
, , , ,

ISTAMBUL, 12 (R.) :-.. REINA PROFUNDA DECEPÇÃO NOS CíRCULOS ALEMÃES DA TURQUIA, EM VIRTUDE DAS SANGR. ..'Á5 ':pf�Q_.��NA.
ZISTAS NA FRENTE DE ESTALINGRADO E DO FRACASSO DA OFENSIVA DE ROMMEL EM DIREÇÃO A SUEZ. OS ELEME �"'--"�·�O'S DA·

QUI APELIDAM VON ROCK DE "CARNICEIRO DE "ESTALINGRADO", CORRENDO RUMORES DE QUE SERÁ SUBSTITUIDO NO COMANDO DAS

FORÇAS DO REICH NO SETOR MERIDIONAL DA RÚSSIA.

As criancas belgas
Londres, 12 (A. P.) - As crian

ças das escolas primárias da Bélgi
ca estão fazendo circular secreta

mente pequenos jornais anti-nazis

tas, que correm facilmente de mão

em mão. Essa notícia foi aqui reve
lada por um menino de doze anos,

que' .coriseguiu fugir de Bruxelas e

veio ao encontro de seu pai, oficial
do exército belga, ora nesta ca

pital.
Êsse menino chama-se Peter, não

tendo sido revelado o seu segundo
nome.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Florianóoolls Sábado, 12ANO XXVIII de Setembro de 1942 I N. 8634 ,

o couracado ({Roma»

Londres, 12 (A. P.) - Fontes au

torizadas, declarando que o cou

raçado italiano "Roma" já se en

contra prestando serviços, indicam

a possibilidade de uma nova ameaça

contra as operações aliadas no

Mediterrâneo. As últimas informa

ções disponíveis indicam que os

ilalianos tiveram tempo e oportu
nidade necessários para terminar a

construção do referido couraçado
de 35.000 toneladas, cuja quilha foi

batida em 1940.

«Linha Maginot» no Atlântico
Nova Iorque, 12 (R.) - Os alemães estão estudando a possibil idade

de "trunsf'crir-" a linha Maginof para o oeste, rcceiando o ataque das
Nações Unidas, segundo diz a revista "News Week ", limitando "fontes
europeias dignas ele crédi to". Segundo a revista, os engenheiros hitle
rístus estão abrindo túneis e conslruindo casamatas 110 litoral do Atlân
tico. Grande quantidade de arame farpado foi lrazido ela "Linha Sieg
fried", lendo se estendido multas milhas de. cerca em frente ú "nova
Maginot", que deverá ser mais poderosa que a construída pelos fran
ceses".

guerra. O "Frunkf'm-tcr Zeitung"

guerrl-Ihet- OS na-O descansam fala da possibilidade de um confli-
r to aberto em futuro próximo, depois

Istambul, 12 (R.) - As metralhadoras ele um vagão blindado ale-I C[l�e. o , s�·. Schrnidt, _porta-voz. do

nião, ligado a um trem de passageiros, dispararam pelo espaço de 40 Ministér-io das Relaç�e� Extel:lOres,
minutos, contra uma aldeia jugoslava, destruindo-a por completo, intor- ameaçou que, se a �uecla contlllua_s-

. . . se na sua atual atitude em relação
JllOll um viajante reccm-chegado a esta CIdade.

A

I à Alemanha, esta devia in lcrvir nos
O referido vagão fora acrescentado ao trem, para protegê- o na

negócios in lemos da Suécia.
viagem por todos os países ocupados, pois, essas viagens, tornam-se ca-

da vez mais incertas, devido ás atividades crescentes dos guerrilheiros. • __••••••__••.....·.·A�.��·�·.·_n"··.�..
•
..
�__••__.v·.·

Entre Belgrado e Nosh foi dirigida lima furiosa fuzilaria contra o Dr. Newton d'llv.·latrem, de uma aldeia sérvia, aparentemente por guerrilheiros ocultos

nas vizinhanças. Como represália, a aldeia jugoslava foi destruida pe

los alemães.

Os

o desejo do general i Mac ftrthur
De uma base militar norte-americana, na Austr-ália, 12 (U. P.) -

() general Douglas Mac Ar thur declarou às tropas
,. yankccs ", de guarn i

cão nesta base que ficaria satisfeito se cada um dos soldados cxlcrrni

;Jasse um' japo'nês. Manifestou a importância do fautor moral no sol

dado, porque, se um homem está possuido de elevado J1l?ral eOl.nl?ativo
triunfará, mesmo que seu equipamento c adestrarucnto sejam def icicutcs.

_ Islo - disse Mac Arthur - é o que espero de meus homens.

Acrescentou que os japoneses fazem grandes façanhas quando en

frentam um exército pouco preparado, porém, acham-se em dcsvanta

aem quando se vêm atacados, porque preferem operar em forma Iran

�uila, de acôrdo com planos traçados antecipadamente.
Exortou, por isso, os soldados a atacar sempre, mesmo sabendo que

as condições lhes são desfavoráveis.
� _ Frequentemente - concluiu - tereis que travar combates em

condições desfavoráveis. Se lutardes como o fazem os japoneses, triun-

fareis" .

Comece, hoje mesmo,

II usar Cutex. Sitas

mãos serão sempre alvo

de admiração gerai!
�eja êstes novos 10m:

SUGAR PLUM

GINGERBREAD
SHEER NATURAL

BLACK RED
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E VERÁ COMO SUAS

UNHAS FICAM LINDAS

_ Retire todo o esmalte de suas

unhas, com '0 Removedor Oleo
so de Esmalte Cutex.

2 - Use o Removedor Oleoso de
CutÍcula para aperfeiçoar :1' ba
se das unhas. Siga cuidadosa
mente as instruções do rótulo,

3 - Aplique o seu tom predileto
de Esmalte Salon Cutex.

Cutex apresenta sempre a� mais
recentes e bonitas tonalIdades
ditadas e aprovadas pela Moda!
Use o Esmalte Cutex para fazer a

manicura perfeita e para ter sem

pre unhas atrativas e interessantes.

PARA A MANICURA

PERFEITA CUT�X

A Alemanha romperá I
com a Suecia

Washington, 12 (H.) - O Escri

tório de Informações de Guerra re

velou que os jornais nazistas pre
dizem ruptura completa com a Sué

cia, em resultado dos editoriais apa
recidos nos jornais suecos, contra

dizendo as profecias de guerra fei

tas por Hitler e Goebbels, por oca

sião da entrada do quarto ano de

liquidandO paraquedistas
Moscou 12 (R.) - Paraquedistas alemães, que desembar

caram perto de uma aldeia de cossacos, foram quasi completa-
mente aniquilados pelos habitantes da mesma, na sua maioria

Foi eleita Rainha da Pri-
velhos, mulheres e crianças, declarou a emissora desta capital.

movera, do Clube Democra
O inimigo fez desembarcar de avião cerca de 200 homens,

ta, desta capital, a prenda
que ocuparam a aldeia. Os habitantes mandaram a informação

da senhorita Albertina Re
ao quartel mais próximo do exército soviético, mas decidiram

giS', estimada filha do sr.
agir sem aguardar o auxilio. Velhas espadas conquistadas aos
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d d d Otavio Regis. ua coroaçao
turcos, pe os ancestrais, a secu os, oram retira as as pare es, , I t f t d., ._ sera 50 enemen e e e ua a
bem corno machados e foices, A um sinal dado por um anciao .'
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ld
_ em ou u ro proxrrno ,

a to e magro, que caiu so re um grupo e a emaes, os a eoes •

deram inicio à luta. Com a longa barba flutuando ao vento, I Hoje, às 19.30 horas, ha

o. velho parecia de. f�to a corporificação_da vingança. Perdeu a verá sessão doutrinaria no

VIda, assim corno inumeros outros aldeoes, mas, quando chegou 'Centro Espírita "Amor e

à aldeia um destacamento do exército russo, estavam com vida Humildade do Apóstolo"; 0-
apenas urnas duas duzias de alemães, dos duzentos que havia manhã, no mesmo .horário,
descido. haverá sessão no Centro Es

pírita ." José de Nazaré".

No salão de conferencias
do Itamarati, foi lido, pelo
professor Roquette Pinto, o

manifesto que a Associação

Também os italianos assassinam,��:�::��o:b:��:���t l�
Fronteira italiana, 12 (R.) - Este incidente foi revelado ao professores nesta. fase h ia-

Um sacerdote de 80 anos foi correspondente da Reuters na
t ôr-íco da humanldade.

fuzilado pelos italianos em Ko- fronteira italiana por urna fonte ••••••••••••••••••••••••••
cevia, na Slovenia, por deso- autorizada da Igreja Católica Dr. "rtu,r Perel·rabediencia à ordem de que não na Suíça. 11
deveria dar conforto a varias Nas partes da Eslovenia s�b e OII�Vel·raguerrilheiros antes da execução ocupação alemã foram fuzilados
dos mesmos. O sacerdote -ern 156 reféns, em Junho e Agosto.
questão, de nome Eppich, era Três aldeias foram arrazadas
alemão de nascimento. Kocevie também pelos nazistas, sob ale
é uma pequena cidade entre gação de terem dado abrigo
Lubliana e Trieste. aos guerrilheiros.
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e
•
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I Ecos e Notícías I

reabrru o con sultorio
Rua: Vitor Meireles, ll. 28
Diariamente das 1 f) às 18 hs

Fone 1067
in V -3

ACORDO COM A MARTINICA
Londres, 12 (U. P.) - Urgente

.- O "Dai ly Sk ctch" informa que,

segundo fontes fidedignas, os Esta

dos Unidos chegaram a acôrdo com

a Mar+inicu para proteger a ilha,
porém, só no concernente às ativi

dades dos submarinos e elos agentes
do "Eixo" que alí consigam infil

trar-se.

Camisas, Gravatas, Pijames,
\leias das melhores, pelos menores

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

Um filho de Stalin defende
Estalingrado

Londres, 12 (Hcuters) - O coro

nel Vassili Stalin, filho do primeiro
ministro ela União Soviética, está
lutando na defesa de Stalingrado,
informa um despacho de :\IOSCOll pa
ra a Agência Independente Fran-

cesa.

O coronel Yassili é comandante I

de uma unidade soviética dé caças

ultra-rápidos denominados "Yakk ".

Num só dia a unidade sob seu co-

mando derrubou 34 aviões alemães,
sem nenhuma perda. An les da guer
ra o coronel Stalin exercia a pro-
fissão de engenheiro.

EVITE A DIFTERIA
Vccíae o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)
Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

con

mal

Niterói
Niterói, 12 - O Serviço de Defesa Passiva Anti-Aérea fará realizar

na próxima segunda-feira, um exercício de defesa passiva, afim de ins
I truir a população de Niterói sôbre as medidas a serem tomadas em ca

so de alarme, bem como para preparar os voluntários que nesse servi
ço já se acham inscritos.

Hoje, domingo e segunda-feira serão dadas, pelos vários meios de
divulgação (imprensa, rádio, cartazes e impressos), instruções complc
las e minuciosas sôbrc a conduta que deverão ter os moradores da ci
dade.

Durante o exercício de segunda-feira, que constará de escurccimcn
te total da cidade, serão inaugur-ados, pelo Comandante Amaral Peixoto,
postos de socorros, nas várias zonas em que se subdivide a capital flu
minense.

JOÃO,AVISO DR. DE ARAUJO

•

Estará, amanhã, de plan-
tão a Farmacia "Moderna",
à Praça IS.

*

A Comissão de }:;studos de
Negocias Estaduais, do Rio,
reunida a 28 de agosto fin

do, sob a presidencia do sr.

Adroaldo Junqueira Aires,
apresentou a aprovação, na

ordem-do·dia, entre outros

assuntos, o projeto de de
creto-lei, da Interventoria
Federal de nosso Estado, es

tabelecendo principias, pro
cesso e regras para acesso

de oficiais na Força Poli
cial do Estado, na escala
hierárquica, em tempo de
paz (processo n° 1.950-40).
A Comissão resolveu apro

vá-lo, segundo o parecer do
sr. tte. ceI. Leoni Machado,
eliminadas, porém, do art.

67, as palavras : "e será
aplicada com .efeito retroa
tivo".

*

Convidado pelos meios ca-

tólicos ingleses, partiu para
Londres, via Miami e Nova
Iorque, pelo '. clipper" da
Pan American Air-wQ.Ys, o

padre Antonio de Paula
Dutra, reitor do Instituto
Superior de Cultura Carioca.

*

O ministro da Marinha,
em despacho proferido no

pedido de licença para tra
tamento de saude, do capi
tão de corveta Rogerio dos
Santos, firmou o criterio de
que em face da situação
atual não é posaivel a cori

cessão de liçenças" .

'"

Sistema de iluminacão
para veiculos

Baía, 12 (Agência Nacional - A

comissão incumbida do escureci
mento da capital, realizou experiên
cias relativas à iluminação dos bon
des com luz azul-escura, verifican
do-se serem as mesmas quase ím

perceptí veis a uma distância de 100

metros. Hoje, serão repetidas as

experiências e uma vez comprovados
os resultados, será posto em uso êsse
sistema de iluminação em todos os

veículos que circulam na cidade.

RETIROU O NOME QUE SUJA
Rio, 12 (A, N.) � Em decisão,

proferida ante-ontem, o juiz da P.
Zona concedeu o pedido feito pelo
pai do menor Hitler Pactís para
substituir o nome do mesmo para
Hilton, tendo o magistrado feito

considerações, justificando a proce
(iência da alteração do nome da
criança.

de
Especialista em doenças e operrrçõea

olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

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

DE. MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

comunica aos seus colegas e dl
entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clinicas

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

Querem a segunda.
frente

Londres, 12 (R) - Os ope
rarios de 26 fábricas de
Londres elegeram 42 dele
gados, para exigir de Dow
ning Street n. 10 a abertu
ra imediata da segundg,_
frente,

Lá se explorar
Porto Alegre, 12 (A. N.) - A Comissão de Abastecimento

Público está advertindo os comerciantes envolvidos em manobras
altistas de açúcar e café, prevenindo-os de que tal manobra está

prevista na lei da economia popular e que a referida comissão,
tendo coibido a maioração dos preços dos referidos artigos, teve

confirmação de que os atacadistas estavam retendo os stocks,
alegando falta e recusando-se a vendê-los aos varejistas: Corno
se vê, mais urna manobra altista é desvendada neste Estado.

-

nao

Um estrangulador de mulheres
Cidade do México, 12 (H.T.M.) - A policia evitou que fôsse linchado

pelo povo um estudante, que estrangulou quatro mulheres. O estudante

Gregório Curdenus Hernandez admitiu que matúra as mulheres, tendo
atraído a sua atenção para as suas experiências quimicas e para os seus

livros. As autoridades encontraram os corpos das mulheres enterrados

numa vala raza, no jardim da residência do estudante. A polícia proce-
dia ao interrogatório do estudante, no jardim da residência do mesmo,

I
quando a multidão se reuniu indignada, ameaçando fazer justiça pelas
suas próprias mãos. A policia protegeu o estudante, conduzindo-o cm

segurança a um pôsto de detenção.

CASA MISCELANEA, distribui- Prestigia o GOVêl'IlO e as

dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás
Vávulas e Discos. - Rua Traja- um "quinta. colunista". (L.

n, N.).no, 12.

Assim é em Porto Alegre
Por lo Alegre, 12 (A. N.) - O govêrno deste Estado e a Prefeitura

desta Capital decidiram pôr em prútica imediatamente o plano destina
do à criação de obras para! defesa anti-aérea desta cidade, tendo a reu
nião, ontem efetuada, da Comissão de Defesa Passiva Anti-Aérea sob
H presiclêneia do Interventor Federal, resolvido importantes ass�ntos
relativos ao plano entre os quais o reforço do Corpo de Bombeiros e a
aquisição de material cirúrgico. Foi aberto pelo Estado o crédito de
2.000 contos e 1.000 contos pela Prefeitura. As obras a cargo da Prefei
tura estender-se-ão no centro e arrabaldes principalmente nos bairros
indústriais,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Este aluno habi
litou-se em es

crituração mer

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciai, correspon
dencio, em sua

casa com estes 4 livros especia!isados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeta, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente reqis+rodo
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera-
ção de alunos e todos estõo trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços sõo modicas e em pe-
quenas prestações. Nõo perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de cornpe lenc!o com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alta habi litaçõo.

?i'1A5'PEist""""FEiP";W. �. •

Treinamento de batalhas sobre uma única
base para toda a infantaria

Londres, 11 (Heuters) - Todas
as unidades de campo do exército

br-itânico realizaram vigorosos
exercícios sob as mais realisticas

condições semelhantes às de guer
ra. No que tem de rude e capaz de

proporcionar vigor e iniciativa, o

treinamento da maior parte dos sol
dados ele infantaria comparável aos
dos comandos, os quais, além dis

so, são obrigados também a apren
der problemas especiais relaciona
dos com' o seu trabalho patricular.
Este rigoroso treinamento é le

vado a efeito em grande escala.

e reproduzem a vivo as condições
sob as quais é travada a guerra
moderna, tanks, divisões de infan
taria de apôio, paraquedistas e tro

pas em planadores, tudo isto apa
rece em cena. Bombardeiros do
exército, unidades e esquadrões de

cooperação da Marinha Real to
mam parte nas operações.
Um espírito agressivo está sen

do infiltrado às tropas, que estão
sendo também ensinadas a escalar
montanhas, a atravessar rios à na

do, completamente equipados e a

marchar grandes distâncias.

Têm que destruir minas anti
lanks e cortar arame farpado fre
quentemente, sob as mais realísti
cas condições, sendo empregados
projetis verdadeiros, granadas e

cartuchos. Estes soldados, treina
dos tão exigentemente, acham-se
em condições de ombrear com os

comandos.

Todas as unidades de campo -

soldados rasos de infantaria e ofi
ciais graduados igualmente -são
levados a frequentar estas novas

escolas de treinamento de batalha,
agora estabelecidas sob uma unica
base para todas as divisões de in
fantaria.

Os exercícíos duram muitos dias

. INDICADOR
Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu ta.5: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24;- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

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

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

OLHOS

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr.
Ex-interno do

WENDHAUSEN - (diplomado pela
Faculdade Nac.

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

médicQ do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA

MARIO

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: RUEi Felipe Schmidt n. 38 - Te). 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

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

Dr. AUGUSTO DE PAULA Dj�etO�a��a��SP�:1
Florlanopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doençs.s de Senhoras.
Fisioterapia: Diate rmia, infra-vermelho e UItra-Violeta.
CONSULTAS: Diariamentes à!l 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA

-

Dr. BEZERRA LEITE I O r. Z. DE LINS

CLíN�:tDICA
NEVES

Ex -assistente da CHnica
Ginecológica da Facul-

CONSULTORIO:
'da de Nacional de Medi-

II
cina e do Hospital Psi-

Rua Trajano, 33 quiátrico do Rio de
Sobrado Janeiro.

Consultas das 5 horas
cONSULTORIO: R. Tra-
jan o 33. Das 13 às 15 hs.

I
em deante.

I RESIDÊNCIA:RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28 Rua TrajaDO; 3.5.

-""""""'"

Seleções do Reader's
Digest

Do representante exclusivo para o

Brasil, sr. Fernando Chíriaglia, estabele
cido à rua do Rosárlo, 55 A, 20 andar. Rio
de Janeiro, recebemos Q último número
de SELEÇõES DO READER'S DIGEST,
corresponden te ao mês ele julho.
Como de costume, "Seleções do Rea

der's Digest" apresenta farta e valiosa
colaboração dos maiores gênios da pena,
artigos de ínterêsse permanente e sele
cionados de mais de 500 jornais e revis
tas de todo o mundo.
Neste número a jã famosa "Seleções

do Reader's Digest" nos brinda com os

seguintes artigos: "Não se Afobe", escri
to por "Walter B. Pitkin; "Caçadores de
Submarinos", por W. L. 'White; "Os Es
tados Unidos descobrem o Japão", por
Fillmore Hyde; "O Japão descobre os

Estados Unidos", por Meyer Berger;
"Gramicidina: Remédio que Sai da Ter
ra", por John Pfeiffer; "Cripps, o Aris
tocrata Trabalhista", por Patrícia Strauss;
"Uma riqueza que Surge da Caatinga", por
George Kent: "Você Sabe Alimentar-se
Bem i», por Paul de Kruif; "Ah, Ficou
Então sem a Carteira !", por Myron :\1.
Stearns; "Detroit em Pé de Guerra", por
Marc A. Rose; "Bôas :vIaneit'as à Mesa",
por John Richarrls: "Empréstimos sem

Agiotas", por Wílliarn F. McDermott e

F'orrest Crissey; "Vamos LeI: Depressa",
por Wllharn Bur-no tt Benton e, mais o

maravilhoso condensado: "Educando Para
a Morte" e "Fr-aterriízemos com o Dra
gão", que Gregal' Ziemer e Carl Olíck
respectivamente, escreveram e, suas edí
ções ele 1.500.000 exemplares exgotou-se
em pouco mais de um mês.

podem provir graves moléstias como a

pneumonia, a tuberculose, etc. Resfria
dos faceis são sinal de fraqueza orgâ-
nica. Fortaleça-se com a EMULSÃO DE SCOTT --:- riquís
sima em vitamínas e cálcio - criando-se barreira
contra as enfermidades. Em qualquer época, não há
substitutos para a

ENUlSÃOrkS[O"
Uma fortuna para os pobres de saudeI

cinismo germânico

OS PRôXUIOS .JOGOS
Rio, 11 - Para domingo, 13, estão

marcados os seguintes encontros oficiais
elo presente Campeonato de Futebol:

'-E!!:..= Flamengo x América; Canto do Rio x

Fluminense; lIIaelureira x Bonsucesso;
Botafogo x São Cristóvão; Bangú x Vasco.

DOMINGO DIA 13

x

Londres (B. N. S.O para "O Estado") fanfarronaelas do elr. Goebbels, segundo
- O jornal sueco -Oooteborg Posten" as quais e dentro outras, ouvimos que
relembra o fato ele que hã cerca ele dois' a produção de guerra norte-americana
anos estavam sendo construidos enormes "não passa de um bluff" ou ainda que a

palanques na Uriter den Linden, em Ber- campanha submar-ina alemã levará 8. Grã·

limo ao mesmo tempo em que os alernãe« Bretanha a capitular, Aliás os argumen
começavam a alugar sacadas, ele onde de- tos elo "Bluff americano" e elo que os

veriam assistir 'a granel e parada da v itó- submar-lnos possam realizar. lembra-nos
ria que se deveria seguir à iminente cler- significativamente as declarações ele Lu

rota da Jngla teira. Em seguida o refer'i- dendcrt, dur-ante o último ano ela última
do jornal passa a comentar os contras- g rande guerra. quando aquele ehef'e do

tes que apresenta a situação daqueles di- exército alemão p ílher íava a respeito da

f'ice is dias. com a atual, quando Ooebbels produção americana da capacidade da

adverte o povo alemão de que a guerra Grã-Bretanha de vencer a campanha sub
ser-á ele longa duração. Entre outras (;0;- marina. Vemos, pois', que Goebbels se

sas, diz o órgão sueco: "esta arlverrên- gue o mesmo caminho que a Alemanha

cia de que a guerra será de longa du- trilhava há vinte e quatro anos passa

ração não se harmouíza multo com as elos".

o ADVOGADO 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-Poslall10-Fone: 1277

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

Contrastes do

Grande ·'cock-tail" dansante,
das 9 às 14 horas.

Almoço na sede social.

DOMINGO DIA 27

Eleição da Diretoria para o exer

CICIO administrativo
1942 - 1943.

alemã vitória

Vida Esportiva

MEDlt'()
INSTITUTO DE OI'6�08TICO

CLlftlCO
Dr. Ojalma Meellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíca]
Com prauca nos nospítaís europeu"
C11nlca médlea em geral. pedíatrt»,
doenças {lo sistema nervoso, apare-

lho zeníto-urtnano do bomen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníca com o
dr. ManooI de Aoreu Oampenarto
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer.
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de flsloteraoia
f Laboratório de microscopia e

análise clínica
Bna Fernando Macbado,'

Telefone 1195

Esboroa-se a fé na
Londres (13. N. s., para "O Estado") informações acerca da brutaltdade da

- Um artigo que foi publicado no jornal I luta, as quais são reveladas pela Impren

suíço de 17 de Julho dêste ano, nos dá sa e pelos soldados que se encontrum

I um interessante panorama do moral e ele licença em seus lares.

ela opinião pública que re.ina ela Alemanha 3 - Finalmente ost.á a experiência e

--;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,
I
do 110je, segundo as revelações ele. um a. observação de caela U1TI relauvamente

------..--
coi-respondente suíço elo aluelido órgão, ao número de avisos fúnebres. estampa-

Dr. ARMINIO TAVARES que acaba ele realizar uma viagem por. dos nos jornais, e as perdas que atingem
toda a Alemanha. O jornal escreve que o seu próprio círculo de parentes e amí-

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA não existe hoje, na Alemanha, qualquer gos, assim como a escassês tanto de ho-

CONSUl,TÓRIO: inelício da primitiva confiança na vitó- mens pat'a a guerra, como tambem de

Rua João Pinto. 'I - Fone 1.461 ria, havenelo muito ao contrãrio, um materiais, a qual se toma: caela dia, mais

I RESIDÊNCIA: acentuado ceticismo no que diz respeito evidente.

ao númel'o de baixas, o que é causado O jornal suiço acrescenta ainela queRua Bocaiuva. 114 - Fone 1.456 pelos seguintes fatos: o efeito elos "raids" aéreos é verelaaeira-

�---------_._--1IIi! I 1 - Inexistência de uma lista oficial mente devastador, uma vez que, após ca-

I I
sôbre as baixas experimentadas. J

ela ataque, as cidaeles incursionadas são

Dr Anto�n,·o Mon,· 2 - Contradição entre os algarismos deixadas semi-destruidas..

". Z
que são dados à apreciação pública e as _

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras. -

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
l'f horaR.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

Farmácia "Esperança))
do

farmacêutico NILO LAUS

R.

I HOje e amanhã será IS sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.- ...Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de borracha.
Garante �e a exata observância no receituário médico

MÓDICOS

GU,\RDIÃO sronro POR mr

PELOTA('O
Buenos Aires, 11 (U, .r.) - Na cancha

de futebol do Clube Bansfielcl, verificou
se na manhã de ontem um acielente ele

trágicas consequôncías: Dur-ante U1TI trei

no ele conjunto, o jogador do clube, ::ITi

guel de Pasquale, de apenas 18 anos,

que atuava COlll0 goal-keeper, recebeu

f'orte pelotaço no estômago, caindo desa

cordado. Conduziclo rapidamente a um

hospital, resultaram infrutíferos os esfor

ços feitos para reanimã-Io, vindo Miguel
a expirar pouco clepois. Foi aberto in

quéiíto policial a respeito.

PAU .., O FUNDO DR E�lERG1<:XCL\

Washington, 11 '(Reuters) - Ao que
foi anunciado, a receita total cio match

ele box entre Jae Louis e Billy Conn -

devidamente autorizaelo pelas autorida

des rmli tares, urna vez que o "col'ored"
está agora servindo nas fõrças armadas
norte-americanas - reverterá integral
mente em benefício do Fundo ele Emer

gência elo Exército. Assim, nem o cam

'peão, nem o seu antagonista, nem o pro
motor Mike Jacobs receberão qualquer
remuneração pela luta. Jacobs espera
que o match arraste uma multidão de
70.000 pessoas ao estádio, representando
uma receita bruta de 1.200.000 dólares.

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

I
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
Coos: Vítor Meireles, 28.:....Das 16 às 18 horas.

I!.----Res: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.
Dr. Remigio
CLIN1CA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO ;

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fone J 59�
9 ás 12e14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
Av. Hercilio Luz, 186
- Pl1one: 1392 -

AUende a chamados
14

Pt ORTANOPOLIS

Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío
Mercado,

FONE 1.642

.PREÇOS
do

.

lnaS no
pequen aS
tamanhO,
PILULAS DE

REU'tER
enormes na

sao Ulcacia noS
sua e

do appa
males d\gesti"vo.relho

Os sem-fefo na Alemanha
Nova Iorque, 11 (Reuters) - Cerca de um milhão e quinhen- PIANO, COMPRA-SE

tas mil pessoas ficaram sem teto, na Alemanha, em resultado dos em qualquer estado de con

servação. Pagamento à visterríveis rêides levados a efeito pela RAF, - diz uma informação ta, Hotel Estrela, fone 1371.
procedente de Berna e recebida ne$ta cidade. 5vs�i

Incendio no
eX·eeManhattam»

Washington, 11 (Reuters)
-Segundo anuncia o Departa
mento da lVIarinha, ° antigo
"liner" "Manhattam " foi se
riamente danificado por um

incêndio ocorrido em alto mar.

No entanto, êsse navio, que é
atualmente o transporte de
guerra "Wakefield", foi salvo
e levado para um porto. Todos
os passageiros e tripulantes es

tão salvos, embora alguns este
jam feridos.

Bastam algumas destas
gotas em cada narina I
Acalmam a irritação, des.
prendem a mucosidade,

VICK reduzem a inflamação,
deixam V.S. respirar/

VA-TRO-NOL
Alugam-se

I 1 prt>dio de construção
recente para {amilia de tra

amento, com instéllação para
crl!ldo 6 g rJge, à Avenida
Mouro Ramos, n° 15'6.
-Duas boas salas para con·

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (110 lado do Banco do
Comércio). Informações: 're
lefone 1.658 e 1,500 ou rUtl
,João Pinto n. 5- térreo.

Máquina de escrever
Vende-se uma, marca cRe

mingtoD» n. 12, completa
mente reformada, com 90
espaços. Negocio diréto com
Alberto Moritz.

5v-4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tratar uma Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

mesmo que abrir uma porta a ponta-pés.
Use de inteligência e de meios mais adequados: Trate

se com as Pilulas de, Vida do Dr. Ross, que são conheci-

II das em todo o mundo como c Chave Mestra Intestinal.

I / \ \\ I Elas agem sem abalar o organismo.

I\} '_) PIUIUS DE 11mB DO DR. aess���!Iil&7<,"'"mit&�����S'�ru.w;�w__..ii:iWâ-""

1942
'PI tA

o 18T4.00:--· Sábado,
-

12 de Setembro de
" & ;i\a

3
13" R'SS

COMO SE ABRE UMA PORTA?

o ano da derrocada
alemã

o "Times", referindo-se a um

despacho de um correspondente
jornalístico que se encontra proxi
mo ii fronteira ela Alemanha, 111-

forma que em virtude da aproxi
mação do inverno, na frente orien
tai o Alto Comando alemão, dá
Jll�slras de grande inquietação, uma
vez que não se deparam csperan
�le lima decisão n� H.ússia, ain
da õstc ano, pOIS a maioria das ba
ses industriais russas enconlram

se ii quase 1.000 milhas de distân
cia do mais próximo ponto da fren
te de batalha. Além disso acresce

que os alemães encontram em peor
si íuaçâo do que há um ano passa
do, ao longo de mais de três quar
tos de todo o front oriental. O
importante órgão inglês diz ainda

que o Alto Comando alemão está
possuido do temor de que os ru

sos organizam, a exemplo do ano

passado, uma série de ofensivas de
inverno, retendo nos campos de
hatalhu milhões de soldados ale
mães, cujo descanso durante o in

verno, para a fabricação dc mu

nições, seria vital para a continua

ção da guerra na próxima prima
vera.

Para os correspondentes neutros

que se encontram em Berlim, tor
na-se dia a dia mais evidente que
1942 sedo o ano da ruina para a

Alemanha,

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

GRASSA�[ iUOLÉSTIAS NA
GRÉCIA

Londres, setembro (Interaliado)
_ Uma notícia do correspondente
do "Evening Standard", cm Istam

bul, revela que, na provincia do Pi

reu e em Atenas, o tifo matou 141

pessoas, durante o mês de junho e

começos de Julho últimos Das pre

cauções ordenadas pelas autorida

des, evidencia-se o receio de que a

moléstia grasse em todo o pais.
O Prefeito de Atenas diz, numa

proclamação pública, que "cada

um deve lutar, nesta seria .situaçâo,
a-Fim-de manter a limpes a por toda
parle, ou breve poderemos ser en

volvidos por terríveis eventos".
Por sua vez, a Associação Grega

de Médicos solicitou, às autoridades

cclcsiástlcas, permissão para cre

mar os cadaveres dos membros da

Igreja Ortodoxa Grega, por razeôs

higieuicus e lambem por causa da

falia de madeira para caixão,

"

Garganta
Irritada

Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente, Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as

membranas irritadas.

Dr. Clerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone l.Ii68.

A
,

gazua

NÃO SE AFOBE - e terá tudo a ganhar e ob
terá melhores resultados. O autor de «A Vida
Começa Aos 40» mostra-nos, no número de
Julho de SELEÇÕES, como gozar de mais
saúde e maior contentamento se puzermos, de
vez em quando, «a devoção
muito antes da obrigação».

SELEÇÕES do Reader's Digest
traz, ainda, no número de JULHO, inúmeros outros
artigos e contos interessantes. Se o Sr. quizesse
comprar todos os livros e revistas que contri-
buiram para o número de JULHO, teria �����
que dispender, na melhor hipotese,

custa apenas

* Para assinaturas dirigir-se
unicamente aos agentes abaixo:

OS TRUQUES DA
CAMUFLAGEM NA
GUERRA AÉREA

Cidades-fantasmas e outros ardís
que induzem os aviões inimigos a

despejar suas bombas caríssimas sô
bre alvos imaginários e fantásticos.

CUIDADO COM
OS BATEDORES
DE CARTEIRA!

Os hábeis truques empregados pela
gatunagem para limpar os bolsos
dos incautos. Algumas regras sim
ples para proteger a carteira.

UMA INDÚSTRIA
MILIONÁRIA NO
SERTÃO DO BRASIL
Um visionário, que foi vitima da ca

çoada dos amigos, agora vende, por
ano, a bagatela de 20 milhões de
quilos de óleo de oiticica aos EE.UU.I

A FELICIDADE
EM SUAS MÃOS

A maneira de conseguirmos, em !f
horas semanais de agradáveis traba
lhos manuais, uma inesperada sere

nidade de espírito e auto-confiança.

E AINDA MAIS:
Os sonhos nos ajudam a dormir me
lhor. Ao alcance de todos a interpretação
das visões que nos atravessam o espírito
enquanto descançarnos o corpo, dormindo.

Gramicidina - o mais eficaz dos germi
cidas aparecidos depois da Sulfanilamida.

Perry não se Iludiu com os nipões. Há
90 anos atraz, o famoso comodoro já preve
nia o mundo contra as perfídias do Japão.

Agentes em Florianõp?lis: PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasíls FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55·A _ 2.0 andar _ Rio

Vende"se OU aluoa-se
a propriedade rr' 35 à rua Al
mirante Lamego, cnmposta
de um bungalow confortavel
e moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma

casa propria para instala
ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muto por outra casa no

centro, ou próximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

CAMPOS

o telegrama de Paris que ins

pira êste comentário informou
textualmente que, durante a

noite de 7 do corrente, ladrões
penetraram na catedral de Be
auvaís e roubaram 450 tubos
do órgão do templo, cujo valor
é de dois niilhões de francos.
íi:Rsps tubos são de estanho e

cada UIIl pesa de 2 a 20 quilos,
O órgão sacrificado pr-lo roubo
era o mais velho da França.
Acrescenta o despacho telegrá
fico que os ladrões penetr-aram
na catedral com chave falsa.
J\;SSI' roubo de metais <lá o que

pensar. .Pi-ímetrnmcntc, é pre
ciso considerar a quantidade e

o pêso dos objetos roubados,

Só cm Iugm- completamente
despotícíado ou êrmo poderia
OCOl'I'er um fato semelhante.

Como segunda observação, POJl
der-e-se que, presentemente, to
do aquele estanho só terá apli
cação na Indústr-ia bélica.

A quem os supostos ladrões

venderiam essa preciosa maté

ria prima? À França dos srs.

Pétain e Pierre Laval? Impos
sível. Essa França está sob a

rigorosa vigilância da Gestapo.
Há uma F'rnnça mais Interes

sada em armar-se, sacrificando

embora todos os metais precio
sos pela aphcaçâo que tiveram

na evolução cultural da hoje
Jnfeliz nação latina, primeira
entre todas do continente eu

ropeu: é a França ocupada, do
minada e policiada pelo alemão

Invaaor.

Os ladrões dos tubos mctáli

COI' do órgão secular da cate

drnl de' Beauvaís devem ser,

por-tanto, couhecído« d:-:. Ges

tapo. Como precedente, êsse

curioso 1'0UllO marcará mais

uma modalidade do saque mas

carado, O sistema da gazua ain

da não estava cm prãtíca como

arma de guer-ra, - conclue o

"Correto da :Uanhtã". Eí-la que
aparece agora, pai-a comple
mento de vártas inovações in

troduzidas 110 plano das opera

ções bélicas. li; uma arma se

creta, como 'outras de que se

tem falado, destinada a recru

tar matéria pi-ima sem o risco

de ouvir o ti-ílar (lo apito poli
cial.

« Aliança da Baia»
.----------------------�--------------------------

Fund6d� em 1870 Séde:· BAIA
Seguros Terrestres e

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de � 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, » ;1.929.719:000$000
Receita .. 28,358:717$970
Ativo em 31 de dezembro lt 85.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) » 22354:000$000

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

VENDE-SE �� �r;�
«Foltbcot», para remo ou ve

las. Bem leve e novo. Preço
baratíssimo, de ocasião. Tra
tar à rua Esteves Junior,
D. 135. 6 V. 4

Vende se
uma casa de

I-

secos e molha
dos, bem aír eguesade , ótimó
ponto, sita à rua Luiz Del
fino n- 3.4 t SV-12

Merítimoa

Agente em Floriemópoli s

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx« postal 19- TeleohondOB3-l!.nd. Tel. cALLlANÇA�

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,
Blumenau e Laqes.

dos aFamads! PNEUS B R A S I L,

L O B O & (ia.

I-

tornar o

ParaContribue eliminon·• I cio ciO. . I.. So"e u sp,nllO ,

pele 's e e
.

monC(lO le ·,rr!IO-
cio

',onoo o yoe RUSSOsuo",''' S","'O"'"
cI Use ..
o'

, lío.u'oo.
s61iclO OU

AGENTE DE VENDA

Grande Organização Brasileira Distribuidora de cnserní

ras, brins, tropicais, etc. precisa Agente em cada uma

das principais cidades deste Estado, para a venda d ire
tamente das fabricas ao consumidor, O'tima oportuni
dade para pessoa atíva e bastante relaciona.da.·

Dirigir-se para maiores esclarecimentos, a F. G. CAR
VALHO & CIA. - Praça da Sé, 46 - S. PAULO.

As defesas enn-aêrees alemãs
Londres, 11 (Reuters) - A

I trezentos holofotes, mas as t.rí
Alemanha fortificou suas defe- pulações dos últimos aparelhos
sas anti-aéreas no oeste, se- I puderam constatar tambem que
aundo informam as tripula- lo clarão avermelhado dos in

�ões da grande formação de I cêndios estava tão vivo quant_o
bombardeiros da RAF - a a luz dos holofotes. Um dos P1-
maioria aviões quadrí-motores lotos observou três incêndios
- que, na noite de terça-feira particularmente extensos.

atacaram objetivos em Franco- Tambem se constatou terem

forte e noutros pontos, sido reforçadas as defesas an-

Seg·undo parece, foram cria- ti-aéreas ao longo do litoral
das novas defesas em Franco- francês e nas proximidades da

forte, depois dos recentes ata- fronteira alemã. Quase todos

ques em grande escala contra os aviadores anunciaram ter

aquela zona, sido enfrentados por fogo de

Algumas tripulações calcu- barragem no litoral francês.
Iam que existem duzentos a

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas, Casa e terreno

sáoados e domingos Vende-se uma casa com ter-

I
li MARIO MOURA

I
reno, em Aririú (em frente à

i
.

Aqente em Florlanopo S:
capela), Preço: 2 contos de réis.

PRAÇA 1� DE NOVEMBRO Tratar com o chauffeur do car-

'_________ ro 15-22, desta capital. 5vs-2' 1
_

AVISO AO POVO CATARINENSE

Querendo bem

«AGENCI/\ FORD·, distribuidora

Por preço de ocasião
Vendem- se: dormitario (Rio

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

aaAS11a
servir honram com

inteiramente
a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto, dando um desconto compensador.à disposição dos interessados, aguarda com prazer a sua honrosa visita.

aos que a
Assim,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
Vida Social

AnIversários:
Faz anos amanhã a veneran

da senhora d. Maria Carolina
Luz Silva, viuva do nosso sau

doso conterraneo sr. Julio Fer
reira da Silva e genitora dos
srs. João Maria Ferreira da
Silva, funcionaria dos Correios
e Telegrafas, aposentado, e Vi
tor Ferreira da Silva, funcio
naria do Tesouro do Estado e

das sras. viuva Felicidade F.
Silva Osorio e Isaura F. Silva.

Fazem anos 1I0Je:
A galante menina Marli-Te

resinha, f)lha do sr, Manoel
dos Anjos, proprietario do co

nhecido Salão "Minerva";
a srita. Nadir Bastos;
a exma, sra. d. Elisa Auta

da Costa;
o jovem Osvaldo Candido de

Sousa;
a exma. viuva d. Carmen Li

nhares Colonia;
a exma. sra, d. Anita Frei

tas Makowieski, esposa do sr.

Estanislau Makowieski, acata
do 'construtor-civil;

o sr. Alcemiro Ramos.

Fazem anos amanhã:

Agradecimentos:
Da exma. viuva João D.

Regis e de sua filha, recebe
mos atencioso cartão agrade
cendo à nota do falecimento
de seu filho e irmão Helio
Carlos Regis.

, i

O Limoense R. S. C., efetua
rá amanhã, com micro às 15
horas, um saráu-dansante.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Oto Henrique Hülse
e a srita. Zilda Moura Luz
Calazans.

Casamentos:
Realiza-se, hoje, na cidade

da Palhoça, o enlace matrimo
nial da graciosa senhorinha Ode
te Vidal, dileta filha do sr. Ma
noel Cantalicio VidaI, com o

sr. Darcí Xavier Fortunato.
Serão paraninfos, por parte da
noiva, no ato civil o sr. dr.
Maurilo da Costa Coimbra e

exma. senhora, d. Maria Costa
Sales Coimbra, e do noivo o

sr. João Silva e esposa, d. Ari
na Xavier Silva. No ato religio
so, serão paraninfos, por parte
da noiva o sr. Alcindo Motta

Espezim e exma. esposa d. Ma
'fia Cherem Espezim, e do noivo
o sr. Thiago Goulart e exrna.

esposa d. Noemia Fortunato
Goulart.

Viajantes:
Encontra-se nesta capital o

sr. tte. Leônidas Cabral Herbs

ter, prefeito municipal de Ja
raguá.

Acha-se entre nós o feste

jado poeta conterraneo sr. João
Crespo, residente em Jaraguá.

Chegou a esta capital. vindo
de Jaraguá, o nosso colega de

imprensa sr. Honorato Tome
lin, diretor do "Correio do
Povo", que se edita naquela
cidade.

Falecimentos:
Faleceu, esta semana, em

Blumenau, o sr. Julião Roque,
professor aposentado do Liceu
Industrial de Florianópolis.
Contava 81 anos e deixa os

seguintes filhos: Pedro Julião
Roque, Deocleciano Roque, Ali
ce Roque Alves, Maria Alzira
Roque Silva, Julifilna Roque
Gama e Julivina Roque Fer-
nandes.

o que souberes não contes ao

teu amigo, pois o amigo do teu
amigo pode ser um "quinta
�oltmist�". (L. :Q. N.).

in l-r ',",'.'" '_SEI' ,ra

Domingo, formidavel matinée com inicio às 15 horas.
lDEA L HOT_BJ1�

--

tra-se detido. Todo o material
escolar será apreendido e os

alunos do referido curso. rece

berão assistencia escolar.

A QUINTA-COLUNA EM SANTA CATaRINA

m
o ESTADOi-12 de Setembro :ei
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i Engrandecendo a indústria farmacêutica nacional i
----.. 1: :

• •

: :
• •

: Inauguradas as novas íns- :
• •

: talações do Laboratório .

:
: � Heclan Ltdc. em 6 de maio :
I do corrente ano. I
• •
· .'

: Rua Stc. Filomena, 24 :
I Rio de Janeiro I
• •
• •

: O bem organizado estcbe- :
: lecimento industrial farma- :
• •

! cêutíco é dirigido pelo far- !
• macêutico Agrício Lemos •
• •

: Furtado e Heitor PasquineJli :
I dispondo de um grande !
: número de auxiliares. :
• •

: ,itllitÜfffiJÊrt.�gM!Jjfu1IkS\t'41;,J� :
: --- _ - - _.- "'" - , :

i «o Estado» deseja ao Laboratório HECLAN LTDA. i
• •

I � muitas prosperidades. I
• •
• •

, :
O nosso prezado conlerraneo

sr. Adolto Silveira de Sousa;
a prendada senhorita Arací

Lopes, filha do sr , José Lici-
nio Lopes; Jacó agia sob a responsabi-

o jovem Nereu Pereira, filho Iidade de Gabriel
do "sr , Hipolito Pereira; O sr. interventor Nerêu Ra-

o jovem Armando Mirowski. mos assinou decreto, ontem,
fechando, detinitivamente, a es

cola particular de Forquilhinha,
no municipio de Cresciuma, di
rigida pelo professor Jacó Arns
e sob a responsabilidade de
Gabriel Arns.
Jacó, segundo apuraram as

nossas autoridades policiais, era

Clubes: elemento prejudicial à seguran
ça nacional. Burlava, também,O Cantista R. F. C" do Es- .

d
.

das leis e nacionahzação o
treito, realizará amanhã, com

ensino, lecionando o idioma
micro às 14 horas, animado

alemão, para que seus alunos"cock-tail" -dansante.
pudessem ler, talvez, Hitler no

original ...
Esse quinta-colunista encon-

Professora nazista
Em decreto datado de ontem,

o sr. interventor Nereu Ramos
fechou, definitivamente, a es

cola regida pela profestora Gen
til Steiner, na cidade de Join
vile, mandando apreender todo
o material escolar existente no

referido curso.

Gentil Steiner, ao que ficou
apurado, burlava as leis de

nacionalização de ensino. Lecio
nava ela, fóra do horario esco

lar, a língua alemã, pregando,
como não duvidamos, aos seus

pupilos, as ideologias deleterias
de Adolfo Hitler, preparando
suas mentalidades em formação
para a traição, para o quinta
colunismo.
Na sede da rerer ida escola

foram encontrados livros e fo
lhetos de propaganda nazista, o

que vem provar o trabalho per
mClOSO da aludida professora.i.
de quinta-colunismo.
Foram tomadas providencias

para que os alunos daquele curso

não fiquem privados de assis
tencia escolar, A professora em

questão e os responsaveis pela
instalacão e runcionarnento da
escola interditada serão severa

mente punidos, de acordo com

a lei.

AINDA ERA... AGORA,
FOI DISPENSADO

Rio, 11 (Urgente). - O dire
tor do Loide Brasileiro dispen
sou o capitão Sariano Melo do
cargo de comandante do vapor
"Cuiabá", acusado de ainda ser 1adepto do integralismo.
Como comandante daquele'

navio, conduzia de Lisboa men

sagens de Plinio Salgado para
seus companheiros aqui, e vice
versa.

--------------------------------------------------------- ------------------------_

Otimos quartos, moderna e excelente localização.
Diarias desde 12$000 - Pensionistas, a combinar.
Manda marmitas a domicilio- - Dispõe de confortavel salão

de refeições, servindo almoços no horario comercia], garantindo
refeições sadias e escolhida'S.--Absoluta higiene e moralidade.

Ambiente familiar.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N.70.

Até quando t:
Alguns mocinhos, não

se dando conta de
como seu procedi-
mento foi observado e

lastimado, promoveram
grosseira assuada na

sessão do Cine " Rex' , ,

na última, 50. feira.
Não é a primeira vez

que tal acontece e a

Empresa não sabe que
fazer, pois, qualquer
medida tomada por ela
contra os tais filhos
-farnilias. no momento,
póde provocar uma rea·

ção da parte deles,
imediatamente, ou pos
teriormente, com pre
juizo para as istala
ções da càsa.
Em verdade, o fato é

caso de Policia. Flo
rianópolis é a única
capital onde uma fa
mília não póde ir ao

cinema com a certeza
de que não assistirá a

cenas coma a que mo

tiva êste suelto, e sem

escutar, rm penumbra,
durante a projeção,
frases e chuchurreios ob
cenos, soltados à pas
sagem de certos lances
dos filmes.
�té quando irá êsse

vezo reprovavel e des
moralizante?

PRISIONEIRO DOS
ITALIANOS

Londres, 12 (D. P.) -- Noticia-se

que o conde Haig, filho do coman

dante-chefe das fôrças britânicas
dnranlea primeira guerra mundial, Beatriz B_ RYff
se acha na JUdia como prisioneiro

professora de canto Diplode guerra. O conde, que tem 2,(
moda pela Escola Nacional

anos e é capitão do Real Corpo de Música do R. de Janeiro.Blindado, desapareceu no mês pas- 'I'rrrtcir : rua 'Blumenou , 28
sado quando lutava no Oriente Cabelos brancos'
Médio. 5vs-1 MARAVILHOSA 1

É UMA. "DOENÇA
MUITO PERIG,OSA.
PAR.A A FAMILIA
E PilA A RAÇA

Liga Brasileira de
Assistência

CONVITE
A senhora Nerêu Ra

mos. por nosso in ter
médio,convida as senho
ras e senhoritas desta
Capital para uma reu

nião hoje, sábodo, às
15 horas, no Clube Doze
de Agosto, para a fun
dação da Liga Bra.i
leira de Assistência, no
bre iniciativa da pri
meira dama do Brasil,
a senhora Darcy Vargas.

l'

Caixa de Correio,
Endereço telegráfico:

93. -- Telefone, 1659

"FRABISIL" - Florianópolis.
10 v.-2
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UM LIVRO
DE VALOR,
·te� �
IA

GRATIS! =--
-

Peça-nos, hoje, o exemplar =
do "Meu livro de Receitas". ::::
Contem inúmeras receitas

-

faceis e deliciosas, feitas
com a incomparavel

TOMEM

�nho Crelslta�1
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Detido um

ex-deputado
Belém, 12 (Agência Nacional) -

Encon Ira-se detido na Polícia Cen
tral o ex-deputado classista Haul
Condurú Pampolha, preso a bordo
de um navio que procedia de Ma
náus ,

4 o

A's 4.:10 e 7 horas

OURO DE LEI
Com Ellen Dreuw

e Charlie Ruggles

O segredo da estatua
Com Chester Morris
Harriet Hil liard

Cine Jor. Bras. 60
Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços: 2$000, 1$500 e 1$000

Imp, até 10 anos

MAIZEHA DURYEA
À MA/lENA BRASIL S. A.

34 CAIXA POSTAL, f-S. PAULO

Peço enviar-me, gratis, o "Meu Livra de Receitas"

Nome _ .. _ _ .. ._

Rua , .. __ .. . _

Cidade _._ _._ .. . __ ._ _ .

___
,Estado -.----- _

ÚLTIMA HORA
O primeiro ministro britânico

declarou,na Camara dos Comuns,
que os três importantes portos
da costa ocidental da ilha de

Madagáscar, Majunga, Moron
dava e Ambaja, foram ocupados
pelos ingleses.

Os aliados dominam o Canal
de Moçambique, assegurando,
assim, o trânsito maritimo até
o Suez.
Acredita-se que 10.000 sol

I dados de Vichí estão defendendo
a estratégica ilha.

:(.

As principais linhas de defesa
russas, nos suburbios de Esta

lingrado, ainda estão intactas.
*

MOLECAGEM MALDOSA
Ontem à noite, alguns

jovens, abusando da toleran
cia das autoridades, agru
param-se no Jardim Olivei
ra Belo e, aproveitando o

"black-out" reinante, entra

Iam a fazer algazarra e a

cantar desentoadamente desa

gradaveis versos ele samba ...
Ficaram ali o tempo que

quiseram e, ao recolherem-se,
atravessaram alguns bancos
nas aleas do Jardim, afim
de que alguem neles esbar

rasse, devido à escuridão da
noite. E conseguiram seu

maldoso plano. pois urna

pessoa veio hoje à nossa re

dação mostrar as equimoses
e escoriações sofridas por ter

caído sobre um daqueles
bancos.
Esse é

já vão
situação
cidade.

800 bombardeiros bri tânicos
atacaram o centro metalurgico
de Dusseldorf, deixando de re

gressar às bases 31 aparelhos.
Foi, êsse, o 50n rêide levado

a efeito contra essa cidade alemã
J pela RAF, desde o começo da

um dos abusos que
aparecendo com a

que atravessa a

guerra.
•....- -.-.._._ _,. .".

D SAULO R "MOS I Soldados nazistas capturados
r. li

I
pelos russos declararam que Hi-

reiniciará sua clín 1 co J
tler d�u ordens

_

no sentido de

em principios do mês conqurstar Estalmgrado a qual-

d t b \
quer preço.

e se em ro •

........- ....- .......................- ..........--.-.....-,.. Noticiou-se, ontem, que, há
" v·lda compll·ca-se I duas semanas, foi travada im-
II

. _ portante batalha aero-riaval en-

.

Com �s movaçoes que surgem a tre americanos e japoneses aovida vai se tornando cada vez mais
, . _'

complicada. Já não se póde mais .ongo das ilhas Salomão, sendo
andar despreocupadamente nas aba tidos 96 aviões niponicos e

ruas. Por toda a parte há o peri- seriamente avariados um cou

go elos automóveis: Mesmo ,en� ci- raçado e um cruzador.
ma das calçadas nao se esta livre *
de atropelamentos. Este estado
permanente de preocupações per
turba os nervos elas pessóas fra
cas e, também, de algumas fortes,
que não se cuidam higienícamen-,
te. Nas grandes metrópoles o pro
gresso está sempre ao lado da
complicação. Nestas condições,
nem todos os SeL)S habitantes pó
dem repousar e alimentar-se como

devem. Esgotam-se, perdem fos
fato e outros elementos indispen
sávsie ao sistema nervoso. Essa
a razão do sucesso do Tonofosfan
entre os esgotados das grandes ci
dades. Ao fim de duas ou três in
jeçoes sentem-se renovados, re

temperados, como se tivessem go
zado algumas semanas de férias
num clima de montanha.

Desde 7 de agosto, quando
foi iniciada a ofensiva contra
as ilhas Salomão, foram derru
bados pelos americanos, alí, 123
aviões mpomcos, muitos
quais eram bombardeiros.

.

.

dos

O comunicado russo emitido à
meia noite revelou que os so

viéticos evacuaram o porto de
Novorossiski, diante da forte
pr-essão inimiga.
Assim, a única base de que

dispõem os russos, no mar Ne
gro, e agora a de Batum.

•

O avanço japonês contra Porto
Moresby foi detido.LOÇÃO

Comp-ai na CP.SA MISCE
LÂNEA é saber economizarCartazes do

A's 6,30 horas

dia

A's 6,30 horas

Os 2 batutas

PERDEU-SE ��eR�� A nova Escola Nacional de
no trajeto entre a rua Luiz Agronomia
Plazza e o ponto dos ônibus,
uma medalha de ouro com Complemento Nacional (D.F.B.)
a efigie de Sta. Teresinha e A VOZ do mundo Jor. da Guerra
um alfinete com o nome
Marcia. A pessoa que os en- Preços: 2$5_00 e 1$500
tregar nesta. redação será Livre de Censura
gratificada; lj V." 1 .,....,._........-."....,-._..""'..�-_.-.-'_. ....,""'"..__...�,,_.....",.,,--_.

Cidadão Kane
Com Orson Welles

.

No
Com' Jackier Coaper

Bartolomew
e Fredie Estreito

Vende-se, por 4 contos de
réis, à rua Ouintíno Bocaíu
va, um terreno com 2 caS8S,
em ponto para ver dura. Ne
goelo de oca-Ião. Tratar
com o proprietário, à esqui
na da mesma rua, n° 1640

ãv - S,

19 de. abril

Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços: 1$500 e 1 $100
Livre: de Censura \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


