••,.....Apara bordados. Tratar à rua brasileira. v. W1

Felipe Schmidt, 95. Todas as testemunhas ouvidas. ..
são contrárias ao acusado, sendo • SA'NG1TENOL.de notar que, em sua maioria, tra- • _.1.balham na firma Cassio Muniz & • •Cia., de onde Caltabiano tambem • Contém oito elementos tônicos •é funcionário.
Segundo consta do inquérito, o.. ��� Fósforo, Cálcio, Vanadato, .-indiciado, há dois meses, sustentou A•�' �en��, �C. •acalorada discussão com uma das -�

testemunhas, afim de fazer preva-. � � - •lecer scu ponto de vista contrário • Os Pálidos, Depauperndos. •aos 110SS0S interesses internacio- Esgotados. Anêmicos,
nais, discussão que degenerou em • Magros, Mães Que Criam, •
conflito, resolvido pela autoridade • Crianças Raquíticas rece- •
que se cncontrava de plantão na • berão a tonificação geral •Polícia Central.. do organismo com o 8)Em seu relatório, que foi envia- • cedo ao Tribunal de Segurança Na- •cional no dia. 3. de junho �ltin:o, � • _ _

'.
_

.,
•

delegado Amenco de FIgueIredo . •
conclue: "A çonclusão, serena e

t•••••••••••••• � � � (� fi••• .,."

iusof ismavcl, a que chegamos, de
que o acusado é um clernen to

diS"!solvente das nossas crescentes as

pirações de disciplina, coesão e ci-, Tratamento especialisado
vismo, repousa: a) na sua descen-' das afecções crônicas do
deneia italiana; b) [na sua falta aparelho genital feminino.de calor cívico, ocupando um car- Tratamento moderno de
go público; c) na sua incontinen- gonorréa crônica por meio
cia de linguagem e nas atitudes de de eletricidade. Varizes e
agressividade para com a Pútría hemorroides sem operação.
eomum e de desprezo para com a Fisioterapia - Di3termia. e
nossa gente; d) nas suas relações imfra - vermelho.
de amizade íntima, até o último ConsultSfõ! - das 10 às 12
momento, com o representante con- e das J 5 às 17 horas.
sular italiano, banido, adquirindo Consulto rio - R. Tiradentes
dele, por 11 :00013000, as utilidades 14. Tel. 1.663 .

maís custosas ela sua resid�ncia cm Residencia - R. João Pinto
São Paulo". 9. Tel. 1.607.

o inimigo.

�

Doenças de Senhoras
Vias-urinarias

"

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

Ordens de Berlim
para Lavai

Moscou, 2 (Reuters) -- Os
alemães estão exigindo a ime
diata demissão de dois chefes
franceses na Africa do Norte:
almirante Esteva e general No
gues, diz um comunicado de
Genebra para a Agencia da
No t i c i a s Soviética. LavaI,
atuando, sob instruções de
Berlim, pretende fazer um ex

purgo na administração colo
nial francesa, motivada pelo
fato da atitude de não "cola
'boração" de alguns funcioná
rios.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um oficial do Exercito Indiano, heroi
dos combates travados na Malaia.

Absolvido o filho
de Gandhi

Nova Delhi, 1 (A. P.) - De
vada Gandhi, filho de Mathma
Gandhi e diretor gerente do
"Hidustan Times", foi absolvi
do, pelo juiz, das acusações de
violação dos regulamentos de
defesa da Índia.

O jovem Gandhi fôra preso
no dia 19 de agosto, depois da
publicação, no seu jornal, de
noticias sôbre as demonstra
ções populares na campanha
de desobediencia civíl, iniciada
por seu pai.

2 ., ESTIDO'=' Quarta.feira 2 de Setembro de 1942

INDICAD()R MEDI{j()

AgôsioDe ordem do sr. Presidente comunico ao-, "r". sóclos
que já estão sendo expedidos os convites para o baile do
dia 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Pátria.

Participo, outrossim, Que li Diretoria resolveu ve n-

I
d e r mesas pe ra o referido' baile, cujo produto reverterá
em beneficio das vítímas de nossos navios torpedeados,
campanha essa encetada pela Exma. Sra. Osvaldo Ara
oba. Os interessados poderão adquirir suas mesas, na

. sé de do Clube, a partir do dia 29, da€! 19 às 21 horas

I Traje: Smoking ou b 'anco.

Dr. Remigío ORL�NDO FILOMENO, Secretário

CLlNlCA -MEDICA Comercio de operarios entre Lavai e Hitler
Molestías internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Fehpe Schmidt-Edltt
cio Amélia Neto--Fone 159í'
9 ás 12 e 14 as 17 noras.

RESlDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -I
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deante.

IRESIDENCIA:
IRua Blumenau, 28

--.���-������������---�.�������

Permanente estado de alarme

Vende·se ou aluga·se
Quem dl·rl·l·e as operaço-es �i���:iet�!�;�, 35c!���!�deum bungalow confortavel

e moderno, e um sobrado
Moscou, 1 (Associated Press) - Anuncia-se que alguns com diversos depósitos na

documentos capturados recentemente, revelaram que o mare- parte terrea, e ainda uma
chal de campo Kessler é o comandante em chefe das fôrças casa propria para instala
alemãs a oeste de Moscou, estando o marechal de campo Mo- ção de qualquer .industria
del dirigindo as operações atuais. Acrescentam os documentos Aceita-se proposta de per
que ,:ram enviados por von Better, que dirigia as operações muto por outra casa no
alemãs em um setor, que os comandantes das tropas nazistas centro, ou pr6ximo ao centro
deviam aumentar a resistência aos contra-ataques soviéticos,

I
da cidade.- Informações na

para que não se vissem obrigados a transferir tropas para a CASA NOVA, à rua Felipefrente de Moscou. Schmidt, 17.

Dr.' ARAUJO-..

OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
o nsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES __ o médico especialista em

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

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

Consultório: Rua João Pinto o. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - t�g��:raad�o ;:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

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

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.
------------- ._------------

Dr. AÜCiUSTO DE- PAULA D��eto�a:i�a��SP�:1Florianilpolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra- Violeta.
CONSULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

FODe 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS,

------------------------�

Dr. BEZERRA LEITE ICLÍNIC_.;\
MEDICA

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da. Cllní ca
Ginecológica da Facul-.
dade Nacional de Medi-

Iclna e do Hospital Psi-
quiátrico do Hio de

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tf8,
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
RUa Trajano, es.

Estocolmo, 1 (Reuters) - Foi proclamado o estado de
alarma permanente ao longo de todo o litoral francês, segun
do o que informa o correspondente do "Aftonbladet" em Ber
lim. O despacho em questão declara: "Evidentemente, como

resultado do ataque contra Dieppe, a área litorânea' da Fran
ça, do Canal da Mancha e do Atlântico, foi reforçada com ar

tilharia motorizada de novo tipo e as tropas alemãs que mane

jam 'peças, estão em prontidão durante 24 horas por dia".
II

I R}1�LI() l�EGIS
Ivo d'Aquino. Secretório da Justiça,
Educação e So.úde e os funcionórios da
mesma Secretaria e da Diretoria da
Justiça e So àde convidam as pessôos
amigas de HELIO REGIS, para a

m iasc que, em sua intenção, mandam celebrar, no dia
3 do corrente, (quinta-feira), às 8 horas, no altar do S,S.
Coração de Jesús, da Catedral Metropolitana.

1�81'ITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
om prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pedlatrla,
doençaa do sistema nervoso, apare

lho geníto-urtnarío do hornen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radtología Olínlca com o

Idr. Manoel de Aoreu Carnoanarlo
SAo Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Públlca, pela Uni ver
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua f"�rnando Machado,'

Telefone 1.195

PI ORfANOPOll�

A falta de momória
é a falta de fósforo

O público atribue, empiri
camente, a tal ta de memória
à carencia de fósforo. De certo
modo, essa concepção está
comprovada pela ciencia. O iós
toro desempenha, realmente,
importante função no organismo.
Da carencia fosfórica resu lta
não só a perturbação aludida
como insônia, irritação e iras
cibilidade nervosa decorrente
de verdadeiro desequilíbrio hu
mora 1, e que se torna difícil
explicar em poucas palavras-O fós -

foro desempenha importante papel
como ativador do metabolismo.
Basta restabelecer o equilíbrio
químico dos humores por meio
de um preparado de fósforo,
como o Tonolosían, para que
desapareçam, como por encanto,
todas as manifestações mor

bidas. Com duas ou tres inje
ções voltam as disposições ge
rais do organismo e o conten
tamento de viver

I
Dr. ARMIHIO TAVARES

OUVIDOS· NARIS - GARGANTA
CONSULTÓRIO:

Rua João Pinto. 'I • Fone 1.�61

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11� . Fone 1.456

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 as
11' hl)rRfol.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Attende a chamados
14

Graças à sua coragem indomavel e dedicação ao

dever, o tenente coronel A. E Cuming, V. C., M. C.,
que comandou o 12° Regimento da Fronteira durante a

lu ta na Malaia, foi distinguido com a terceira "Victoria
Cross" 'desta guerra. Chefiava um pequeno grupo de
contra - atacantes contra forças inimigas superiores,
enquanto uma brigava e um batalhão batia em reti
roda. Todos os componentes do seu grupo foram mortos

I
ou feridos; mas a despeito de dois ferimentos de baio
neta no estômaqo, e dois outros mais, êle prosseguiu
na luta, reunindo destacamentos de homens e não se

retirando senão depois de a brigada estar a salvo. Ele
e o seu guia foram os únicos sobreviventes na locali

i dade. (BRITISH NEWS SERV._I_C_E_.) _

Clube Doze de

Londres, Agosto (Interaliaclo) - tão, apenas 50.000 prisioneiros
As palavras que proferiu Pierre franceses seriam soltos, dentre o
Li\\'al na estação de Compiegne, mílhão e duzentos mil que se en

quando se cruzavam os trens qúe, centram na Alemanha. Continua
respectivamente. levavam operá- riam 'presos 24 franceses em cada
rios franceses para a Alemanha e 25 que la se encontram. Sómente
de lá traziam soldados franceses, o último seria solto em troca da
constitue importante confissão do

I
prévia chegada ele mais elez prisío

modo por que funciona a famosa neiros civís.
troca de trabalhadores por prisio- E' essa a verdadeira definicão da
neíros, que é, em verdade, o mais troca que o próprio Laval {ormu
abominavel mercado ele homens lou, sob o disfarce de expressões
iludidos jámais proposto ao povo ôcas que exaltam a fraternidade e
'da França. a solidariedade, mas escondem com
Para que nos convençamoR em d i f i c u 1 d a d e a desavergonhada

elefinitivo ela -verdadeira natureza chantage que se tenta fazer à cus
dessa troca, basta-nos examinar as ta do patriotismo do povo francês
conclusões abaixo a que nos levam e principalmente da classe operá
os próprios números citados por ria.
Laval.
Hilter pediu à Franca 150.000

operárias especialistas,
-

contra a
remessa elos quais concordaria em
libertar, segundo afirma, 50.000 pri
sioneiros franceses. E' preciso con
tudo não esquecer que a esta hora
encontram-se ainda nos "oflags" e

"stalags" alemães perto ele um mi
lhão e duzentos mil franceses. Na
hipótese que Hitler cumprisse ex
cepcionalmente o prometido, a
proporção ele prisioneiros soltos se
ria, pois, de um por 25. - Resta
contudo saber quantos trabalhado-
res, dentre os que se oferecem
como prisioneiros civís serão

con-Isiderados suficientemente compe
tentes para assumir realmente um
valor de troca. Julguemos nós pró
prios de acôrelo com o que sabemos
ter ocorrido até hoje. A 1l ele julho,
realmente, anunciava Paul Marion
que desde o primeiro apêlo de La
vai, apenas 20.000 operários ti
nham partido para participar dessa
triste troca. Os prisioneiros repra
trlaclos atingiam, até 11 ele agosto
ultimo, contudo, apenas, o numero
de mil. Aelmitindo, para efeito de
cálculo, que Marion tivesse dobra
elo o numero de operários enviados
a a Alemanha e que sómente dez
mil tenham chegados até lá, torna-
se evidente que três mil apenas ro
dade de um única prisioneiro.

Os cárceres nazistas não poderão,
portanto, ficar vazios no dia em

que 12 ou 15 milhões ele franceses
tiverem tomado o caminho da Ale
manha. Seria preciso, pois, que
500.000 operários franceses se sa
crificassem para que dentre êles se
escolhessem os 150.000 especialistas
exigidos por Hitler. Nesse dia, en-

Representantes:
MACHADO & Cia.

Salas no centro
Alugam-se diversas salas,

p/rnédtcos, dentistas ou ad
vogados, sitas à rua Tira
dentes, 14 (sob).
Vende-se também uma otí

ma armação euvldraçs da pj
escrítorto. Tratar à Rua Fe
líppe Schmidt, 19 (Casa Dau
ru) lSV-12

Seja Guarda Livros em sua Vasa
Por corr esp ndencia, em 12 mezes apenas, V. S, di

plomar-s e-á-g aranttrnos melhoria-sempre há. procura de
peSSOAS competentes. Faça. o curso em sua casa e obterá
melbor emprego. V. S. tambem poderà nos representar
nessa cidade, ganhando muito dinheiro. Evcreva aluda bo
je a Caíxa Postal, 3717-S. Paulo,

IIFarmácia ((Esperança'»do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachcl.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICaS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.542

(edifício do

do! aFamado! PNEUS 8 R A S I L,

\ I

I

A «AGENCIA FORO-', distribuidora
querendO bem servir aos que a honram com a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dês se produto. dando um desconto compensador.Assim. inteiramente à dispOSição dos interessados, aguarda com prazer a sua honrosa visita.

Rua Conselheiro Mafra.. 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMIN:t •• Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Londres, Agosto (Da A. N. T. es

pecialmente para o Serviço Inter
aliado) - A Agência Telegráficano
rueguesa informa da Noruega que o

suposto departamento da igreja ele

Quisling eleu orelem à polícia de re

quisitar e enviar 'ao departamento
as vestimentas sacerdotais perten
centes aos pastores que usaram

essas vestimenta após terem sido
exonerados ou terem-se demitido.
Parece,no entanto,que se hesita em

empregar a fôrça, caso os pastores.
resistam. O departamento não to
mou ainda uma decisão a respeito
ela consagração elos novos "bispos"
quislinguistas, e crê-se que ele hesi
ta ante a indignação do povo, pen
sando talvez conservar para mais
tarde, uma possibilidade de nego
ciação com o cléro legal.

A carta que segue abaixo, é escrita por um jovem belga, condena
do à morte pelos alemães, devido a prática de sabotagem. Escrcoeu-a
aos pais, da sua cela na prisão de SI. Gilles, Bruxelas, a mesma prisão
em que a enfermeira Editli Cauell, paSSOlL seus últimos dias de vida.
Pela sua comovedora simplicidade, constitui urn traslado da "carta de
um. aviador à sua mãe", escrita por um britânico, e revela um conhe
cimento profundo do espirita que anima «is pulriolas belgas, levando
os a oierecer a vida pc/a restuuraçõo da independência de seu país.

"Caríssimos pais: I "Não me s.erá penoso; _ T?o�"Acho-me na décima cela' volta da meia nozte assistirei
número ... , será a última e per� ! missa e poderei receber comu

manecerei aquí apenas uma nhiio; algumas horas mais taT�noite pois amanhã às oito de deixarei esta vida, e estarei
men�s um quarto, ser�i fuzila- perto da minha irmãzinha
do. Georgette, junto de quem ser-

"Ouvi sem vacilar, junto me-á possivel amá-los e prote
com meus companheiros, a re- ge-los, muito melhor do que
cusa feita ao nosso apêlo, Con- poderia fazê-lo na terra.
taua com isto e os nove mêses
de solidão aquí passados, pre
pararam-me bem. Estou con
tente que tenham conservado
ânimo tão excelente durante
este longo julgamento, e agra
deço a todos que nos auxilia-

"Ã senhora, mamãe, que
amei extremosamente e sem

pre achei uma santa, peço per
dão pelas penas e tristezas que
lhe causei. Sua fé sustentar
lhe-á, e poderá dirigir a afei
ção que me dedicava às mi
nhas sobrinhas e amigos mais
queridos.

Médica Espirita
Dra, Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142-1°. ando Telef.

I
22-1092- Rio de Janeiro.

ramo

"Quando lerem estas linhas,
estarei morto. Desejava que
elas lhes ajudassem a suportar
mais suavemente aquilo que
será uma penosa provação; le
vassem consolo, fazendo-os vol
tar a realidade da vida que de
verão continuar. Deus assim o

deseja. Mas não sei como me

exprimir. Estejam certos, que
não sofro. Graças a vocês, mi
nha vida foi plenamente vivi
da e cumprida. Ri mais, duran
te vinte seis anos, do que mui
tos em toda sua existência. En
treguei-me a meu país e nada
lastimo ... a não ser o vosso ca
rinho e presença.

'V d uma casa de
eu e-se secos e molha-

dos bem atreguesada , ótimo
pon'to, sita à rua Luiz Del
fino n- 34

"Ao senhor, pai querido,
que sempre respeitei profunda
mente, peço que suporte esta
cruz cama homem. Na uertia ..

de, não lhe trouxe em vida to ..

das alegrias que tinha direito
de esperar, mas penso que ago
ra, poderá ficar orgulhoso de

15vs-6

/lFinalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violentoll mim.

"Diço adeus, meus queridos
pais, beijo-os pela última vez,
de todo coração. Não chorem,
nós nos encontraremos nova

mente.

Um valioso atestado sôbre os efeitos
do Xarope Toss

Não há melhor comprovação da ell
cácía de um medicamento, do que as

próprias opiniões dos que_já o usaram.

eI. E assim como a declaração acima, do
sr. C. C. M., do Rio, são inúmeros os

atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope 1'08s no tratamento das tosses,
gripes, resfriados, bronqUl�es e coquelu
che, pois o Xarope Toss e comeosto de
elementos de ação conjunta sobre as

vias respiratorias.
O Xarope Toss não contém nareótic os,

nem tem contra-indicação. Póde ser usa

do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do

sados e escrupulosamente manipulados.
o Xarope Toss atúa sôbre a flora micro

biana, por sua ação antisséptíca, Elimina
IiS toxinas, com seus efeitos nos !ntestl
nos e nos rins. Regula a_ Clrc_Ulaçao �an
guínea, pela branda açao tomc.a sobre
o coração. Age sobre o mecanismo da
tosse, como calmante e seda�ivo e for
talece as mucosas da traqueia e dos
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e. restría

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
um vidro e defenda sua saúde, logo aos

primeiros sintomas destas aíecções das
vias resplratorias com a ação segura
deste medicamento eficaz. Vidro: 5$508.

"Seu filho ...

))

�----------------------..----..----....----

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

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao prestamlsta Liberato Francis�o puarte

possuidor da caderneta D. 12C13, o premro
que lhes coube em mercadorias, no valor de- rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de 18 de Agosto de 1942.

Alugam-se _

2 predlos de construção
recente para família de tra
amento com insta18ção para
criados' e g r,)gest à Avenída
M�uro Ramos, n- 155 e 158.
-Duas boas salas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (60 lado do Banco do
Comércio). InformaçõeFJ: 'I'e
lefone ) 658 e 1.500 ou rua

João Pinto n. 5- térreo.

Devese notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior,

sendo que a sorte já bateu-lhe á
porta, duas vezes

Estreito

4 DE SETEMBRO
formidável sorteio realizará a Crédito Mú
Predial, no dia 4 de Setembro (ô s.Ieíra),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sérle da

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

Mais um
tuo

No
Vende-se, por 4 contos de

réis, à rua Oulntlno Bocaiu
va um terreno com 2 casas.

eni ponto para verdura. Ne
goelo de oca"i�o. Trata.r
com o propríetárto, à esqui
na da mesma rua, n° 1640

5v-4

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

Consulta médica gratis !

Por preço de ocasião
Vendem se: dormítorlo (Rio

Negrinho), 1 :camiseiro, 2
����������������������.--Iiicamas para criança, 1 �ala :

��oj���a;boTf:�ar a Avenida

Produtos CATEDRAL
Aluga-se uma sala á venda na FARMACIA ESPERANÇAgrande e confortável para casal, .

.

na PENSÃO SUlCA, à ma Rua ConselheirO Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6"2
Esteves Junior, 135. V 58

apenas 1$000·Contribuição

,...
i

3

Estabelecido em São Paulo à av. Rangel Pestana n:
12- 4' andar, s. 414/415, com o comércio de representa
ções, desej a representar firmas dêste Estado, exportando:
Féculas, Açúcar, Cígarrtlhos, Cereais, Madeiras e outros
produtos desta região

';

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

Companhia Vale do Rio Doce
A Agência do BANCO do BRASIL S. A., nesta Capi

tal, se acha autorizada até 2� de setembro do corrente
ano, a receber subscrições de ações preferenciais da Com
panhia Vale do Rio Doce, do valor nominal de 1:000$000,cada uma.

As a ções serão integralizadas em 5 prestações de
20%, sendo a primeira no ato da Susbscrlção e as res
tantes em prazo não inferior a 18 meses.

A Sociedade em incorporação, está sob o controle
do Governo da União.

Florianópolis, 24 de agôsto 1942
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.-FlorianópolisAnt> Dias dos Santos Jr. José Pedro Gil

Gerente Contador

Saque fascista
Londres, 1 (United) - Os

círculos oficiais jugoeslavos a
nunciaram novo saque dos fas
cistas italianos na Eslovenia e
na Dalmacia. Informa-se que
os soldados de Mussolini depre
daram e arrazaram completa
mente mais quatorze localida
des eslovenas e dalmatas.

Tambem presos os
naturalizados

Hio, 1 (C. P.) - Um telegrama
de Fortaleza diz que foram presos,
na capital cearense, os alemães na

turalizados Johannes Machma lmann
e Wichmann.

AVISO AO POVO CATARIHENSESALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victo r Mei
reles n' 18. Tratar com João
Matias Gustenhoffen, no mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. iüvs.alt- 8

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empres� Jaeger & Irmão

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para FlorianopolisAuxiliar de escritório às quartas e sábados

Precisa-se, para os servi. Saídas de Araranguá às quartas,
ços de auxiliar dA escritório' sáoados e domingos
�� �:�e���:�toCO�o ����co� I Aqenle em PlorlanoDolls: MARIO MOURA IInformações nesta Redação. ;PRAQA lf) lJE NOVEMBRO .

15 v8--alt. -12 ':-� -.,... ...,..W><!_.."'"__..........__..". --_'IN.Jii§I!!!I+

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
I

II I

o ESTADO 2 de Setembro de 1942

Dia 7 de Setembro o Clube 12 de Agosto promoverá grandioso baile, comemorando a passagem do Dia da Patria

1.0
2.0
3.L
4.°
5.0
10

100
120

1000
10000

Titulo n." 68798 - Uma construção
" "78798 - Um terreno de

" "" 88798 Um terreno de
" "" 98798 - Um terreno de
" "" 08798 - Um terreno de

Premios - Os títulos com o final n.? 8798 (Milhares)
" "" "" 798 (Centenas)
" """ " " 68798 (Invertido
" " 98 (Dezena)
"" " "" 8 (Final)

IVida Social I Empresa ((Líder)� Construt�raCasa Bancaria Munhoz filho
Resultado Oficial do Sorteio do dia 29

Realizou-se ontem, com a pre
sença de altas autoridades civis,
militares e eclesiásticas, além de
alunos de vários estabelecimentos
de ensino da capital, a missa
campal, mandada rezar em ação
de graças pelo restabelecimento
do preso Getulio Vargas.
O ofício religioso efetuou-se

na Praça da Bandeira (Largo
Habilitações: 13 de Maio).

•

Estão se habilitando para Hoje, às 19.30 horas, haverá
casar o sr. Heitor Luz F'i sessão doutrinaria no Centro
lho e a sri ta. Seléne Fer- Espírita "Amor e Humildade
nandes. do Apóstolo".

'::;onvidamos os nossos d.d. associados portadores dos titulos contemplados a virern

receber os premias respetivos.
Agente Geral em Sta. Catarina -- JOSÉ FATUCH _. Florianópolis, rua Vitor Meireles, 18' (sobr.)

Hitler,Rio, 2 (C. M.) - Num café da rua Riachuelo, esquina de
Monte Alegre estava, ontem, o alemão Wilhelm Gradier, o qual,
em atitude insólita, além de provocar várias pessoas que ali se
achavam, ergueu-se em dado instante, dando vivas a Hitler. A
essa altura da história os presentes, indignados, seguram o au
dacioso e o entregaram a um guarda que o levou à presença
das autoridades do 50 distrito.

Premio
Fazem anos )IOJez
O sr. Diniz Junior con

selheiro da embaixade bra
sileira em B. Aires;
a srita. prof. Noemia Sou

sa, filha do sr. Lindolfo
Sousa;

o sr. Flavio Ferrari, do
corpo redatorial da nossa

confreira "A Gazeta";
a srita. Maria Laura, fi

lha do nosso saudoso cori
terraneo Haroldo Calado;
o nosso prezado corrter

raneo sr. dr. Elpidio Bcn-bo
sa, digno diretor, interino,
do Departamento de Edu
cação;

d. Arlindo
esposa do
telegrafista

a exma. sra.
Soares Dantas,
sr. Luiz Dantas,
da "Panair";

o sr. Pedro Vital das Sem
tos, representante comercial.

Agradecimentos:
Do sr. dr. Edmundo Aca

cio Morerrc , conceÚuado
causídico, recebemos atencio·
so cartão de agradecimen
tos pela nota de seu nata
licio.

Agradecimento
Missa

HELIO REGIS
Viuva João Deocle

ciano Regis e sua fi.
lha Helena agrade
cem, de todo coração,
a todos que, pessoal
mente, por telegra

mas, fonogramas, cartas e

cartões, os confortaram
por ocasião do passamento
de seu idolatrado filho e ir
mão, HELIO REGIS, e con

vidam aos seus parentes e

pessoas de suas relações, pa
ra assistirem à missa de 7°
dia, que mandam celebrar
quinta-feira, dia três do cor
rente, na Capela do Asilo
dos Orfãs. 2vs-1

GENTIL OLIMPIO
BOUZON

tAIVaro
Bouzon e Iamllía

João Bouzo n e Iamílía
Leodegario Bouzon e Ia
milia, Gumercindo Cami

nha e Iamllía, Artur Capela
e familia, pais, irmão6, cunha
dos e sobrinhos do inesque
civel GENTIL OLIMPIO BOU
ZON, convidam aos seus ami·
gos e parentes para assis
tirem à missa que, em inten
ção à sua alma, será cele
brada no dia 5 do corrente
(300 dia de seu fAlecimento),
no altar de Sant'Ana, na
Catedrai Metropolitana, às
7.30 boras.
Por êsse áto de fé e cari

dade se confessam gratos.
3 v.-i

Deu
•

«vivas»Ecos e Notícias

Ltda.
de Agosto de 1942

Serie A Serie B
30:000$ 50:000$
5:000$ 10:000$
3:000$ 5:000$
1 :500$ 5:000$
1 :500$ 5 :000$
5:000$ 7:000$
10:000$ 20:000$
12 :000$ 24:000$
10:000$ 20:000$
50.000$ 100:000$

a num Café

•

OLEO ELECTRI
� (CO é o linimento
ideal para aliviar
as dôres mús
culares produzi
das pelo exercício
violento e pelo!J
esportes - além·
das dôres reumá
ticas. nevralgia.·
C as caimbraa.. i-_._._-_./

A portas fechadas
Rio, 2 (C. M.) - Na casa n. 122,

da rua Gustavo Sampaio, foram de
tidos, por suspeição de suas ativi
dades, os alemães Carola Lumhart,
Francisca Grotchen, Herta Schilie,
Wilhelm Schilie e Ge rs Schlie, os

011< quais, ruuniudo-se a porta fecha-
A "Pensão Müller", estabe- das, na referida casa, incidiram na

lecida à rua Esteves Junior, 9�, justa desconfiança dos vizinhos, que
os denunciarnm iJ polícia. Os deti

passou a denominar-se «Pensãc dos foram mandados ii Polícia Ccn-
Caxias». trai, que lhes darú o conveniente

•
destino.

•

A Livraria " Schuldt", da sra.

H O. Ligocki, desta capital,
passou a denominar-se Livraria
" Progresso".

o comandante da 5". Região
foi autorizado a convocar para
serem incorporados no 5°. Ba
talhão de Engenharia, os reser

vistas de P. categoria perten
centes à disponibilidade da

sicurazione
• • Adriática"
"Aachen" e

(alemãs).

Generali" e

(italianas) e
"Mannheim"

CASA MISCELANEA, distribui-
dora dos Rádios R. C. A. Victor, Foi constituida nesta capital
Vávulas e Discos. _ Rua Traja. uma sociedade por quotas de
no, 12. responsabilidade limitada, para o

fim de explorar a industria de
oleos vegetais, em nosso Estado.

e A sociedade girará sob o nome

de "Industria de Oleos, Tintas
e Vernizes Ltda." e tem como

socios o dr. Osní Duarte Pereira
e o dr. Raul Bastos.

arraa.
* No dia 14 se instalará no

Em decreto datado de ontem Rio o 50 Congresso Nacional
de Estudantes.

o sr. interventor federal, dr. *

Nerêu Ramos, dispensou a Rolf O sr. Nelson RochfellerFaria Gugisch. ocupante do car-

l N d ) chegou ontem ao Rio e se-
go da c asse , a carreira de, ,

h' d f" I d Ghei d Q d U' d sera ospe e o icrn o o-
engen erro, o ua ro OlCO o brcdl

.

t' d' 12Estado, da chefia da Secção
vernc- ralteuo

a e o la

Técnica da Diretoria de �stra. do corren e.
*

das de Rodagem.
•

Foi inaugurada dia 31 do mês
de agosto findo, no Tubarão,
uma agência do Banco do Bra
sil. Ao ato compareceram o sr.

dr. Altamiro Guimarães, secre

tário da Fazenda. e altas au·

toridades civis e militares.
Em companhia do sr. mi·

nistro da Marinha, almi
rante Aristides Guilhen, o

embaixador da Grã Breta
nha, no Rio, sr. Noel Char
les, visitou. ontem o arsenal
e estaleiro da Ilha das Co
bras ..

'

Em Sergipe. os criadores
realizam um movimento
destinado a organizar uma

tropa de mil bois, afim de
ser oferecida para abaste
cimento das forças milita
res sediadas naquele Estado·

•

•

Foram 7 (e não 40 como
a principio se disse) o nú
mero das companhias ale
mãs e italianas de seguros
cujo funcionamento foi cas
sado pelo Governo brasileiro
Entre elas figuram a"As·

Cartazes do dia
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Mamãe eu QueroCom Eddie Cantor e Rita
Johnson

Cine Jor. Bras. 2x91

Complemento Nacional (D.F.B.)
Noticias do dia 3i x 13

(Jornal da Guerra)
Preços: 2$500 e 1 $500

Livre de Censura

",;0-=- >O

Caminho ásperoCom Marjorie Rambeau

2. ° Continuação do seriado.
A volta do cavaleiro

solitario

Certamens

DulcyCom Ann Sothern e Ian
Hunter

Atualhlades N' 34

Complemento Nacional (D.F.B.)
Musica simplificada (short

natural

CAMPANHA "PRó-EDUCANDÁ
RIO SANTA CATARINA"

.J à 1 ivemos ensejo de nos referir
mos, destas colunas, ao rnovirnen to
em pról da construção de uma ca-

I
pela própria no educandár-io Santa
Catarina. Iniciativa das nobres se
nhoras que orien1am os trabalhos
sociais de amparo aos filhos dos
Iázaros, donas de sentimentos pa-
lrióticos e cristãos acrisolados, oh
leve ela o apóio dos Exmos. c
Rcvmos. srs. Arcebispo e Bispos de
Santa Catarina, tendo sido propos
ta, em circulares expedidas pelas
respecti vas Cúrias aos vigários e

el�carregados �as Paróquias, a irne
diala efetivação da iniciativa em
aprêço.
Nesta capital. domingo último

foi oficialmente iniciada a campa�nha que se objetiva ·em angariar,
de cada paroquiano, de cada bra
silr-iro digno da tradicional gene
rosidade dos seus antepassados a
contrihuição de 18000, ao alca�ce
de todas as bolsas, ainda as mais
modestas.
Dando solenidade ao momento

cel�hroll-�e " Missa Paroquial nes�
sa intenção, atraindo as bençãos de
Deus sobre a Campanha encetada.
Ocupou o côro, durante o ato, um
grtipo ele alunos do Educandário
S�nt� Catarina, entoando piedososcânticos. Ao Evangelho, o VigárioGeral da Arquidiocese prenunciou
c�)]n()Yente apêlo it população paratao nobre dcsideratum das ilustres
c vi rtuosas senhoras que tiveram
Ião dignificante inicialiva. Ao ofer
tório, foi fei1a a coleta inicial do
movimento.
Em breve serão distr-ihuidas Jis

t�s de coleta de .contribuições, de
vidarncnte autenticadas, mercê das
quais os florianopolitanos terão oca
sião de evidenciar, mais uma vez,
a profusao de sua generosidade CÍ
vica c cristã.

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIMBOLOJ
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

Indicios de nova ofensiva
Chunquin, 2 (R.) - Existem indícios de que os japoneses

estão prestes a lançar nova ofensiva ao norte do rio Iangtsé,
anunciando-se que as tropas nipônicas na frente Chequiang
Quiangsi haviam aparecido a oeste de Hancou.

Esse fato pode significar a inesperada retirada nipônica
na China oriental, na qual os japoneses já perderam mais de
20 cidades, depois de uma campanha que muito lhes custou,
com o objetivo de investir contra as fôrças de Chang-Kai-Chek,
partindo do litoral.

economicos

Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços: 1$500 e 1$000
Livre: de Censura

Eliminacão de sodos
súditos do «eixo»
Hio, 2 ("Estado") - O Clube c]e

Engenharia resolveu fazer imedia
tamente lima rigorosa revisão no
spu qlladro social, a-fim-de elimi
naI' todos os sóc.ios súditos do "ei
xo", bem como os que continllarem
simpatizantes dos países inimigos.
Jú hoje foram excluiclos os sócios
súditos do "eixo".

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

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12.

EDIIAL DE CITAÇÃO COM O
PRAZO DE TRINTA DIAS

o Doutor Arísteu Ruy de GOllvêa Schie.'
fler, Juiz

_
Substituto da la. Circul1scriçüo

em exerC1ClO elo cargo ele Juiz de Direi·
to ela la Vara da Comarca de Florianópo·lis, Estado ele Santa Catarina. na forma
da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital de

citaC;,ão d"ê hereleü'o, C0111 o prazo de trino
ta (bas VIrem ou dele conhecimento tl
verem que, tendo se iniciado neste Juizo
o Inventário dos bens deixados por fale·
cimento ele Ac1algisa Zill!. consta das
declarações fornecidas pelo inventarian·
te João Zilli, dado como residente em
Ponta Gl'ossa, Estado do Paraná. Enéas
Silv?, pai ela h1\'ental'iacla; pelo presen.
te (,ltO o mencJOl1ado herdeiro. para, den·
tl'o do, prazo de trinta dias, comparecei'
em JUlZO ou se fazer 1'epresental' a·fim·
ele se manifestar em toelos os termos do
feito em apreço. até final sentenca sob
as penas da lei. E. para que cheg�e ao
conhecunento de toelos mandou expedil'
o presente edital que se!'á afixado no
lugar elo costu me e Pl1blicado na forma
da lei. Daelo e passaclo nesta ciclade ele
Fl_?rianópolis. aos tl'inta e um dias elo
mes ele agosto do ano de mil novecen·
tos e quarenta e dois. Eu. Hygino Luiz
Gonzaga, escl'lvi'io, o subscrevi. Selos a
finaL (As.) Aristeu Ruy de Gouvêa

I Schiefler, Juiz Substituto em exercício,
Confere. O escrivão, liyglno Luiz (tOll'
zaga.

CLUBE RECREATIVO LIMOENSE
BAILE E DOMINGUEIRA

No sábado, 5 do corrente, às 21 horas, e no domin
go, às 16 horas, haverá bailes, neate clube, devendo o

resultado das cotas e coletas reverter em beneficio da
campanha iniciada em favor da aquisição de aviões,
pela' 'Sociedade Catarinense dos Amigos da FAB."

Na domingueira, será inaugurado no salão dêste
clube o retrato da eminente dr. Getúlio Vargas, presi
dente da República, e ofertada à Diretoria, pelos srs.

sacias, a Bandeira Nacional que será hasteada, no dia
7, na fachada da séde.

Saco dos Limões, 2 - 9 - 42.
A DIRE'l'ORIA

ULTIMA HORA
Foi apresentado um projeto No mês de agosto p. p., fo-

ao Congresso Argentino, obr i- ram abatidos sobre a ilha de
gando todos os cidadãos a trei- Malta 52 aviões do "'eixo". O
nar em polígonos de tiro. A número deles, desde o começocada um deles será fornecida da guerra, eleva-se a 939.
uma caderneta. Nenhum funcio- I �

nario público receberá vencimen- Chegou a porto da Grã-Bre-
tos, se não possuir essa cader- tanha outra unidade blindada
neta. Todos os industriais e co- canadense.
merciantes fornecerão listas dos
seus empregados, afim de que
estes tambem sejam treinados
em tiro-de-guerra.

�

Os alemães anunciam ha
ver ocupado o porto russo
de Anapa, sobre o mar Ne.
gro.

* lOs aVloes nor te-urner-íca- \
nos e australianos deixaram
cair 10 toneladas de bombas I

sobre a base j apoeesa de
Lae, em Nova Guiné, co.usem
do terriveis estragos.

*

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

Por exercerem atividades em

favor do "eixo", foram detidos
em Cuba 16 cidadãos alemães,
italianos e japoneses.

*

Fritz Thyssen, famoso indus
trial alemão, apontado como ten
do auxiliado Hitler com milhões
de marcos a subir ao poder, foi
detido em Berlim. Achava-se
êle naquela capital, atualmente,
sob a proteção do marechal
GCBring.

Noticia-se que forças rus
sas ainda resistem, em pon
tos dispersos, ao redor de
Sebastopol, ocupando forti
ficações subterraneas, donde

* os alemães não puderam de· tO presidente Castillo, da Ar- salojar. \
gentina, foi autorizado pelo Con- *

gresso a atravessar os limites do I O governador de Dacar
país. O sr. Castillo vai entre- chegou de aVIa0 a Vi
vistar-se com o presidente da chí e, após uma conferencia
Bolívia. secreta com o marechal

* Pét<;1in, regressou ao seu.
Desde 10 de junho de 1940, posto.

•

data em que entrou na guerra,
a Ltalia perdeu já 2.250.000
toneladas de navios mercantes,
além de 9 cruzadores, 50 destróie
res e centenas de lanchas torpe
deiras. Ignora-se o núme-ro exato
dos submarinos perdidos.

•

Recrudesceu a luta no Egito,
A aviação do "eixo" grande
mente reforçada está sendo con

tida pelos bombardeiros e caças
da RAF e pelas "fortalezas
voadoras" norte-americanas. As
tropas de Von Rommel, em

certo setor, avançaram 12 qui
lômetros, mas foram detidas.

Chegaram ontem a 'Lorr
dres 5 dos mais notaveis [or
nalistas turcos.

Caspa T
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI.

Negocio de oC8síão:Vende-se uma Iímousíua
de alugue], chapa no 1.511.
Tratar com o proprietario
Victor E'lpindola, Caça . Ele�
trica- Rua João Pinto 14

5vs 1

Cozinheira
Precisa-se cozinheira do

trival fino e variado Exigem
!le

. I'efêmciBE. e que durma
no aluguel. Praça Getulio
Vargas, 19 5vs 3

OS DOCUMENTOS
ERAM FALSOS

Fracassou a ação ja�onesa na

baía de Milne (Nova Guiné).
As. tropas nipônicas, em grupos
dispersos, internaram-se na sel
va, onde estão sendo caçadas
pelos norte-americanos e aus

tralianos.
•

Togo,
japonês,
ficou a

Tojo.

ministro do Exterior
renunciou. Sua pasta

Em portaria datada de ontem

cargo do 1.0 ministro, o sr. interventor federa!', dr.
Nerêu Ramos, aplicou, a Carlos
Steiner; Oficial Administrativo
da classe I, do Quadro Unico
do Estado, a pena de suspensão,
com perda integral de venci
mentos, até que prove sua cida
dania brasileira.
Carlos Steiner apresentára, em

1925, no concurso para 4.0 escri·
turario do Tesouro do Estado
documentos falsos, ten/tando:assim, comprovar sua cidadania
brasileira. (

Foi anunciado que as Nações
Unidas contam já com 15 mi·
lhões de homens em armas. As
reservas vão de 16 a 19 milhões.

'"

O lider nacional-socialista
Aolandês Krak foi assassinado.
As forças alemãs de ocupação
estão fazendo numerosas prisões.

•

Gigantesco incendio reduziu a

escombros 03 estaleiros de Soder·
hamn, na Suecia. Poucas horas
depois ocorreu sinistro seme·

lhante em Malmoe.
�

Dr.
�

elerno
Galletti G·-IFoi descoberto um movimento

revolucionaria na RepÚblica do ADVOGADO
Equador, cujos centros princi· Praça 15 de Novembro, 23
pais eram em Quito e Guaia- 1° andar (Altos do Café
quilo Não se revelou a tendencia) Bubi). - FODe 1.1.68.
do movimel'lto. 1 1 -=

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


