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Reforços chegam,�'sem -ie"8sor, a Estalinurado
ZURIQUE,9 (R.) ... A AGÊNCIA OFICIAL ALEMÃ ANUNCIOU QUE PODEROSOS REFORCOS ESTÃO

CHEGANDO CONTINUAMENTE EM SOCORRO DAS FôRCAS RUSSAS OUE RESISTEM EM esrALINGRA·
DO. ONDE A LUTA CONTINúA MAIS FEROZ DO QUE NUNCA.

Reacão contra a cam.
panha anti-semita
Fronteira Francesa, 9 (R.)

- A campanha efetuada pelo
Govêrno de Vichí contra os ju
deus franceses resultou numa

violenta explosão de ressenti
mentos em toda a França não
ocupada, segundo informações
recebidas por fontes insuspei
tas. Foram feitas prisões em

massa, em várias cidades, en

tre as quais Marselha, Lião e

Tolosa.
As autoridades de Vichí não

mais aludem aos presos como

"comunistas", pois entre êles
figuram muitos camponeses e

grande número de personali
dade católicas.
Certos motins, embora dire

tamente ligados às persegui
ções aos israelitas, são igual
mente sintomáticos, indicando
o profundo ressentimento oca

sionado pela subserviencia das
autoridades de Vichí à Alema
nha.

'

Agências e

Representações
C.lx, pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - S

FlORIANÚPOllS

Sub-.glnt•• nOI principah
munciele) do ES�lIdo
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Bebendo leite para
levantar o moral
Londres, 9 (Reuters) - A

rádio de Berlim anunciou que
os habitantes dos distritos ex

postos aos ataques aéreos re

ceberão uma ração adicional
de leite.

'

Anunciou, tambem, a mes
ma emissora, que os operá
rios de Essen terão um mês de
férias, provavelmente em vir-

I
tude da tensão nervosa provo
cada pelos últimos ataques

I aéreos britânicos, contra os

'grande centros industriais na
zistas.

�E�m�i�s�s�o�r�a�s������ ••••••••••••••••••••••••••

clandestinas Dr. Artur Pereira
Buenos Aires, 9 (Reuters) e OII·Vel·raSegundo o que se anuncia

continuam bem encaminha� comunke aos seus (olegas e dí-
das as medidas determinadas entes que reabriu seu
p�la comissão de Investiga- Laboratorio de
çao das Atividades anti-argen- Análises CII'n •.castinas, para a localização de
grande número de emissoras Rua Vítor Meireles, 26
clandestinas.

Uma espada de ouro
para o general Justo
Rio, 9 (C. M.) - Um grupo

de antigos alunos do Colegio
Uníversitarío esteve na reda

ção do "Correio da Manhã"
a-fim-de comunicar sua reso

solução de abrir pelos jornais
uma subscrição pública, para
aquisição de uma espada de
ouro a ser oferecida ao gene
ral Agustin Justo.
Disseram que o presidente

I da A. B. r. arrecadaria as

quantias subscritas e compra
ria a espada, que seria entre

gue ao ilustre homem de Es
tado argentino por uma alta

personalidade brasileira.

TODA A CAUTELA!

I
PRISÃO DE CHEFES INTEGRA-

Rio, 9 (C. P.) - Visando asse- LISTAS

gurar um contrôle perfeito do poli- Rio, 8 (E.) - A polícia carioca
ciamento da cidade, por ocasião da tem estado em intensa atividade no

grandiosa parada realizada dia sentido de controlar os elementos

7, o chefe de polícia, coronel suspeitos. Além de haver sido proi-

I t g 1- t l-g d t g. Etchegoyen, incumbiu o sr. Cesar bida a saída, ontem de súditos do
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;-:;;;;;;;:;:;;;;-;;;;;;:;; n e ra IS as 1 a os a es ran elros Garcez, diretor geral de investiga- "eixo", que tiveram de permanecer

ções, de organizar o serviço geral em casa, numerosas prisões foram

na sua iníame atívídade I
de patrulhamento e fiscalização das ef�tuadas . �as última� 24 horas.
zonas e adjacências por onde des- Alem de súditos dos países com os

. ..
filaram as tropas. Entre as várias quais estamos em guerra ou de re-

RlO, 9 (D. N. P. A.) -- A Imprensa publica telegrama de S. medidas adotadas pelo diretor da lações cortadas, foram detidos vá

Salvador, noticiando que o "Estado da Baía", em editorial sob D. G. 1., figurava a vigilância de to- rios maiorais da extinta Ação Inte

O título "Conspirata Integralista" diz que à frente da conspi- dos os edifícios da cidade, por tur- gralista, entre os quais membros da
•. .' ... mas de investigadores, de modo a famosa "Câmara dos Quarenta", co-

r.ata �e encontr::v� O pesstrno !Iterato Tass.o da Sllv:lra, �uJ::s ser rigorosamente controlada a eu- mo sejam os srs. Machado Floren
ligações com Plínío Salgado, ·sao por demais conhecidas. Nao trada e saída de quaisquer pessoas ce, Raimundo Padilha, Marcos de

tenhamos dúvida, porém, Esta gente está articulada com os es- e a vigilância nos bairros onde re- Sousa Dantas, Lopes Ferraz, Jorge
trangeíros nazi-fascistas, pronta a lançar a desordem e a confu- sidem. súdito� do Eixo. 1<:s�e� �ão Brissola e outros.

•.

_ • , , .
. poderiam deixar suas residências, O sr. Gustavo Barroso esta detido

sa� em �odo o pais. 1: emos .q1!e fa�eI fr en�e, com tod? o rigor, sob pretexto algum e ali se devem em sua residência, sob palavra. Es
I e rIgor ímplacavel, ao banditismo integralísta, que, disfarçado, conservar até hoje. Todo aquele que sa concessão ao antigo chefe inte
,

à sombra, está tramando horas amargas para o Brasil, no mo- tentasse burlar as determinações gralista foi feita em vfrtude de ha

mento em que os seus filhos se congregam em tôrno de Getúlio das autoridades, s�ria, imed!a.tamen- ver-se. êle ,mesmo eSP?!'ta�ea.mente
'iT .' ító " f" I nr' "." te preso e recolhido a polícia cen- recolhido a sua casa, la ha dias.
\ aI gas para a VI OI la lna CO,....l a o erxo", tral, Turmas volantes de investiga-

Declaracões do em· dores percorreram os bairros resi-

bal·xador sovie'tico ,AVISO DR JOÃO DE ARAUJO denciais a-fim-de assegurar o r igo-
• roso cum primento das determina-

Londres, 9 (D. P.) - Num Especialista em doenças e operações ções e prender os que tentassem

festival de beneficencia da de olhos-ouvidas-nariz e garganta, avisa aos seus clientes burlá-Ias. Todo o indivíduo suspeí-
A b

. to, isto é, todo aquele cujo tipo fí-
aviação britanica, o em aixa-

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica. si co se assemelhava ao japonês, íta-
dor russo em Londres, sr. Ivan Rua Vítor Meireles, 24 _ Fone 1447 liano ou alemão e que era encontra-

Maisky, declarou que atual-
DE MANHÃ: 10 às 12 hs. _ À TARDE: 3 às 6 h I do pelas turmas volantes de in-

menta as perdas em homens
s. vestigadores, tinha que exibir do-

e,
, 6 000

I cumentos de identidade. E, se ficas-
dos russos eram ue. a..

T d
-

g t
" se provado tratar-se de súdito do

7.000 por dia. "Est�mos lu.tan- rocan O por caes e a os a misera Eixo, seria imediatamente preso.

do seriamente - disse o diplo- I
mata soviético - e, as !l0ssas racão de carne verde
perdas naturalmente saoele-, .

vadas, como as do inimigo Berna, 9 (A. P.) - Uma carta da Holanda, publicada pelo
tambem O são. Necess�tl:�.m�S "Basel Arbeiter Zeitung", diz que" os gêneros alimenticios naquele
de abastecime;n�os med��m�s país estão em tal escassez, que os holandeses trocam por cães e ga
de tOt�ad ade,�pecle e em gran e

tos a pequena porção de carne de vaca que lhes é permitido comprar.
quan 1 a e .

"

O sr. Maisky acrescentou Isto se dá especialmente em Amsterdão. Acrescenta a carta que esses

que as incursões em massa da animais" são examinados e mortos por magarefes públicos". Diz ain

aviação britânica .contra.? da a carta que a situação dos vestuários e toda roupa de uso também
Reich provocaram índescntí-}" . .

.

. e muito rUlm.
vel entuSIasmo em seu pais,
onde se espera que, nos meses

próximos, aumentarão os_ gol
pes contra o podeno alemao.

Não tenhas dúvida em (le·

nnucíar um "quinta-cOluna",
])01' mais que pareça teu amí

g'o; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. n, �.).

Rumores de paz na

Finlandia
Estocolmo, 9 (R.) - O jor

nal finlandês "Ajan Sunta"
anuncia que "rumores de paz
estão correndo de cidade em

cidade de aldeia em aldeia, es-
,

r

palhando-se pelo pais com a

rapidez do raio".
E adverte o povo finlandês

de que não deve dar credito a

êsses rumores, lembrando que P e -ue se o povo de Natalas declarações oficiais do go- r v I _.

verno contestam formalmente
as noticias assim divulgadas. Natal 9 (A. N.) - "O Diário" iniciou um movimento no

"'....._•••_.-........,........----................... sentido de preparar a população contra os efeitos de guerra,

Dr. SAULO R "MOS tanto procurando evitar o pânico, en: c�so. de, bombardeio, co-
11 mo robustecer os ânimos para a reslstencla a guerra de ner-

reiniciará sua clínica vos. Será organizada um,a comissã� com o ?bjetiv? de ang�-
. . _ d "riar recursos destinados a construçaio de abngos e a execuçao

em pnnclplOs o mes
de outras obras, sobretudo de socorros, ext�nção de incêndios

de setembro e todos quantos possam tornar-se necessános.
..........,..,..,."'........."'_.................---:._-_ .._------------_.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Só às nutorídades interessa

rá, de- fato, o que sabes a res

pelto da "(luinta-cohma". (IJ.
D. N.).

Fraude lotérica
B. Aires, 9 (R.) - Acaba

de ser descoberta gravís
sima fraude na Loteria
Nacional Argentina. Os que
cantavam os números do
sorteio do premio maior
de 300 mil pesos foram

pagos para cantar o bilhete
n. 31.025, que, assim, foi
fraudulentamente sorteado.
Já foram feitas diversas
prisões.

I Florianópolis Qnarta-fe ira, 9 de Setembro de 1942 IANO XXVIII N. 8631

Dr. LAURO nAURll

Comicio monstro, pró Brasil Ocurrencias na �a�ital Fed�ral
Buenos Aires, 9 (A. P.) - Cinco ex-ministros das Relações Cautela, bombas e prlsoes de faSCistas

Exte�'iores deverão falar no "Comicio �110nstro" .

a r�alizar-se e integralistas
no dia 19 no Luna Parck, para estereotipar a solidariedade da

Argentina com o Brasil na atual emergencia de reação às
agressões do eixo totalitario ..Êsses cinco antigos chanceleres
argentinos são os srs. Adolfo Bioy, José Maria Cantilo, Tomas
Lebreton, Julio Roca e Carlos Saavedra Lamas.

EXPLOSÃO NUMA FÃBRICA DE
PóLVORA

Rio, 8 (E.) - Verificou-se uma

explosão na Cía. de Explosivos Na
cionais, antiga Fábrica Estrela,
atualmente sob a fiscalização do
Ministério da Guerra. Dois operá
rios perderam a vida nesse acidente
ficando sete feridos. Essa fábric�
fica entre o Rio e Petrópolis.

Doenças de Senhores
Vias-urinarias

Tratamento especíalisado
das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Diatermia e

ímtra - vermelho.
Consulta"! - das 10 às 12

e das ) 5 às 17 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

14. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

FASCISTAS QUE TENTARAM
FUGIR

Rio,8 (E.) - Vários aviadores da
"Lati" que, como foi noticiado, se

estavam preparando para tentar
deixar o país, foram presos duran
te a noitê de 6. Também o sr.

Vicenzo Copolla, superintendente
dessa emprêsa italiana de navega
ção aérea, foi preso.

Rio, 8 (E.) - Elementos pertur
badores da ordem andaram espa
lhando bombas por alguns coletores
de lixo do centro da cidade, tendo
explodido sem consequência, dois
desses engenhos. .

Há 13O anos os russos ven(iam ";;;1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
a batalha de Borodino

Moscou, 8 (R.) - Puco de
pois de transmitir ao meio dia :
o comunicado soviético, a Iemissora de Moscou irradiou f

ontem o seguinte apelo ao
exército russo: "Exatamente
ha 130 anos, foi travada a ba
talha de Borodino. Essa bata
lha deu glorias imortais às ar

mas, aos estandartes e aos re

gimentos russos. Soldados e

comandantes dos exércitos so

viéticos! Mostrai-vos dignos
dos vossos grandes antepassa
dos! Combatei até à última
gota de sangue! A nossa vitó
ria está sendo forjada no cam

po de batalha".

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. par�sitoses. furúnculos.

ulceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

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

.........................,

são ridículos os fascistas!Como
Com o 8°. Exército britânico no deserto do Egito, ·9 (A. P.) - Os

guerreiros de Mussolini fizeram a primeira experiência de reide "de

comandos". A estréia foi um fracasso absoluto para os soldados fascis

tas, que, sem dar um tiro, acabaram ficando prisioneiros de diminuto

grupo de soldados da polícia militar britânica.

O caso foi assim: Um oficial italiano e 13 soldados meteram-se em

um bote de borracha para uma expedição dos "comandos", à semelhan

ca do que tem sido feito pelos britânicos e aliados na Europa do norte

� ocidental, e em outros pontos. De mansinho, com todos os "matado

res" a estilo, deslisou o bote nas águas da costa egípcia e abicou em

um ponto do deserto, onde os ocupantes operaram o desembarque. Es-

peraram. " Um trem passou, mas ... as bombas não explodiram.
.

Então os membros dos "comandos" foram tomados de surpresa e

deixaram o local, procurando esconder-se entre as dunas. Foram sur

preendidos por 4 soldados da polícia militar britânica e capturados, não

oferecendo a mínima resistência. Assim acabou a primeira experiência
do reide de "comandos" dos guerreiros de Mussolini.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA 1

«(Legião dos Italianos
Livres»

Nova Iorque, 9 (U. P.) - O
coronel italiano Pacciardi a
nunciou estar organizando
uma Legião de Italianos Livres
para lutar ao lado dos ingleses
na frente africana.

O coronel Pacciardi coman
dou os voluntários italianos
que lutaram ao lado das forças
republicanas espanholas em

Guadalajara, onde se registou
uma das mais velozes retira
das .dos fascistas.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Eixista» condenado
Rio, 7 (C. M.) - o juiz Ero

nides de Carvalho presidiu o

julgamento do processo em qU(1
era réu Amelio Garoka de Mi

randa, em face' de inquérito
instaurado em Minas e que to

mou mais tarde o n. 2.391. O
réu foi denunciado por se ter

regozijado com o afundamento
dos navios brasileiros. A acu

sação foi sustentada pelo pro
curador Oiticica Filho e a de
fesa pelo advogado Afonso
Teixeira. Findos os debates,
o juiz condenou o réu a 10
meses e quinze dias de prisão,
gráu máximo do art. 3°, do de
creto-lei 431. O juiz mandou
fosse desde logo expedido man

dado de prisão.

INDICADOR MEDI{jO
ARAUJO OLHOS, OUVIDOS

-NARIZ, GARGANTA
---------------------------

Dr.
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES _- médico especieliste em

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

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

Consultório: Rua João Pinto n. 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 li horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob,)

Dra.

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

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426
Resldencíe: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜCiUSTO DE PAULA Dj�etOta��a�:SP�:1
Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Fisiote rapia: Diate rmía. in Ira-verm e lho e Ultra-Viul eta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644
".---,,-_._--------------------

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

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

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

-

Dr. BEZERRA LEITE I Dr. Z: DE LINS

CLÍNJC� NEVES
Ex-assistente da Clínica

MEDICA Ginecológica da Facul-
dade Nacional de Medi-

II
CONSULTORIO: cina e do Hospital Psi-

Rua Trajano, 33 quiátrico do Rio de
Sobrado Janeiro.

Consultas das 5 boras
CONSULTORIO: R. Tra-
[an o 3:t Das 13 às 15 hs.

I
em deante.

I RESIDÊNCIA:RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28 Rua Trajano, õ5.

--

I

:1
ii

I I

I i I

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

OS italianos cair no rioFizeram
Moscou, 7 (R.) - Anuncia-se que um súbito assalto des

fechado na retaguarda de uma unidade italiana na frente de

Estalingrado, obrigou 550 italianos a lançar-se ao rio, nadando
até a margem oposta - apenas para' se renderem aos russos,
que lá estavam à sua espera.

Êsse ataque foi desfechado por guardas soviéticos que atra
vessaram o Don durante a noite, avançando cautelosamente,
até a retaguarda italiana.

Após haver liquidado as sentinelas, os ruossos abriam fogo,
repentinamente, provocando o pânico entres as hostes inimi

gas. Oficiais e homens puseram-se a correr em todas as dire

ções. Os russos impeliram-nos até à margem do rio, forçando
os italianos a nadar até a outra margem, onde êles se

entrega-'Iram às tropas do exército russo.

III
I

J-OSE' LIMA
Estabelecido em São Paulo à avo Rangel Pestana n

12- 4' andar, s. 414/415, com o comércio de representa
ções, deseja representar firmas dêste E.,tado, exportando:
Féculas, Açuear, Cigarrtlhos, Cereais, Madeiras e outros

produtos desta região

II
I

I Farmácia «Esperança)) Ido

Ifarmacêutico NILO LAUS

I

I

Hoje e amanhã será a s�a preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edificío do

Vende-se ou aluga-s�
1

a propriedade n' 35 à rua Al
mirante Lamego, corriposto
de um hunqolow conlortave1
e moderno, e um sobrado
com diversos dp.pósitos 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

Dois fanáticos do {( sigma )} ��fl:����:Inior::o:õ;:H��
I

Rio, 7 (C. M.) - O guarda rios desairosos às nossas auto- \
1.145 da Polícia Municipal, de ridades, notadamente à nossa

ronda, à rua Paisandú, teve polícia. Muniz, que ali reside,
a atenção voltada para qual- não se achava só quando os

I quer cousa de estranho que r guardas lhe foram à porta, mas!
ocorria na casa n. 268 da refe-. em companhia de outro peri-!rda rua. E porque o caso lhe goso sigmoide, tambem conhe
causasse suspeita, o guarda, ji cido por Tasso Silveira.
então em companhia de outro Isso fez com que ambos, Ie
rondante, decidiu intervir, vin- vados à presença do corníssá
do, então, a saber que o indi- rio Padilha, do 4° distrito, fos
viduo Jo.sé Queiroz Muniz,

í

ntc- sem, depois, mandados à dele
graltsta conhecido e há dias gacia Especial de Segurança
dispensado do Banco Aliança Política e Social, onde ficaram
em virtude das façanhas em Na delegacia Muniz e Tasso
que se notabilizára, pondo ern

I reafirmarain o seu entusiasmo
tumulto a avenida continuava, I pela seita famigerada do sr.

ali, em reuniões suspeitas, cul-] Plinio Salgado.
minando por tecer comentá-

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. D;alma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prãttea n08 hospitais europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sísteme nervoso, apare-

lho genlto-urinarlo do homerc
.

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Olínlea com o
dr. Manoel de Abreu (.;amnanarlo
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Públlea, pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório' de microscopia e

análise clínica
Roa Pernllndo Machado, I

Telefone 1.195

P1 ORTANOPOL'�

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone 1Jt61

I
REsmtNcIA:

Rua Bocaiuva. 11ft - Fone l.ft56

I Dr. Antônio Moniz
de Aragdo

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 as
17' horas.

llESmf:NCI A:
Almirante Alvim. 36
Telefone o. 751.

I Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO;
Rua Felipe Schmidt=-Edltt
cio Amélia Neto-i-Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

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

AUende a chamados
14

Dr. Clarno
Galletti

G. I
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Subi). - Fone I.ft68.

MISSA
Maria Mar
ta Barreto e

filhas convi
dam a seus

parentes e

pessoas de suas relações para
assistirem à missa, que, em

intenção à alma de seu ines
quecível marido e pai-Odilon

J Muniz Barreto, lo telegrafista
" do

.,

Araraquara" - mandam
celebrar no próximo dia 10

(quinta-teira), às 7 30 horas, no

altar do SS. Coração de ]esús,
da catedral metropolitana; fi
cando desde já agradecidos a

todos que comparecerem ao

piedoso ato:
�vll-3

.-

A NECESSIDADE FISIOLÓGICA
DAS FÉRIAS ANUAIS

Desde há alguns anos foi sabia
mente estabelecido no país o siste
ma de férias anuais para os que
mourejam no comércio, na indús
tria e em vários outros setores da
atividade, atendendo à necessidade
fisiológica de dar descanso ao or

ganismo e de proporcionar oportu
nidade para a mudança de clima.
Graças a êste sistema, que de longa
data era praticado nos países euro

peus, milhares e milhares de pes
sôas têm conseguido melhorar o es

tado da saúde e aumentar reservas

de energia para prosseguir, valente-
mente, na luta pela vida. Há infeliz
mente muitas pessôas que não pó
dem gozar dessa vantagem e outras
que se obstinam em não dar folga
ao corpo e ao espírito, de modo que,
ao fim de alguns anos, impertinen
tes e mesmo incapazes para desem
penhar, de modo satisfatório, os

cargos que ocupam. Isto acontece
sobretudo às pessôas que vivem em

cidades movimentadas, onde o or

ganismo ainda mais se deprime soh
a ação do lufa-lufa, dos ruidos e de
toda a sorte de preocupações.
Para o tratamento dessas pessôas

t indispensável o repouso de algu
mas semanas em lugar de bom cli
ma e de vida tranquila. Para comba
ter o esgotamento físico e a depres
são nervosa decorrentes da perda

I
de fosfatos e da estafa, aconselha-se
o uso do Tonofosf'an da Casa Bayer,
que vem sendo largamente emprega
do com os melhores resultados eu.

• adultos e crianças,
��

_CAMPANMA _,
PRÓ
._--_----

Foi recebida com grande agrado
pelos sócios do Clube a pa t rió
tica instituição do adicional de
$500 por despesa, para auxílio

à FAB.

«FAB»

A Diretoria acaba de se dirigir
às demais sociedades desta Ca
pital e do interior do Estado,
solicitando adesão à campanha.
DOMINGO, dia 27 - Eleição da

Diretoria para o período
1942 - 1943.

x

-

Crédito Mútuo Prcdíe I
------- ---- -

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;>restamista Liberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n.1iC13, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de. rs.

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

Deve-se' notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há aDOS atraz, com o prêmio maior,

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

18 DE SETEMBRO
Maís um

tuo
formidável sorteio realizará a Crédito Mú
Predial, no dia 4 de Setembro (6deira),

com prêmios n o valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua ca derueta na sé de da

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

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

Consulta médica grati, !

Conlribuicão
, apenas 1$000

-

Registradoras
��America"

Moderutsaímas, nacionais, com Impressão, registrando
999$900. Venda em 12 prestações por 2:950$ a título de

propag.mda. PROCURAMOS DISTRIBUIDORES CONTA
PROPRIA. GRANDE DESCONTO. CARÚ & CIA.

Rua Riachuelo, 44 A.-Rio de Janeiro

AVISO AO POVO (ATARINENSE
Linha direta Porto Alegr� - Florianópolis

Empre.!8 Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

.

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sacados e domingos
Acrente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA lr, DE NOVEMBRO

Representantes:
MACHADO & Cia.

Enfermeiras paraque
distas brasileiras
Rio, 7 ("Estado") - O Ge

neral Alvaro Tourinho, pre
sidente da Cruz Vermelha, fa
lando à impresa, declarou que
está organizando um plano
pará o atual periodo de guerra,
incluindo aumento de numero

de enfermeiras e criando tur
ma de enfermeiras paraque
distas.

Por preço de ocasião
Vendem se: dormitorio (Rio

Negrinho), 1 camiseiro, 2
camas para criança, 1 sala
de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

NegociO de ocasião:
Vende-se uma Iímousína

de aluguel, chapa no 1.511.
Tratar com o proprietario,
Victor E'1pindola, Casa Ele
trica- Rua João Pinto 14

Svs4

Vende se
uma casa de

-

secos e molha
dos, bem aíreguesada , ótimo
ponto, sita à rua Luiz Del
tíno n- 34

ISv-lO
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Dos museus para
PROFESSORES MÁRTIRES
Londres, julho - (Interaliado)

- Sob o título "Lwow University",
o "Times" de Londres publicou re

centemente uma carta endereçada
pelo Professor Stefan Glaser, Pre

sidente da Associação de Professo

res Poloneses na Grã Bretanha.
Nesse documento, o Professor' Ola

ser diz o seguinte:
"No dia 4 de junho, há mais de

um ano, as tropas alemãs, na sua

marcha para leste, penetraram na

cidade de Lwow. Seu primeiro ges
to foi repetir o que já haviam feito

antes, em outras cidades da Polô

nia isto é destruir os fundamentos

da 'vida dultural e intelectual de

Lwow. Com este propósito em vis

ta, elas aprisionaram e deportaram
para oc campos de concentração,
grande número de professores
universitários. Entre eles, todo o

corpo docente da Faculdade ele

, Medicina e do Colégio Técnico. São

dignos de especial menção o Prof.

Bartel, antigo Primeiro Ministro
e famoso Matemático; o prof. Pilat,
célebre perito em petróleo e o Prof.

Nowicki, autoridade em patologia
e anatomia, além de membro da
Academia Polonesa de Ciências -

todos os quais foram fuzilados. Ig
norava-se, entretanto, o destino de
outras vítimas.

"Particularmente, nada se sabe
acerca do paradeiro de vinte e dois
professores. Aliás, nem mesmo suas

famílias têm menor informação sô
bre eles, nem siquer sôbre se ainda
estão vivos. Por outro lado, não

dispomos de meios para auxiliar
nossos colegas ou consolar suas fa
mílias.

"Apesar disso,consideramos como

110SS0 dever chamar a atenção elo
mundo civilizado para semelhante"
fatos. Êles devem ser conhecidos
de todos os que compreendem o va

lor da cultura e da civilização.
"Divulgada a notícia do desapa

recimento, há mais de um ano, dos
vinte e dois professores de Lwow,
esperamos achar um ineio de des-

. cobrir o seu destino".

as fábricas !�:�""�lN?·tf�:;;'�' �-:71'i.".•-�7J;Lj�;.L::::���---Jr:� ,1���f.�a, �. - .
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Os Batedores de Ca���,ras.
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Rio,7 ("Estado") -Vários
minerais que vinham sendo
guardados em depósitos públi
cos e museus, estão sendo ago
ra utilizados em, diversas ati
vidades industriais.

Os investigadores cientificos
descobriram que certa varíeda
de de quartzo, com a qual os

primitivos habitantes do globo
faziam a ponta de suas flechas,
é extraordinariamente util pa
ra o govêro da frequencia nos

aparelhos de radio-recepção,
visto poderem manter a vibra
ção a um grau constante.
Descobriu-se, igualmente, que

a mica é um material de pri
meira ordem para isolar o ca

lor e a eletricidade, além de
oferecer grande resistência à
decomposição. Essas proprie
dades vieram convertê-la em

matéria essencial para as ins
talações telefonicas e os apa
relhos elétricos.

Os colonizadores deste país
olhavam o lume de suas estufas
através da janelinha de mica
de que estavam munidas essas

estufas, e seus descendentes
extasiam-se agora contemplan
do certos edificios que, sob lu
zes coloridas, brilham como

que por magia graças ao reves ..

timento de mica pulverizada
de que foram dotados.
Há cerca de quinze anos a

andaluzite e a dumortierite, na ..

da escassas nas coleções de
minerais que se vêem em todo
o mundo, vieram desempenhar
um papel de grande importân
cia em relação ao funciona
mento eficaz dos automóveis,
em vista da resistência que
oferecem às altas temperatu
ras e às vibrações; e por se
rem ao mesmo tempo excelen
tes materiais de isolamento,
verificou-se que eram ideais
para as velas de alumagem.

O valor da produção nacio
nal da chamada lã mineral ou
de escoria, foi de menos de dois
milhões de dólares há cinco
anos, enquanto no ano passa
do representou 30.000.000 de
dólares, o que indica a rapi
dez com que vem aumentando
o seu uso como material de
isolação na construção de ca

sas.

Mais de 65 por cento (em
termos de peso) da produção
anual de diamantes é utiliza
da em diversas atividades in
dustriais, sendo de importân
cia capital para as fabricas de
automóveis e de aviões.

I �
UM DETETIVE especializado revela os hábeis
truques e estratagemas empregados pela ga
tunagem para limpar os bolsos dos incautos
e aconselha algumas regras simples para pro-

teger a carteira. No
número de Julho de
SELEÇÕES.Como os Sonhos nos

Aiudam a Dormir
MelhorOs Truques

da Camuflagem
na Guerrrg Aérea

A Felicidade
em Suas Mãos

Pondo ao alcance de todos a inter

pretação definitiva .das fan tásticas
e aberrantes visões que nos atraves

sam o espírito enquanto dormimos.Cidades-fantasmas e outros

ardís estratégicos que induzem
os aviões inimigos a despejar
suas cargas de bombas carís
simas sôbr e alvos imaginários.

Conhecido escultor e edu
cador mostra a maneira
de se conseguir, em apenas
5 horas semanais de agra-

dáveis trabalhos manuais,
uma inesperada serenidade
de espírito e auto-confiança.

. ..------------__--

•••••••••••••••••••••••••
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: Farmacia' Esperança:• A SUA FARMACIA •
• Rua Cons. Mofra, 4 e 5 FONE 1.6ft2 fi
•

E domi · ..1· •
• ntrega., emrcuro •
• • •
.............;........•..

Valioso donativo de um

cemerctante grego

Uma Indústria Milionária que
Surge do Sertão Brasileiro

História de um visionário que foi vítima da caçoada
dos amigos, mas agora vende aos Estados Unidos, por
ano, a bagatela de 20 milhões de quilos de óleo oi ti
cica, indispensável à indústria de tintas e vernizes. SELEÇÕES

do Reader's Digest
traz, ainda, no número de JU
LHO, inúmeros outros artigos e

contos interessantes e de atua
lidade. Se o Sr. quizesse com

prar todos os livros e revistas que
contribuiram para a confecção do
número de JULHO, dispendería

,

300$ ••• mas Seleções

-........_-........_.,amP.lenas2$

E APRESENTA AINDA:

GRAMICIDINA - o mais eficaz e prodigioso dos gero
micidas aparecidos depois da famosa Sulfanilamida.

NUM AVIÃO AMERICANO PATRULHANDO O
ATLÂNTICO. Relato de uma testemunha ocular

eôbre o vôo de uma aeronave de 23 toneladas.S. Paulo, 7 (E.) - Num ges
to de grande significação cívi
ca, o sr. Nicolau Zarvos, dire
tor da Cia. Cafeeira da Noroes
te do Brasil, acaba de entre

gar ao govêrno da República,
para os fins que este julgar
nielhor, a quantia de duzentos
contos de réis.
Nesta hora amarga e dificil,

em, que o Brasil luta num pos ..

to de vanguarda, pela dignida
de do homem e pela defesa da
sua soberania, a atitude nobre

daquele alto comerciante de
São Paulo - que nasceu na

Grécia, mas fez fortuna e cons

tituiu família em nossa terra
- reveste-se de grande expres
são patriótica e traduz a dis

posição unânime de servir

sempre, agora mais do que
nunca, aos interesses sagrados
da Nação. A magnitude e a im

portância histórica do momen

to estão a exigir dedicação sem

limites. E porisso, não deve

passar sem registo o gesto
despreendido e grato do dire
tor da Cia. Cafeeira da Noroes
te.

PERRY NÃO SE ILUDIU COM OS NIPÕES.
Há 90 anos atraz, o famoso comodoro já pre

venia o mundo contra a perfídia do Japão.
Nada supêra em

.� eficácia o
'.

.

� .

__O;;._L__E_O",--
'J

, ELECTRICO

dirigir-se unicamente
abaixo:

no tratamento
de dôres reumá ..

tícas, caímbras,
nevralgias e dó
res ou torcedu
ras de músculos

e tendões.
i'

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua �elipe Schmidt, 8
.Rp}JresenLant"e Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA .. Rua do Rosáno, 55-A - 2.0 andar .. RIO

•.......•......•............•...•..•:•
•

i SEDAS:•
••

padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e
: .
• das melhores fábricas do país, sao 1
: encontradas nos balcões da -
• •

; as ANT'" ROSA i•
•

: .

Diáriamente recebemos novidades :
i Rua Felipe Scbmidt� 54-Fone 1514 :
· ,.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

O ADVOGAD8 ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro , n= 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

Alugam-se
1 prédio de construção

recente para familia de tra
amento, com instalação para
errado 6 garsge, à Avenida
Mauro Ramos, no 156.
-Duas boas salas para con
sultório, à rua João Pinto
n° 5 (60 lado do Banco do
Comércio). Informações: Te
lefone 1.658 e 1.500 ou rua
João Pinto n. 5- térreo.

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

(SIM, MADAME/ {O REMEDIO 1,\f!.AIS PROCURADO PARA
O FIGADO E

O:;INTESTINOS

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

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO...

... e êle lhe dirá que ha muitos anos o re

médio mais procurado para o Fígado e a

Prisão de Ventre são as Pilulas de Vida do
Dr. Ross. Pela sua comprovada eficácia elas
são conhecidas como "renovadoras do Fígado"�

Valem muito e custam pouco I
Auxiliar de escritório
Precisa-se, para os servi

ços de auxiliar ds escrttõrto,
de uma moça; com prática
ou conhecímento do mesmo.

Informações nesta Redação.I 15vs .. -alt.-13

PILULDS DE vIDa DO DR. ROSS

eaASltw
FORD», PNEUSdistribuidora dos afamados B R A S I L,«AGENCII\A

.

que a honram com a sua preferencia. ,resolveu reduzir os preços dêsse produto, dando um desconto compensador.querendo bem servir aos
-

d d h' ltAssim. inteiramente à disposiçao dOS interessa os, aguar a com prazer a sua onrosa VIS a.

Rua Conselheiro Mafra" 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMIN, •• Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 9 de Setembro de 1942

CLUBE DOZE DE AGOSTO -- Domingo, formidavel malinée com inicio às 15 horas.

������������,��_����� I����: B�U�����:�c��!�.�����'rÉc�
rinenses, no afã de manter o

I
gacia de Ordem Política e So- caveI. Vindo diretamente de Havana

respeito e a ordem e salvaguar- cial, efetuada na cidade de Bi- recebemos' 'EI Parlamento", fa-
dar nossa soberania, apreende- guassú, a polícia conseguiu apre- .De enxada. pá e picareta lheto contendo o magnífico dis-.
rarn, em S. Bento, uma estação ender, na residencia do vigario trabalharão para o Brasil curso pronunciado pelo sr. dr.
transmissora de radio-amador, geral daquela paroquia, padre Os inúmeros quinta-colunistas Guilhermo Alonso Pujol, no

pertencente a um súdito do Antônio Condlick, de naciona- que se acham detidos por ordem Senado daquela República arni
"Eixo". Iidade alemã, dois aparelhos da Delegacia de Ordem Política ga, por ocasião de sua posse no

Foram apreendidos, também, radio-receptores comuns, estando e Social de nosso Estado ini- cargo de presidente do mesmo.

em S. Bento, livros, revistas e um deles sem registo na Dire- ciaram, hoje, sua fase de' tra- *

folhetos de propaganda nazi, toria Regional dos Correios e balhos em proveito da Nação Sábado, às 15 horas, todos

redigidos em alemão. Varias pri- Telégrafos, como é de lei. Logo Brasileira, abrindo estradas e os membros da diretoria da
sões foram efetuadas. após, foi efetuada, segundo nos rasgando a terra no afã da "Soe. Cato do Amigos da FAB"

informaram, diligencia na igreja, lavoura, como advertiu o pre- se reurnrao na sede da A.C.L,
local. Oculto no altar-mór, a sidente Getulio Vargas, em seu afim de receberem as listas de

polícia encontrou uma poderosa memoravel discurso de 19 de contribuições e tratarem de ou

estação, ao que nos consta, agosto último. tros assuntos atinentes à sua

transmissora. A mesma está sen- Ao que nos informaram, em atividade.
do examinada por técnicos da Joinvile, logo após ao discurso -------------

Delegacia de Ordem Política e presidencial, os quinta colunis
Social. Foi encontrado, tambem, tas e os traidores miciaram

variado material de rádio, bem êsse trabalho, colaborando (não
como instalações duvidosas, que uma "Kolaboration", com K,
igualmente estão sendo exami- como êles, os naeistas, pre-lnadas por peritos. tendiam) com os altos pode-

I
O aparelho se achava loca- res, no trabalho, para nós útil,

lizado em baixo do altar-mór. de abrir estradas e cultivar a

O aludido sacerdote foi detido terra.

MIN����!� �� N�E���ÁE�TICAV-�E-N-D-E--S-E-��-�i-��
«Foltboot», para remo ou ve

'as. Bem leve e novo. Preço
baratíssimo, de ocasião. 'I'ra
ar à rua Esteves Junior,
o. 135. fi v. 1vidades anti-nacionais.

e Notícias I
Em recente concurso de datilografia, pro

movido pelo D. A. S. P., em São Paulo, a

preferência de 445 candidatos (num total
de 866), exigiu máquinas ROYAL! Para
êsse concurso foram usadas 76 máquinas
ROYAL e mais 70 outras de diversas mar

cas, das quais 22, não foram utilisada s pe
los candidatos! Isto quer dizer muito!
Quer dizer que os próprios datilógrafos
confiam e aclamam, mais uma vez, a má
quina ROYAL, pelos seus característicos de
eficiência, como

Que patife!
Foi encaminhado à Secretaria

de Segurança o processo a que
responde o súdito do "Eixo",
Alfredo Büschele, técnico-indus
trial em S. Bento, neste Estado.
Büchele bradára em plena fábri
ca, onde superintende os ser

viços: que longe não estava o

dia em que êle" daria comida
no côcho aos brasileiros".

A Máquina-de-escrever N: 1 do mundo!

"Eixistas" execrandos e
brasileiros indignos

Chegaram a esta capital, vin
dos de S. Bento, escoltados, os

alemães Franz Zander, Fritz
Klostermann, Franz Fuchsber
ger, Hermann Globig e os bra
sileiros José Tremi, Lotaria
Klaurnann e Alvino Preisler.
Todos êles dedicavam-se a ati-

Solicite demonstrações, )Jl'oSIJectos e condi('õrs
De ordem do snr. Tenente Coronel Aviador. Comandante da Base Aérea de

Florianópolis, acham-se abertas, nesta Unidade, até o elia 1,) elo corrente, as ins

crições para completar o efetivo, ele praças, desta Base, cujos candidatos deverão
satisfazer as seguintes condições:

a) - Ser reservista de 1"_ ou 2". categoria;
b) - Bôa conduta (atestado passado pela polícia);
c) - Altura minima - 1,111 62;
d) - Robustêz físíca, comprovada em inspeção de saúele. na Base;
e) - Idade, entre 18 e 30 anos, completos.
Os interessados cleverão apresentar-se munidos ela carteira de reservista. ou

elocumento equivalente, atestado ele conduta etc., devendo comparecer neste Estabe
lecimento no primeiro expediente dos dias uteís.

Tempo de ser-viço - 2 anos_ Condução - OG.30mns. - que larga elo mercado

público desta Capital.

MACHADO & elA.
Rua João Pinto, :> - FLORIANóPOLiS

"SANTA CRUZ" Companhia de Seguros Gerais S. A.
Base Aérea de Plorfanópolts em :; de Setembro de 1942
Convocamos os srs. ,,(.' '11 istas desta Sociedade a reunirem-se em assembléia

geral, a realizar-se no dia 18 (dezoito) do corrente mês, às 10 (dez) horas, à rua

Alvaro de Carvalho, 11. 17-A, nesta capital, a-fim-ele cleliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

a) aelatação de seus Estatutos a novos dispositivos legais, modificando-os em

alguns preceitos, consoante exigência elo Departamento ele Seguros Privados e Ca

pitalização;
b) aproptiacão do cumprimento de outras deterrnínaçôos elo mesmo Departa

manto;
c) assuntos de in terêsse geral ela Sociedade.
Florianópolis, S ele setembro ele 1942.

Henrique C. dp Córdova, )liiJ'io Ul'ag'a Júntor, ,r[ulf" S. 'T. �Ing�llhães - Dtretores

Vida

o nome do espião
Havana, 9 (A_ P.) - A polí

cia revelou que o espião ale
mão preso recentemente é con

siderado "um dos mais impor-
.

.' ,'1
Fonte de_ 'vanadio tantes espiões capturados na

América" e chama-se Enrique

SoClal1 Nova Iorque, 9 (Reuters) - Augusto Luni, natural de Bre-

.

! An1edteaSlcvOabnera·tdaiudme nova r�aornoteeldee_
men e. com 28 anos de idade.

.. O espião nazista chegou a Ha-

mento metálico de côr branca vana a 29 de novembro de

empregado no endureci- 1941, a bordo do vapor "Vila

mento do aço e das armaduras de Madrid" de passageiros, em
blindadas, foi anunciada pela trânsito com passaporte visa

Sociedade Americana de Quí-I do pelo consulado de Hondu

mica. ras, em Hamburgo, aprovado
Esta nova fonte tornará os pelo consul cubano naquela

Estados Unidos grandemente cidade, que acreditou que Lu

independente de importações ni fosse. um cidadão hondu

estrangeiras de vanadium, em rense de regresso a seu país.
mais de metade da quantida
de que, presentemente, chega
aos Estados Unidos.

. ,.

com os cencessicnanos:

Tulfi Amin «: Irmão

Vigario nazista e brasileiro
traidor

Quando das manifestações do
povo brasileiro, por ocasião dos
torpedeamentos de navios nossos

por submarinos do "eixo", íoi

realizado, em S. Bento, gran
dioso comicio de repudio às

nações agressoras. Isso, a 18
de agosto findo. Dia 21, como

tôra marcado, efetuou-se, no

G. E. "S. José", daquele mu

OIClplO catarinense, urna reu

nião da Congregação Mariana,
presidida pelo padre Francisco
Demann, de nacionalidade ale

mã, e pelo sr. Carlos Zipperer
Sobrinho. Aproveitando-se do
momento, o referido padre, vi

gario daquele paroquia e dire
tor espiritual da Congregação,
verberou o procedimento dos

brasileiros, e ameaçou de ex

pulsar da Congregação todos

os "marianos" que houvessem
tomado parte no referido comi
cio de brasilidade. Zipperer , bra
sileiro nato, demonstrando seus Nas@imentos:

sentimentos pró n ieismo, atacou, Pelo advento de seu fi-

de modo violento, a tum «ma- lhinho Silvio, está em fes

rjano» que havia enviado nota t�s o lar do sr. João Cou-

a respeito do Comicio ao jor-. tInha.
_� _

nal de Joinville, "A Notícia". PIANO', 110MPRA-SENessa nota, o missivista de- U
. cIarava que "só os quinta-colunis- em qualquer estado de con

tas não vieram à rua cornun- servação. Pagamento à vis
gar com os sentimentos do nos- ta. Hotel Estrela, fone 137!.
so povo, por atentados tão vis". 5vs-l
Zipperer e o padre Demann

encontram-se detidos. CASA MISCELANEA, distribui-

Ambos os processos toram dora dos Rádios R. C. A. Victor,

encaminhados ao Tribunal de Vávulas e Discos. - Rua Traja-

Segurança Nacional. no, 12.

Milton da Sílvn Sa r-ruen to
Primeiro Tenente Aviador, Encarr-egado elo Pessoal

Um
ponês

Fazem anos bojes
O sr. Altamiro Silveira;
a menor Dilma Soares, fi

lha do sr. Dalmo Soares;
o interessante garotinho

Mauro-Carlos, filho do sz'.

Manoel dos Anjos, proprie
tario do Salão "Minerva";
a exma. sre .' d. Alzira S.

Espíndola, esposa do sr. Raul

Espíndolc , do alto comercio
do Itajaí.
a prendada senhorita Hil

dur Nilson, competente ou

xilir do Foto "Studio".

Pecas �enuinas FORD
Só

Máquina de escrever
Vende-se uma, marca -Re

mington» n. 12, completa
mente reformada, com 90
PFlpacos. Negocio diréto com

Alberto Morítz

Cons. Mafra, 54-Caixa postaí 111-Fone 5166Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12. UL'TIMA HORA

Bombardeiros norte-america
nos, voando isoladamente, ata

I
caram Emden, Bremenhaven e

outros objetivos do noroeste
alemão e norte francês.

* Em Newport (Ohio, EE. U
O sr. Willde, enviado espe- nidos), um aVIa0 de bom

cial do preso Roosevelt, che- bardeio caíu sobre uma ca-

gou a Angora (Turquia). sa, matando uma mulher.
* Quatro tripulantes do apa-

Soube-se agora que no dia l relho perderam a vida. Dois
5, aniversario do rei Pedro outros saltaram em para
da Jugoslavia, os guerrilhei- quedc.s, mos estes não se

ros servias acenderam nas abriram e êles também pe-
01tas mon tanho.s grandes receram.

fogueiras, em homenagem

que se deve esperar uma

ofensiva poderosa norte ame

ricana e que a guerrà será
longa.

sv-1
FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nho Crcas8tada
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

EVITE ·A. DIFTERIA
Vaci.,e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARESAgradecimento
Joaquim Saturnino de O-

liveira vem, por meio dêste, V.-da Esporüvaexternar seus sinceros agra- I
.I

decimentos ao abalizado. clí- Campinas x Liberdade
nico dr. João de Araujo, pe- O "Campinas F. C." j o-
In maneira com que o tra- gando domingo último, dia
tau de uma blastomicose, 6, contra o Liberdade F. C.,
conseguindo sua cura, e com- do Estreito, empatou' pela
provando, assim, alto valor contagem de l x l . O Campi
profissional, aliás, já tan- nas formou assim: Currú;
tas vezes comprovado. Osvaldo e Quinha; Bento,

3vs- 2 Cici e Arnaldo; Belinho ,

Górinho, Antoninho, Anú

I
e Ciriaco. O goal foi mar

cada por Górinho, batendo
Especialista em moléstias de um penal ti.

senhoras - Partos. _

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
bidrocele, varicocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroides e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira,

:::10Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16

horas.,
dIaria

mente.

'"

O gral. Justo visitou a ci-
dade de Petrópolis. S. s., es

teve também no Ministerio
da Guerra, para agradecer
ao gral. Dutra as homena·
gens recebidas do Exército
Brasileiro.

ao seu jovem rei.
•

CARTAZES DO DIA O governo de Washington
rejeitou o protesto formu
lado por Vichi, contra os

bombardeios efetuados por
aviões norte-americanos so

bre territorio francês.
*

O preso Castillo, da Ar-
gentina, partiu de Buenos
Aires para ir entrevistar-se,
em ter:r-itorio da Bolivia, com
o presidente dêsse país.

*

Do próximo ano em dian-
te, a lingua portuçuessc se

rá ensinada nas escolas se

cundarias argentinas.
•
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CINE REX IMPERIAL
- FONE 1581 - - FONE 1581 -

Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RAlllOS Continua a pressão irre

sistivel dos britânicos contra
as forças do "eixo", no Egi
to, as quais continuam a

recuar. Parece que essa preso.
são é o começo da gran de
ofensiva inglesa.

e>

A's 7,30 7.:W horashoras A's 5 e

Risonhos
e felizes

Caminhando
na sombra

Com Errol Flynn

boa manlãe»
Devido à continuação do" bla

ck-out" em nossa capital, o

festival, que sena realizado,
hoje, às 8.30 horas, no teatro
" Alvaro de Carvalho" com a

encenação da peça" A boa ma

mãe", por amadores da S. D.
"Dante Natividade" foi adiado
, 'sine-die".

e

A' volta do cavaleiro
solitario

Atuali�ades N' 11
Complemento Nacional (D.F.B.)

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

Cine Cruz N' 55 NQ próximo dia IS, Hitler
se entrevistará corn

êMuaso
lini, em Viena.

Dentro de I mês, vão rea

lizar-se. na Argentina, exer

cicios de defesa anti-aérea,
ativa e passiva, abrangendo
todas as cidades.

Complemento Nacional (D.F.B.)
'"

porta-vez militar [c-
advertiu o povo de

LOÇÃOCaspa 1
LHOSA 1

MARAVI·Preços: 3$000 e 2$000
Imp. até 10 anos

o SabãoExijam
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(Marca registrada)DE WETZEL 8, CIA.--JOINVILLE
O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADE[RL\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


