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;) uinhentos mil alemães existem no
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RIVERA (URUGUAI) 26 (A. P.) -- FICARAM CONSTITUIDAS AS QUATRO COMISSõES DA CONFERÊNCIA REGIONAL, QUE'",··,·-·

..

�-�-_·'trrrttr;-os
('
3ETE PROJETOS DE RESOLUÇÕES JÃ RECEBIDOS OFICIALMENTE. O BRASIL FOI O úNICO DOS ,CINCO PAíSES REPRESENTADOS QUE POU
DE RESPONDER COM EXATIDÃO À PERGUNTA RELATIVA AO NúMERO DE ALEMÃES RESIDENTES EM SEU TERRITÓRIO, FIXANDO ÊSSE
NÚMERO EM 500.000. OS DEMAIS RESPONDERAM COM DADOS APROXIMADOS, NA SEGUINTE FORMA:. ARGENTINA 250.000; URU GUA I

- MAIS DE 50.000; BOLíVIA - 10.000; PARAGUAI - 8.000.

Raciqnamento da
carne

Washington, 26 (D. P.) O se-

cretário da Agricultura Sr. Claude
Wickard, declarou que a Reparlição
de regulamentação de preços deve
rá preparar um plano da raciona
mento da carne, para ser posto em

prática antes de dois ou três meses.
Pouco depois desse aviso o Chefe

da Comissão de alimentos da Junta
de Produção Bélica declarou não
ser necessário esperar dois ou três
meses para aplicação do raciona
mento, pois o respectivo plano esta
rá pronto dentro de vinte dias.

A princesa brasileira
Maria Francisca

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

Florianópo lis 1942 I

Lisboa, 26 (D. P.) - O "Diário

Popular" publica uma entrevista

feita em Nova Iorque com a prin
cesa brasileira, Maria Francisca, a

qual externa seu grande carinho pe

lo Brasil e Portugal, "aos quais des

de pequenina aprendeu a querer

bem". A princesa termina decla

rando que está ansiosa por voltar

ao Brasil, onde se colocará à dis

posição da Cruz Vermelha.
Sábado, 26 de Setembro de,ANO XXVIII N. 8646

o Estado-Maior russo
Mos�ou, 26 (Reulers) - O Esta-I . erguem-se as barricadas c as trin-

do-Maior do comando russo traba-. um só c grande campo de batalha. cncirns construidas da forma mais
lha incessantemente no próprio ('0-: Aqui, um atirador atira incessante- hctcrogênia que se possa

concebc",Iração de Estal ingrarlo, instalado mente, colocado no seu posto de oIJ- Tudo o que se encontra à mão ser-

num subterrâneo a _llluitos mel ros
.

servação, no terraço de um cdif'icio ve para êsse fim: destroços de .

de profundidade. Sôbre os mapas' de apartamentos de cinco nudarcs, "tanks ", restos dos motores rios Iestendidos lias grandes mesas ,lo que milagrosamente ainda pe1'111a- aviões derrubados, estrados de ca

Estado-Maior, os números habituais nece de pé, apesar ele marcado 1:'(;- mas, pedaços de madeira, postes par
já não representam mais colinas, las milhares de balas c estilhaços tidos, sacos ele areia, rolos de ara

campos c florestas, e sim simples fine chovem rle todos os lados. Em me farpado c até colchões e traves

casas, ruas c praças. Estaliugradn cl todos os pontos, lanto nos subúr seiros, indo se presta c é aproveita
os seus arredores constituem hoje hios, como nos centros da cidade, do para impedir o avanço nazis la.

Os advogados norte-amerkanos I ApreendI-do· o dl-nlhe.-ro de Hltãersaudam seus colegas brasileiros
., . 1.1.... J.

R'lO ?G (T) - o . si I t .1'11 Washington, 26 (I-J. T. �I.) - O administrador da pr-opriedade es
, �) .. pJ C H en e t.<

" . • . _

Associação rios Advogados dos Esta- trnngcira anunciou que seu serviço apreendeu varres contratos e acordos

rios-Unidos, sr. 'Valter P. Arms- de licença relativos à publicação nos Estados Unidos do "Mcin Kampt".
tl'ong, endereçor: ao sr

.. Edm_un(]o O último pagamen lo ao autor do livro, Adolf 1:1 i tlcr, foi feito alo.
de JYllranda Jordão, presidente do de setembro de 1939. Desde então cêrca de 30.000 dólares em pagamentoInstituto da Ordem dos Advogados I

., '. .. "'. _

Brasileiros, expressivo telegrama de de dire itos autornis foram acumulados, porem Hitler nunca vcra esses

saudações, transmitindo-lhe os vo- dólares, que foram apreendidos pela Administração ela Propriedade Es
tus de sol idariedade que os causí- Irangeira. Cêrca de 283.000 exemplares ela edição norte-americana Io
dicos norte-americanos deliberaram

ram vendidos.
enviar aos seus colegas brasilei-
ros.

Agradecendo a homenagem, o sr ,

Edmundo de Miranda .lo.dão, d lrí
giu-lhc pronta resposta, rr.anifestun
do no seu nome c no dos componcn- de
te» daquela Casa, o quanto os scn-

sibi l izúra essa espon tânca c manif'cs
tação de apô io e fraternidade.

Dr. LAURO DAURA
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especialisado

àas afecções crônicas do

aparelho genital feminino.
Tratamento moderno de

gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

ht'morroides sem operação.
Fisioterapia • Di!l termia e

iD'lfra - vermelho.
Consullalil - das 10 às 12

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

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

9. TeI. 1 607.

Hitler quer obrigar
Londres, 26 (D. P.) - Segundo

fontes diplomáticas, de Angora, sa

be-se que a Alemanha está procu

rando obrigar a Bulgária a entrar

na guerra contra a sua anliga alia

da, a Rússia. Disse que o sr. HHler

sente-se bastante incomodado pela
ngeativa dos búlgaros, que nem se

quer desejam romper relações C0111

os russos.

•

num subterrâneo LondresChurchill, membro honorario da SacerdoteOrdem dos Advogados de Brasil
Londres, 26 (R.) - Depois de viajar num bombardeiro, que .fez a

travessia do Atlântico, o padre brasileiro Antônio Dutra chegou a esta

capital, à noite.
- .

1O padre Dutra está visitando a Inglaterra a convite, conjunto, � o
Cardeal Hinsley c do Minis tro de Infon�laçoes. DesCl:l�arcou num ael?
porto britânico, si tuado ao norte, depois de ha ver Icito excelente tr<l-

vessia aérea, dali partindo para Londres, por trem.
.. . ..

Enquanto estivér na Inglaterra, o padre Dutra :1s11ara varres es

labelecimentos da Igreja Católica, além do que lhe f'or dado observar

quanto aos esforços de guerar dos britânicos.
. .

O padre Dutra é chefe do Instituto. de Alt?s Estudos Católicos, Na

estação ferroviária, o padre Dutra fOI. recebido pel�s. representant�s
da Embaixada brasileira, do Cardeal Hinsley c do Ministro de Infor-

mações.

brasileiro em

JoioAVISO DR. DE ARAUJO

'De tudo se fazem barricadas
Estocolmo, 2(:i (I-J. T. 1\1.) -:- Todos os habitantes válidos de Es.ta

lincrado se acham mobilizados para reforçar as defesas, na espcctativa
de �10VOS assaltos massiços: barricadas, são erguidas com auxílio de mó

veis, máquinas, eofres-forle e sacos de areia, que mulheres c crianças
enchem rápidamente nas margens do Volga.

Especialista em doenças e operações
olhos-ouvidoa-nrn-la 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.

Podem ser submarinos

Rio, 26 - Em sessão realizada, Incansavel a flotilha do Volga
cio Instituto da Ordem cios Advo- Moscou 26 (Rcuters) _ A f'loti-

j
cessou intei.ramenle todo o tráfego

gaclos cio Brasil, foi aprovada uma lha do ,fOlga está desempenhando ordinário e as 'lguas do Volga aS5lS

proposta cio clr. Carlos Cabral, um papel de grande relevo em to-
í

em agc::H'a a um cauhoncío incessan

membro elo Conselho Superior, das essas operações, não somente te partido de ambas as margens, l�e
subscrita por inúmeros sócios, con- prolegenào as '::OIlIUuiCilções fluviais, onde se defrontam os forças imnu

ferinclo ao "premier" britâníco, COlHO umbém ec..pregando o fo�n gas.
\Yinston Churchill, o título cle dos seus canhões para auxiliar as

membro "honoris causa" daquela hatcr ras de terra que martelam in-
Ordem, Justificanclo sua proposta, ccssanternente a'; posições nazístas
o dr, Carlos Cabral afirmou que do norle e do sul da cidade. Toda
Randolf Churchill, pai do primeiro a rua ruem do Volt; 1, num trecho .le
ministro inglês, sonhára fazer de mais de 35 milhas de extensão, pus
Churchill um advogado Sf .u a lazer parte integrante elas l t-
Embora sem grau academico, nlias de frente.

Churchill é uma das maiores figu-I Os alemães estão fazendo esf'or
ras da Europa. Fazendo-o honori- ',:OS desesperados pura conquistar I)

fieamente advogado brasileiro, o I cOI1.ll'ole das tuarr.cns _do no, Vl���'1
Instituto da Ordem elos Advogados cio impedir as opernçoes das uruua

cio Brasil naela mais fez que home- eles ,Ia flotilha fluvial, mas, até aqlll,
-

nagear um elos maiores vultos ela iod8S as suas tcr.tativas nesse senti
Humanidacle e cumprir um dever c!f) ll·cl11 sido farh'clas ao mais com

ele justiça. ;)ll'to lr[\easso. Nessa parle do ,:i'),

gigantes
Nova Iorque, 26 (D. P.) -

Si-,
(jlIP possam perma..necer sob as

mon Lake, a quem se reconhece agu3.S por tempo indefinido, e ad
como o propulsor da construção de vertiu que "não se surpreenderia
su bmarinos modernos, e que conta, que chegasse breve o momento em

atualmente 76 anos de idade, de- que os submaJ'inos nazistas atacas
clarou que a Alemanha utiliza sem a navegação no "East River"
enormes submersiveis de carga pa- (junto a Nova Iorque), podendo jTer
ra enviar reforços às tropas de

I
manecer no fundo do rio quanto

Von Rommel na África, ao invés I
tempo quisessem sem que fossem

de recorrer a navios de superfide I lu(�alizados, até que pudessem es·

ou aviões, como geralmente se acre- capar".
dita.
Acrescentou que o submarino de

carga é muito prático nesta época
de aviões de grande autonomia e

de dirigiveis, e a- êles se deve atri· DR SAVAS LACERDAhuir em parte os êxitos que obteve •

até agora aquele chefe alemão na Comunica que mudou
Libia e no Egito. seu consul torio para a rua
Afirmou Simon Lake que os na- Felipe Schmidt 8, Altos da

zistas devem ter um "dispositivo
sec:reto" para propor,cionar l'es�'r- Livraria Xavier.
vas dt, ar aos submarinos, de modo Consultas-Das 16 à18 hss.

AVISO

Rugidora
• I'W

vlsao do inferno!
Moscou, 26 (R.) - A' noite, todo o céu de Estalingrado fica encoberto pelas grossas co

lunas de fumo negro, que saem das ruinas. Ao longe, sobre as colinas que cercam a cidade.
vêem-se grandes fulgurações amareladas - os foguetes luminosos que os pilotos russos deixam
caír sobre as posições alemãs, para iluminar melhor os seus alvos. Na escuridão da noite, cheia
de explosões, ouve-se distintamente o roncar contínuo dos aVlOes que se perseguem nas trevas
- os que vêm do ocidente são nazistas, os do oriente são russos. Milhas inteiras das instala
ções fluviais, depósitos e cais, estão agora inteiramente desertos, com ás grandes crateras aber
tas pelas granadas cheias de água do Volga, que espadana e se ergue em grandes colunas a cada
nova explosão. Sobre as margens do rio, em certo porto, O correspondente que escreve estas li.
nhas teve oportunidade de ver algumas dezenas de cadáveres de mulheres e crianças, vitimados
por uma bomba nazista que atingiu em cheio a embarcação em que se achavam.

Batalhão - suicida
Rio, 26 (D.N.P.A.) - Es�

tudantes, comerciarios e o

perarias baianos acabam
de organizar um batalhão,
suicida. Para o primeiro pe
lotão já se apresentaram
12 jovens, entre os quais
Alberto Mayer Suerdick, de
origem alemã. pertencente
a antiga família estabeleci
da na Baía com industria
de charutos, da qual Alber·
to é diretor.

ABJUROU O CREDO «PLINlftNO»
Fortaleza, 26 (D.N.P.A.) - Em virtude de sérias suspei.

tas, que pesavam sobre o antigo membro da Ação Integralista
Brasileira, José Farias Sobrinho, juiz municipal de S. Quiteria.
o Tribunal de Apelação exigiu do mesmo que compareceese ante

aquela Côrte, a-fim-de justificar 'e definir suas atividades e

orientação política. Interpelado, o juiz explicou que, após o rom

pimento das relações do Brasil com o "eixo", assumira _atitude
francamente de acôrdo com o nosso governo, abjurando o

.< cré

do verde". O Tribunal deu-se por satisfeito com essas explicações.

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas 9stampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Funcionarios públicos suspeitos
Rio, 2.6 (D.N.P.A.) - o sr. José Rodrigues Alves Sobrinho,

secretario da Educação e Saude Pública de 5. Paulo, recomen

dou aos diretores e chefes de sua Secretaria severa vigilância
sobre os funcionarios suspeitos, a-fim-de que sejam afastados de

seus cargos. logo que for apurada sua culrabilidade, sendo demi

tidos e processados como traidores. Determinou, ainda, a remessa

de relação completa dos nomes dos filiados às ideologias contra

rias à que vigora no Brasil.

Pedindo a pena de morte
Lisboa, 26 (A. P.) - O scmaná- mesmo tempo que recorda lIne ul

rio português "Ação", que costuma timamente se regislaram [números
exprimir opiniões semi-oficiais, pe- casos de pessoas envenenadas por
de que se estabeleça a pena de mo!'-, alimentos deteriorados.
te para os "envenenadores" da ])0- A pena de morte foi abolida em

pulação. Portugal em princípios do século
, . . XIX.

O semanano pede uma leI urgen-I --.. _

ie, ele caráter excepcional, "plcna- Aviões sobre Vichi
menlc justificada pela guerra", qüe Vichí, 26 (H. T. M.) _ A arti.
estabeleça a pena de morte para as lharia anti-aérea entrou em ativi
pessoas culpadas de "envenenar a dade durante a noite, quando vá
população, vendendo alimentos em rios aviões desconhecidos sobrevoa�
mau estado, com O objetivo de ilicí- ram a cidade de Víchí e seus arre
tamente, obter pingues lucros", ao dores. Não foi dado alarme.

('aspa �
LHOSA I

LOÇÃO MARAVI·

EXÉRCITO PAHAMERICAHO
Rio, 26 (D.N.P.A.) - Em

uma das sessões do Congre
so de Estudantes, aqui reu
nido, foi lida uma carta do
general Guedes da Fontou
ra, agradecendo o apoio hi.
poticado por aquele certa
me à idéia de um exército
panamericano. Conclue lou·
vando o espírito de civismo
da juventude brasileira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUDE DOZE.-O Grêmio Marajoára, continuando a campanha encetada em outubro de
941, realizará, em 17 de outubro próximo, o segundo baile: «Asas para· o Brasiln�

Serviços d�,Telas especiais para Pasta Mecânicao cansaço, indisposição, mal estar, que tanto
perturbam aos que trabalham, são muitas ve

zes, resultado do mau funcionamento do Fí
gado. Em casos tais ha um remédio cuia efici
ência é mundialmente conhecida: as Pilulas
de Vida do Dr. Ross, que descongestionam

o Fígado e garantem o bom funcio
namento de todo o aparêlho digestivo.

NÃO SEI COMO POSSO

TRABALHAR, SENTINDO
ME TÃO MAL! DEVE SER

MfU FIGADOI

SI É ESTE SEU
CASO, POR QUE NÃO
EXPERIMENTA AS

PILULA5 DE VIDA?

PILUlllS O ROSSDE VIDI DO R.

Afastem-se do clero as batinas antí-fascistas!
Jtío, 2;) (A. X.) - I), Curtos sas do mal flue gerou êsse pe

Duarte da Costa, hlspo de ;(lTau· rig'o e acrescenta que todo o

ru, que acaba de denunciar ao Norte está eheto de padres Ita
Presidente da Repúblíoa rell- Iíanos, alemães c espauhóís,
glosos adeptos do fascismo pe- que também alnmdam em San
díndo sejam êles afastados do ta Catarina e no Rio Ora1Hle
clero, concedeu uma entrevísta do Sul. "Creio que necessita
ao "Diário da Xoíte ". Inícíul- mos, ao menos, de prudencín
mente, declarou que, "lle'ita 110· neste períodu de guerra.", "Cal.
ru grave precísamos, afastar eule que se têm dudo casos de
todos os obstáculos que possam desmascararem-se agentes da
entravar ou prejudicar li ação "Gestapo" que entram em uos

<lo governo. Devemos formal', so território vestíndo batínas !
unfdos, ao lado do Presidente Esses moços chegaram ao nos

YUl'g'as, afim de fiue possamos os país como meru bro de mís
trahalhar patriótica e eficiente- sões relig'íosas estrangeíras.
mente em demanda no ohjetívo No Brasil parece que se Impa
único: a Vitória". E prosse- cíeutavame nem se ordenaram,
gue e "O nacíonal- socialismo é revelando logo que, em verdn
tão amoral e escravísa de tal de, eram agentes da "Gestapo".
modo o Indivíduo à carne que, A rede está. muito hem orgnní
em verdade, estarrece saber-se zada. O perigo não diminuiu
que essa Ideologia encontra pelo contrário, é cada , vez

adeptos no selo da 19Te.la·'. maior, Tenho levado, até, fatos
Após afírmar que são íuúme- concretos ao conhecimento (10

ros os adeptos do totalitarismo
I
governo, Não esmoreço e dou

no seio do clero, explica as cau- luta sem trég'uas a essa gente

espuría, Continuarei lutando,
vig'Iando e policiando. E a mí-]
uha missão se volta com espe·1dais r-uídndos para os "eixis.
tas" nacionais do clero, feitos
})el0 Integ-ra Iísmo, por íntermé
dío do qual vartos sacerdotes
hrnsllelros fizeram causa co

mum com os nazistas, fascistas
e Ialang'lstas" - concluiu.

INDICADOR MEDI()()
Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA

,
li

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 às 12
on�u ta!: A' tarde, das 3 às fi

Consultório: Rua Vitor Meireles# 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

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

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

Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenç_as de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 14 às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

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

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

cllNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Scbn i H n. 38 - Tel. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto. n. 70 Te!. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANorOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�etoéa��a��SP�:1
Florianópolis

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

Cirurgia geral e Doenç&s de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Viuleta.
CONsULTAS: Diariamentes à� 11.30 e das 15 às 18 boras

Fone 1.644

'I

i
,.

:

._�-----------------------------------------------

Dr. SAVAS LACERDA

-

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

CLÍNIC� NEVES
Ex -assistente da CHnica

�IEDICA Ginecológica da Facul-
dade Nacional de Medi-

II
CONSULTORIO: cio a e· do Hospital Psi-

Rua Trajano, 33 quiátrico do Rio de
Sobrado Janeiro.

Consultas das horas
CONSULTORIO: R. Tra·

5 jan o 33, Das 13 às 15 hs.

I
em deante.

I RESIDÊNCIA:RESlDENClA: Rua Trajano; 35.Rua Blumenau. 28

......._"

IM8TITUTO DR DIAGNOSTICO
CLI�ICO

Dr. Ojalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra lSulca)
Com prAtica n08 bospltals europeu!
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare·

lho genlto-urlnarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manool de Abreu Campanarlo
Sl!.o Paulo). Esp(oializado 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 f1sioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Macbado,'

Telefone 1195

PlORrANOPOLl1õI

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone l.It6I

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 1l� - Fone 1.�56

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras,

CONSULTORIO:
Rua Tr ajano. 33.

Diaria[Qente das 15 às
11 borllR.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone o, 751.

guerra
A resolução do sr. Vit'gilio dI'

:\lcJo Franco, de não receber

quaisquer proventos do cargo

que lhe foi ati-íbuído como In
terventor de um banco estrun

geiro em liquidação, é dígna de

aplauso e deve ser imitada. Não

comjn-cendo que essas funções,
cr-iadas vela guerra, sejam r-e

muneradas.
No momento em que o Brasil

pede aos seus filhos o sangue e

<l vida, c se vêem tantos gestos
de abnegação e patriotismo nas

dádivas partidas quase sempre
dos menos aquinhoados, lião
sr-r-iu direito que alguns Sl'

aprovcltassem da emergênda
pura 1'('alizéII' llHTOS e tirar vau

tagr-ns.

Esta {o a hora de saci-Hícíos
c o povo assim o cntende, na

Ilisposiçfio comovedora com que
se prontifica <I fazê-los, quantos
sejam necessários, pelo triunfo
da causa In-asllch-a,"
Não digant que todo trabalho

deve ter a sua recompensa. Os
dessa nutm-eza têm caráter es

pecial e podem ser feitos ])01'
volunuu-los que esqueçam os

interesses jn-õpríos, em home

nagem ao inte�:êsse do Brasil.

Velhos países europeus abis
nun-am-se 1Ia desgraça, porque
o espírito de sacrifício, sem o

qual as nações não sobrevivem
faltou às suas classes conserva

<101'as às tempestades.
Yígicmos para que não haja

r-nu-e nós aprovcttadoi-es da

guerra, para que aqueles que
r-sti ve rr-m nas linhas de frente
saibam que a retaguarda nfio
se locupleta com os seus soí'r-í
mentes.

Espero que os demais Inter
vcntores de bancos ou cmprc
sas ])al'tiell]ares destincm ao

Fundo de Guerra do Banco do
BI'asil os seus honorál'ios c co

m issõe�. Se não tiyerem a co·

ragem mOI'al dêsse procedimen·
to, que <leixcm os cargos aos

que sc sentirem capazes de fa·
zê·Io.

AllsÜ'egesilo de ATAIDE
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Rua 15 de Novembro,
sobreloja

Caixa Postal· 1933 • End. telegrã�i(o «Duplex»
SÃO PAULO

�epresentações no Rio
Cabral de Menezes & CIAM LTD1l.
Firma brasileira grandemente relacionada no

ramo de "MÁQUINAS PARA MADEIRA", aceita re

presentação de fabricantes de máquinas e �acessorios.
antecipando movimento de vendas compensador.
Interessa-se, tombem, por máquinas usadas ou re

condicionadas.
Ofertas e detalhes para a Caixa Postal n 1098-

RIO DE JANEIRO

Lira Tênis· Clube Florianópolis
Convocacêo De ordem do sr. Presidente e de acôr-

'" do com os Estatutos, convoco os srs.

socios par a a ASSEMBLEIA GERAL, que realizar·se-á no dia
27 do corrente, domingo, às 10 horas, em sua séde social, afim
de eleger a Diretoria que deverá dirigir os destinos do Clube no

periodo 1942/1943.
CELIO PEREIRA OLIVEIRA, 1. o Secretario.

DOMINGO DIA 27

Às 10 horas - Assembléia Ge
ral Ordinária para eleição da
Diretoria que regerá os destinos
do Clube no exercicio adminis-

trativo 1942 - 1943.

Das 20 horas à meia·noite
, 'soirée mignon" .

x

. ,-' -_ . ..,.- '. ,- "�::;".�.� . '�.
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"FOS,TER
PARA 'os RINS· E A BEXIGA

REUMATISMO GOTOSO
ACIDO ORICO

DORES LOMBARES

Instituto Brasil-E. Unidos, de S. Catarina
I De ordem do sr. Presidente,) torno público que,

� da prOXlma segunda-feira (dia 21 até o 30 do cor

, r�nte, se acha aberta, na Secretaria dêste .Insti-
tuto», à rua Artista Bittencourt, n. 2, a matrícula
ao Curso de Radio-Telegrafia, nele recem-organizado.
Inscrição e frequencia são absolutamente gratuitas.

Florianópolis, 19 setembro 1942
ALTINO FLORES. secr. geral

Fabricad� com FIO DE COBRE,
MEIA CANA _. MALHAS DE 1/8"

VÃO LIVRE

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

IEx-interno do ServiçD do Professor Leõnidas 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
Rua Felipe Scbmidt. 8, Altos da Livraria Xavier. 1:,--------Res: Conselheiro Mafra, 77-FLORlANOPOLlS.

Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em •••••••••••••••••••••••••

Geral

I. •CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi- •• Farmacl·a·· Esperanr.a Iicio Amélia Neto--Fone 1592
�9 ás 1��s{6Eá�cll�.l1oras,. A SUA FARMACIA •

Av. Hercilio Luz, 186 : Rua Canso Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6i2 :_

- Pllone: 1392 -
• Entrega a domicilio •

AUende a chamados i. •
�14 .......... (•••••••••••••E•••••••••••

Este artigo, usado pelas fábricas
de papel e cartonagens, substi
tue o melhor similar estrangeiro.

Em peças OI! em rolos de qual
quer comprimento ou largura,

Pedidos a

llramificio Vidal Ltda.
197

,..1

nREDIO Alu,g�-se o
r predlO ã

rua Joiovile, no 60 para fami
lia de tratamento; tem ótimas
instalações sanit1rias, garage

I
e c9sa, à parte, para empre
gade.. Tratar com o proprie

i tario, sr. Mguiel Leal, à
rua Tenente Silveira, 37,

.30 v - 2

Bungalow
Aluga se um, recentemen

te cunstruido, bRm no ccn
tro da cid'lde. Informa
ções na -Casa Boa VistA ».
ã rua Cons. Mafra, 26-A.

.

ISv - 2

. Occasiona-Ihe sérias preoccu
pações principalmente quando
.. terrível diarrhea ataca-lhe o

organismo. Pode-se entretanto
evitar esta grave enfermidade
com os famosos comprimidos
de Eldoformio.
Combata as diar
rheas infantis com

comprimidos de

E1doformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

Salas Alugam se 2 salaS'"
amplas, de frent6,

proprias para e�critorio, no

centro da cidade. Infor-
mações à rua J�rônimo
Coelbo, 24 3v - 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R�j��!!!�, o��adR�,�,f�,o,�t�,���,�," �!o,jç�i!��! jâ�,�r!,a M���,�o� O interventor de Blagoas visita São. Paulo
do Hcgistro cr-u, do BIO de Janeiro, proibitiva, no tocante à escolha de I

se homem, se chamaria Chevrolet,

iii d E
-

C t I U
II

S IeXr�(lU sentença, mudando o nome prenomes, Não lemos limite para e se mulher, seria Etam ine . .. Co-
de l1IM� crruuça, de Hitler para NIa- tal. A fantasia, o espírito inventivo, J1�0 nomes indiscutivelmente es-
nucl . > uudamcntaudo a sua sentcn a alta recreação do. pai, l razcm ac trumbóticos de nosso corihecimen a convI e a mpresa ons ru ora Hlver a
ça:, () magIstrado disse c: scgll�llte; rugis tro civil os mais engraçados, to, podemos ainda citar, para, I!U�-Hitler, �Oll1,O Musso li 11l, nao e ridiculos e extravagantes prcno- tração: Nacional Futuro Prov isór io
prenome, nuo e �1011le de batismo mcs. Ai rida hú pouco tivemos que da Pátria, Prodamor Conjugal de
E" �!m, !)_atr()níllllC�', apelido -Io fa- autorizar a mudança (lo prenome Marineli com -"larieh[!, 'Yirg�lina1:1111�. São apelidos, COl1l0 AIIlll'I- de um menor ao qual a cngcnhosi- Tulpotéca, Arquindas de Epípoe
cid. SIJal'eS, OIJ\'C'lra, Santos, f<.,n,al- darlc dos pais dcl ibcru ru f'ôsse cha- Epipu e de Camutanas. E fiquemos
:'es .. Esse fato por Asi só, basta para mado Aristolino. E não faz muito aqui, senão bem I')!lgc irá a hs!a .

.l�lstlflear a, procedência do pedido. que um Cordeiro de Deus pleiteou "Convenhamos que lal não pode
Cumpre ale ressaltar que, ao ser la- neste juizo favor i dô nl ico . E é de nem deve continuar. Os prenomesvrado o assento, tratando-se de me- ontem o aparecimento de um Ocea- devem ser escolhidos dentre os que
1'0 apelido, devia o oficial ter-se rc- no Atlântico, a quem tive de con- tiveram os santos (lo calendário e

. ousado a atender à ilegal pretensão sen ti I', pacificamente, a supressão, os grandes heróis e vultos da. his-do requerente. em seu nome, do Atlântico. De tal lória pátr-ia e da hum n:ida'!e. l\<Te-

"�ã() serú demasiado insistir, modo se abusa nessa matéria, que ditamos que, quando possuirmos o

a(jlll,. en.l, U�ll ponto qu.e..' CI11 outro Leonardo l\!ota, notavel estudioso nosso Código do Registro Civil, que
ensejo, ja tivemos ocasiao ele abor- do nosso folclore e autor de "alio- tanto se faz mister, ele envolta com
dar. He[erimo-nos à verdadeira sos trabalhos em um destes nos re- os inúmeros casos que cumpre se
franquia existente entre nós, dada lata a história ele um mat;llo per- jam convenientemente regulados,
a ausencia, na nossa lei de rcgis- nambucano que, à espera de um re- esse não sel'á esquecido".

\
. I

CRS
Díáriamenle recebemos

Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514

novidades

Representantes:
MACHADO & Cia.

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

Alugam-se

PIANO
Vende-se um, boa marca, em

perfeito estado de conserva·

ção Tratar à rua Viscondp
de Ouro Preto, 7 5vs 3

NegociO de ocasião:
Vende-se uma limousine

de aluguel, chapa nO 1.511.
Preço: 6:500$000
Tratar com o proprietario,
Victor E;;;pindola, Ca"a Elp·
trica- Rua João Pinto 14

VB-9

Dr. G.elBrnO
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.fJ68.
-

Vê\�d uma chácara

� e-se s811davel e,a

p1'�ziYel, com 23 metros
de frente por 330 de fun
dos, sobre a estrada geral
proxima ao BaJneario da fponta do Leal. InformaçõeR (
na gerencia do "Estado." I. lo vS.-3

Este aluno hobi
litou-so em es·

crituraçãa mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues prati co,
dir-eito comer

cial, correspon
dencio, em suo

cosa com estes 4 livros especialisados que

dispensam o professor por ser de uma Iocili
dade jornais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peço
prospeto, com todo confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.? 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrado
por quem de direito sob n.v 548 em 1918: habililou já uma gera·
ção de alunos e todos eslão trabalhando. Junle envelope selado
com seu e"dereço bem claro. Os preços são modicas e ern p e

quenas prestações. Não perderó nem tempo nem dinheiro I Se
habilitaró em 4 a 6 mezes, lendo direiio, no fim do curso, a

um Cerlificado de compeh;ncio com o qual, de conformidade
com a lei bem cloro, poderá comprovar a suo 0110 habilitação.

descontentamento MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n.
C

533
LIVRARlA E PAPELARIA

FILIAL
FLORIANOPOL iS

Rua J0410 Pinto, 9 A

Acedendo ao convite que lhe prêsa Construtora Universal, uma na da anl(zacte-El-�é1�listas pelos
fizera a Emprêsa Construtora Uni- significativa homenagem, constan- alagoanos, ressaltando qlle�@ �li1él::..._versal esteve em visita à capital te de um jantar e recepção na re- goas era pequena em extensao tel�-

-
-_

- �

paulista o major Ismar Góis Mon- sidência do casal Alfredo Aloe. ritorial .era grande nas suas realí-
teiro, Interventor Federal no Es- A essa festa, que teve um aceno zacões. Continuando, o dr. Aloe,
tado ele Alagoas. tuado cunho de elegancia e dístín- sublinhou que o major Ismar de
Visitando São Paulo, e o fazen- ção compareceram personalidades Góis Monteiro viera ali a convite

cio em atencão a um convite ele de destaque na sociedade e aclmi- de todos os funcionários, que que
uma das grandes empresas que nistração paulista, tendo particí- riam, dessa forma, testemunhar
atestam o gráu de adiantamento pado, como convidado especial, o pessoalmente o alto apreço com
ela metrópole dinamica - o ma- sr. General Mauricio Cardoso. que sua administração era vista.
jor Ismar Góis Monteiro poudc Na visita que o Interventor de Terminou por expressar seus vo

aquilatar a seiva de brasili.dade Alagoas fez à matriz da Emprêsa tos de felicidade pessoal e dese
que anima a vida do Estado bano Construtora Universal, s. excia. janelo que o sr. Interventor em
deirante. foi acompanhado do dr. Durval Vi- Alagoas continue de maneira brí-

O gesto da Emprêsa Construto- lalva, primeiro delegado auxiliar e lhante a sua administração, que
ra Universal, convidando tão des- outras pessoas de destaque nos tem repercutido em todo o país,
tacada personalidade, foi certa- meios sociais e políticos de São como um modelo sincero de brasí
mente recebido com agrado por Paulo. Iídade, 'disposto a tudo fazer pelo
quantos acompanham os atos de Recebido pelo dr. Alfredo Aloe bem de sua pátria.
sadio patriotismo do dr. Alfredo personalidades presentes, todos os O major Ismar de Góis Monteiro
Aloe, diretor da Construtora Uni- funcionários da maior organização respondeu a esta saudação, lern
versal, que não mede esforços predial do país e jornalistas, s. brando, de inicio, que estava ver
sempre que a vista de brasileiros excia. passou a visitar todas as dadeiramente encantado com a
i.lustres a São Paulo se faz neces- instalações e observar estatísticas hospitalidade e amabilidades que
sária em benefício de um maior e gráficos sugestivos das realiza- vinha recebendo de todas as ca.
intercambio geraL ções da grande emprêsa em todos madas sociais na capital bandei-

YJS1TAS E HO:\-IENAGENS os cantos do BrasiL Interessou-se
I

rante. S. excia. reportou-se à sín-
Nos dias em que permaneceu muito s. excia. pelo constante pro- cera amizade que unia paulistas e

na capital paulista o major Ismar gresso verificado nas construções alagoanos, na mais profunda de
Góis Monteiro efetuou grande nú- mobiliárias, através dos planos dá monstração de brasilklade. Ade
mero de visitas. O Interventor Fe- Construtora, e que não só propor- mais, mostrava-se encantado com
deral em Alagoas compareceu .cionam a cada brasileiro a sua esta' oferta da Emprêsa Constru
como convidado especial ao almo- própria casa mas tambem enrique- tora Universal, que se lembrara
co que a Emprêsa Construtora cem o patrimônio nacionaL de ofertar-lhe o mimo, como uma
Universal ofereceu ao general Mau- Em seguida, o major Ismar de recordação belíssima e grata de
ricio Careloso e às nossas classes Góis Monteiro foi convidado a sua estada em São Paulo. S. excia.
armadas, onde poude ouvir pala- passar ao salão nobre, onde esta- terminou essa breve saudação fa
vras caras ao valor e à sensíbi- va sendo esperado pelos íuncío- zendo votos pela prosperidade
liclade da brava gente alagoana. nários e outros presentes. Numa sempre crescente daquele Estado,
RECEPÇÃO NA RESIDENCIA cerimônia breve, o dr. Alfredo juntamente com o progresso dína-

DO DR. ALFREDO ALOE I Aloe, em rápidas palavras, ofer· mico da Emprêsa Construtora
Durante sua permanência em S .. tou um artístico bronze ao Inter· Universal, à cuja frente está a fi

Paulo, o major Ismar Góis Mon· t
yentor em Alagoas. Disse que êste I

gura de administrador conciente e
teiro, recebeu, do diretor da Em· bronze servia para recordação ter- patriota de Alfredo Aloe.
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• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento I

: das melhores fábricas do país, sao �
• encontradas nos balcões da
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A onda de
1 predio de con - trução

Berna 24 (Associated Press) _. dentes graves na zor..a não ocupa.recente para famili J ·de tra Avólum�m.se as notícias sobre a I da foi reforçado 0 policiamento
amento,- com instaI �ção par3 onda de descontentamento reinante em Lião, Marselha e oatras ciela
crIado 6 g r ge,

.

à A veriída na Franca em oposição ao regime des, o que prova �IS apreensões
M ,uro Ramos, n° 156. de Pétain e LavaI inclusive na zo- que afligem as auior;clades fran·

na não ocupada.
'

cesas. Por outro laclo é de notai'-Duas boas salas para con·
Um correspondente suiço diz que que um semanario de Roma re'x,·

sultório, à ru-a João Pinto sfi.o comuns, na parte :1�IO ocupaclc', nhece Que "são m�ito .poucos os

na 5 (ao J ado do Ban co do frases de severas l'tNolta, citando - f1;anceses que clese,:éll1l S1l1ceramen·
Comércio). Informaçõe!': Te· o correspondente a w'guinte fra· te a vitoria alem;] l'U itali�ll.a"
lefone I 658 e 1.500 ou rUA se que ouviu frequen�emente: .-- ac�'es�entando que o p�'oP,oslto

"A guerra não vai 'lurar mUlto prmClp�1 do go:,erno ::l� V1C�11, ca·
João Pinto n, 5-térreo. tempo e então saberemos CO'1I')

I
so a vltona seJa. dO_l'-'lXO, e ��u-

d
· "" tratar os traidores" lar todas as asplraçoes ela Itaba

Por preço e ocaSI80 _E_'lTI_b_Ol_'a_n_ã_o_te_n_h:l_l_lZl_Vl_·do_.in_c:i._. _

Vendem se: dormitorio(Rifl

Agradec'alment-o e MI·ssaNf'gdnho), 1 camiseiro, 2
carna� para criança, 1 saIr

TA '1 Manuel Ferreira de Mélo e Senhora, ainda sobde jantar, ratar a vem a
a grande magoa da irreparavel perda sofrida

Rio Branco 156 com o passamento de seu inesquecivel sogro e
pai. ALFREDO DE SOUSA COSTA. vêm trazer. de
coração. os seus agradecimentos, infinitos e pro·
fundos. a todos os que testemunharam o seu

pesar. homenagearam o «querido morto» com corõas. com palmas. c,om
lágrimas e com a sua pr,!Jsença. acompanhando-o até a sua última mo·
rada. bem como àqueles que enviaram telegramas. cartões e levaram
pessoalmente palavras de conforto e carinho. A todos convidam para ii
missa de l' dia. que serà realizada. seguuda feira. 28 do corrente. às 8
horas da manhã. na Catedral Metropolitana. no altar do SagradO Coração
de Jesus. antecipando os seus agradecimentos aos qúe tiverem a bondade
de comparecer a êsse ato de piedade cristã. 2v.-2
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Artigos para escola e escritor'io, Livros em branco, Tintas, Artigos
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN,

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SilVEIRA JOR.

Ambas as solenidades

I
no domingo, dia 27.
A DiretorIa da Filial da CI'UZ Vei'lll!J'

lha Bl'asilelra.

••__-------- • --
As SanHH'itnnn.Jõh

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

Fundad� 1870 Séde: BAIA

para presentes.

NARIZ
E"1J!"��\�-'i'(1J)J' )'�
J V (__ ,ç;

Bastam umas gotas ..•
e V. S. pode respirar!

INTEGRALISTAS DENUNCIADOS
Porto Alegre, 24 (('. P.) - O sidentes, os ausentes e os duvi·

procurador Clovis Kruel de Mo· dosos.
,

rais apresentou ao mlllistro Barros As atividades daqueles integra·
Barreto, presidente elo Tribun;;tl listas em pról do panielo e o ape·
Especial de Segurança, denuncJa go dos mesmos aos mitigos lX)S
contra Aldo Gorgatti, integralista, tos, ficou elemonstraclo nos autos
e Pascoal Albanese, l'epresentante do inquérito.
comercial, ambos brasileiros e ca· O presidente, finda 8 elenunch I

I
sados por ter, em uma viagem pedindo a condenaç[lO dos réu.,
que f�z ao municípb de

Balramo.!
nas penas dos incisos 8 e 9 elo ar·

ordenado ao primeiro a confecção tigo 30 do decreto 431, de 18 de
de uma lista de adeptos do regim0 maio de 1938.

naquela zona, discrimi.nando os re,
.

Seguros Terrestres e Marítimoa

"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina, A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante

mucosidade, alivia a irritação, con
trai as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun
dial para aliviar resfriados nasais.

M!I'l!\l!!.J!t!I
Cruz Vermelha

Brasileira
A Diretoria da Filial ela Cruz Verme-

lha Brasileira em Santa Catarina e as

Samaritanas cla la Turma, convidam a

toelas as autoridades Estaduais, Fede
rais, Municipais, a Imprensa, a Legião
Brasileira de Assi,stência e a toclas as

demais pessoas ela Cruz Vermelha Bra
sileira para assistirem as solenielaeles
ele sua conclusão de curso e que consta
rão:

1 - Missa em aç'ão de graças às 9
horas, na Catedral.

2 :_ Entrega dos Certificados às 10
horas, na Sede da Cruz Vermelha, à rua
Tenente Silveira.

se realizarão

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:0l)0$000
Reservas, mais dE » 54.700:000$0(J0
Responsabilidades assumidas, » ;1.929.71.9:000$000
Receita • 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro 85.964:965$032
Sinistros pagos » 7.323:826$800
Bens dl' raiz, (prédios e terrenos) t 22 354:000$900

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho,

d� Souza e Dr. Francisco de
Epiphanio JOSé
Sá.

Agências e

Sucursal no

cipais

sub-agências em todú o território nacional.
Uruguái. Reguladores de avarias nas prin
cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópoli 8

CAMPOS LOBO & Cia.
RUA FELIPE SCIiMIDT N 39

Caixa postal /f)- Teleohont IOB3-l!nd. Tel. cALLJANÇA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,
Blumenau e LaQ'ea.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 26 ue Setembro de 1942
.�'{�"�iinlB��_��_!!tRI " ------..

9g�y��,� ����n���,��, �;:;��l���,�:dl"g,,�:�:�;�!���� Ic::.:;!;.�� e:
Estaliugrarlo fOI OUYIdo novamente

. .

I1lCOS e de 1 eportei es de rádio na-
caso verdadeiramente CUrlO-

"
. Iuado nas proximidades de um vul-] .

t d . .. idasem Londres, quando teCJ1lCOS gel- _ _ _

ZIS as pu et am ser OUVI as entre
so acaba de ocorrer em

• . ,., I' cuo em erupçao. Então passaram a •

tr d . t d U d
'

mHIllCOS de rádio estiveram na I·· esses es 10n os .remcn os. ma es- Belo Hcrizonte, motivado
nha de batalha diante da cidade perceber sons isolados em que pu- sas vozes dizia: - "Sei que êsses pela crise de combustíveis, 1russa com microfones ligados à re- deram distinguir o troar de canhões canhões anti-aéreos russos estão Durante o enlace matrimo
de radiodifusora alemã. pesados anti-"tanks", o matraquear atirando contra nós desde agosto. nial de dois jovens de con-

Os operadores britânicos, a pr in- de metralhadoras, os roncos dos Estão ainda disparando com a mes- ceituada família dali, como

ópio, só puderam ouvir éontínuos ma violência". não houvesse automoveis,
os noivos, padrinhos e con-

VI·da Soei-ai Ii1 d:�a�o:mf���:Us/��;�maljs�� I

. gUIndo para a .lgre] a.

Ultrapassado o canal
.

de Stalin
Londres, 26 (U.P) - Ur

gente - O comunicado oH·
cial Hnlandês transmitido
pela rádio alemã admitiu

que as forças -russas uI tra

passaram o canal de Stalin
e lançaram c1tgq1J.e.s 5'-0 l�s"
te àa Carelia.

-

O canal Stalin é uma im

portante via que une o La

go Onega, a 300 quilómetros
a noroeste de . Leningrado,
com o mar Branco.

Matou involuntarialnente o colega
Ontem, às 20 horas, quando

montava guarda ao edifício do
Liceu Industrial, o atirador do
T.G, 205, daquele estabeleci
mento de educação profissional,
Mario Galliani, matou involun
tariamente o seu colega Valde
mar Grau.
Ao manejar o fuzil. Callíani

o fez tão desastradamente, que
êste disparou, indo o projétil
transfixar o peito de Valdemar,
que tombou instantaneamente
morto. A bala foi ainda atingir
as cabeças dos jovens atiradores

Illm1ili11:[ljffi]jjl·
.

�-
� É MAIS QUE UM

-------- !l" NOME, É UM
SIMBOLOJ

COLôNIA "SANTA TERESA"
IX_\lIGUHAÇÃO DE U�I couso DE

BDl:CAÇAO FíSICA

Realizou-se no dia 18, no .carnpo

Física para os internados, cujo progra

ma, perfeitamente adaptado às r-ond i

ções dos doentes, foi organizado pelo ca

pitão Américo Ávila, inspetor de E. F.

do Estado, o qual, com toda presteza,
atendeu a solicitação que lhe fôra dirigi
da pelo diretor daquele nosocomío, dr.

'I'o len t íno de Cal'\·al�.
Coube, ainda, ao capitão Ávila, a tare-

fa de ministral' a aula inaugural, fican

do encarregado elas lições subsequentes
o sr. Vladimir Stechellounoff, í'uncírmá

rio da Colônia e grande entusiasta das

atividades esportivas, sempre sob as vis

tas ela Inspetoria de E. F. do Estado.

Compõem a primeira turma de alunos

32 homens e 16 moças, havendo grande
interesse pelos benefícios oriundos das

práticas físicas, por parte de todos os

internados em idade e condições ele

exercitá-las.

Abre-se, assim, brilhante perspectiva a

mais essa ín ícía tiva da direção daquele
leprosário, no sentido de tornar melhor,
mais agradável e mais útil a vida da

queles que se encontram sob sua res

ponsabilidade.

I DR. SAULO RAMOS
De regresso da Capital da
República reinicíou defini-

I
tivamente a sua clínica, das
14 às 16 horas. Consulto-
ria à Praça Pereira de Oli
veira n? 10'

Racionamento,de fato
Manaus, 26 (A. N.) - A Comis

são de Tabelamento, em virtude da

escassez de gêneros, suspendeu a

merenda escolar e proibiu a marn

pulação de sorvetes, refrescos e do

ces destinados à venda.

Ocorreu ontem a data nata-
Diante do ocorrido, ao ver .

lícia do joven Oscar Teske.
seu companheiro por terra,
Galliani atirou a arma ao chão
e, desvairado, abandonou seu

posto, indo, por fim, apresen
tar-se à Polícia, relatando o

fato e ali ficando detido.

Margiano Gomes da Silva e

João Faustino Vieira, da mesma

corporação, que ficaram leve
mente feridos.

O corpo de Valdemar Gr�'!y
foi transportado �,lfã-Õ �e��o
teria da �Ldrêl� Civil.

Ecos e Notícias

Estará, amanhã, de
a "Farmacia da Fé",
Trajano.

WOLf.

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

ULTIMA HORA

MAIZENA

�:,J PARA

� :RATOS NUTRITIVOS

� E SABOROSOS

�
§�

Possuo o nosso atraente livro

de Receitas, com belfssimas ilus

trações, onde encontrará seleta
variedade de receitas faceis e

de paladar agradavel. Monde
nos o coupon, poro obtenção
de seu exemplar GRATlS.

amversârioa :

Fazem anos Aloje s

A exma , sra. d. Marta Mus

si, esposa do sr. Mussi Dib

Mussi, conceituado comerciante
na Laguna; _

-c sr; MânoeiTerreira de Sou-

O governo brasileiro reconhe - I po.se dessa cidade
ceu o governo checoslovaco que no 32° dia.
tem sua séde em Londres. ,..

entra, hoje,

• O comandante das forças br i-
Em Durban (Africa do Sul), tânicas que estão ocupando a

deu-se grande explosão num iiha de Madagáscar decretou,
aeródromo, em que foram des- em todo o territorio, a lei mar
truidos varias aviões e grande cial, para assegurar a manuten-

quantidade de combustiveL ção da ordem. A bandeira fran-
*

cesa, todavia, continuará _ f'lu-
Sabe-se que os aviões, que à tuando em Ta- anarivo.

noite sobrevoaram Gibraltar, ..

eram italianos, 'foram afastados Revelou-se em Washington.
pelas baterias anti-aereas, sem que, êste mês, deverão saír dos
que arrojassem bombas. estaleiros norte-americanos 92

,.

Depois de uma viagem de

inspeção, que durou 2 meses, Séria divergencia surgiu
pela Africa Francesa Livre e entre Berlim e Roma, visto
Siria, regressou a Londres o haver·se Mussolini recusa-

gral, De Gaulle.. do a enviar mais ope
:to rarios italianos para a Ale-

Oficialmente se anunciou em manha.
Londres que foram derrubados
40 dos aviões alemães que, duo
rante 3 dias, perseguiram gran
de comboio aliado que se dirigia
recentemente do Atlântico para
o Artico, com destino à Russia.
Foram afundados 2 subrnar i-

Ontem na Câmara de
Depu todos da Argentina,
o dr. Nicolás Repeto criti
cou a politica interna-

Em vista do crescente número cional seguida pelo gover
de franceses, que estão escapan- no de seu pais, dizendo:
do da França para a Suiça, os . 'Podemos ser neutros, mas
alemães declararam" zona proi- não podemos, sob pretexto
bida" extensa faixa de terreno de rigorosa neutralidade,
ao longo da fronteira entre os servir os interesses totali-
dois países. tarios".

Ao norte de Manilha se en

contram recolhidos a um campo
de concentração 6.000 soldados
norte-americanos, capturados pe
los japoneses na campanha das

Filipinas.

Os jornais de Washington pu
blicam com destaque a seguinte
declaração de um líder nazista:
"Teremos perdido para sempre
a guerra, caso não vençamos a

Russia antes dêste inverno".
*

*

Hoje, às 19.30 horas, haverá
sessão doutrinaria no Centro

Espirita
II

Amor e Humildade
do Apóstolo"; amanhã, no rnes

de
mo horario, haverá sessão se

Esportes ela Colônia Santa Teresa, a au-

la Inaugural ele um CUI'SO ele Educação melhante no Centro Espirita
"José de Nazaré".

*

Foi empossado no cargo de
administrador da Livraria Edi
tora da Federação Espirita
Brasileira, do Rio, e no de

sub-gerente do órgão da alu
dida Federação, «O Reforma
dor», o nosso colega de impren
sa sr. Amadeu Santos. Somos

gratos ao oficio que nos enviou,
a respeito.

•

Por edital publicado na

Imprensa Oficial do Estado,
está sendo chamado, pela
Diretoria Regional dos Cor
reios e Telégrafos de Santa
Catarina, com o prazo de
dez (10) dias, a contar da
data da sua publicação,
o postalista - auxiliar da
classe "E", Francisco Xa
vier Amorim, para a-

presentar defesa no seu

processo de demissão, por
abandono de emprego.

Fazem anos amanhã:

plantão O sr. Nelson Heusi, indus-
,

ru I trial no vale do Itajaí;
a a .

C 'I'a travessa garotinha ecuia-

Maria, filha do sr. Nivaldo Ma

chado, sócio da concei tuada firo

ma comercial de nossa praça
Machado & Cia,

CLUBE DOZE
A V I S O

De ordem da Diretoria,
comunico aos Srs. socios que
o ingresso de pessoas estra-

I
nhas ao Clube só poderá

Clínica médico-cirúrgica do ser tolerado depois que o

DR. SAULO RA110S sacio que os acompanhar Casamento entre americanos
Especlállsta em moléstias de

senhoras - Partos, conseguir a devida permis- e inglesas
ALTA CIRURGIA ABDOl\lINAL: es- - d D' t

.

96 (H T 1\1) O
tômago, vesícula. útero, ovários. SOO a Ire orla_ Londres, � . _ r .

- s ca-

apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA Não poderão, sob pretexto pelães do exército norte-americano
PI,ASTICA DO PERíNEO - Hérnias, '

üídrocele, varicocele. Tratamento sem algum, mesmo que estejam na Inglaterra, reunidos em confe-
dor e operação de Hemorroides e vart- h d

.
A'. liti 1 .

zes _ Fracturas: aparelhos de gêsso. lacompan a as por SOCIOS, rcncia, aprovararn a po 1 ica (O co-

Opéra nos H�'pitais d� �lorianópoIl8. I frequen
tar a sociedade pes- mando em relação ao casamento

Praça Pereu-a e ülIveu-a, 10 -

I'
...

. Fone, 1009 .

soas residentes nesta Copt- dos americanos com inglesas. O re-

HorárIo: Das 14 às 16 horas, dlarla- I tal, salvo em solenidades gulamento atual exige que o noivo
mente. extraordinarias e mediante americano dirija o pedido aos seus

deliberação da Diretoria. superiores. O casamento só pode
Orlando Filomeno, secretario. ser realizado três meses depois.

Agradecimentos: Calmaria pôdre•.•
Dos srs. dr. João Bayer Fi

J C
.

d Me- Manchester, 26 (Reuters)
lho e oão uper tmo e

Considerando as possibilidades
deiros recebemos atenciosos car-

de um ataque japonês à Russia
tões de agradecimentos pela

ou à Iridia, em editorial o "Man
notícia de suas datas natalicias.

chester Guardian" diz: '.' Não é

possivel olharmos para o Paci
fico sem observar o Japão, que
não está em nenhum lugar na

ofensiva. Todavia, há pouco se

lançou na guerra e tem cerca de

6 milhões de homens em tropas
inativas. Não era esta a calma

que esperavamos do Japão, pois
êle está no cume de seu pode
rio, enquanto os Estados Unidos
ainda não atingiram tal ponto".

sa, comerciaria;
a galante menina Tânia, fi

lha do sr. dr. Ricarte Freitas;
o sr. Antônio Bittencourt,

corretor da E.A.V. Catarinense.
o menino Wilson, filho do sr.

Arnaldo Sousa Costa.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho CrCIs8tadl
"SILVEIRA"

Colocação
Viúva desej'\ coloc leto

em casa de um senhor.
para dirigir a casa, a plan
tacão e a criação. Cartas a:

Isabel, Correio de São José,
Santa Catarina

5v - 1

O que souberes não contes ao

teu amigo, pois oamígo do teu
amigo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).

Toquio anunciou que naves de

guerra japonesas estão operando
no Atlântico, ao lado dos ale-
mães.

*

As tropas vichienses de Mada

gáscar estão recuando para o

sul da ilha. Os britânicos se-'

guem no seu encalço.
'*'

eixo e, provavelmente,

ViaJantes:
Encontra-se entre nós. vindo

de Itajaí, o sr. ceI. Marcos

Konder, conceituado industrial

naquela cidade.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o nosso estimado conterra

neo sr. Vinicius Gonzaga e a

genti íssima srita. Heliane Cos

ta Sousa.

Clubes:
Amanhã, com

horas, o Cantista

Estreito, efetuará
rau-dansante.

início às 14
R. F. C., do
animado sa-

�

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 4.:10 e 7 horas

Resurgimento da baixa da
fluminense

Charles Chao DO
museu de cera

Com Sidney Toler e John
Valerie

Um crime em
Sing - SiDO

Preços: 2$600, 2$000 e 1$500
Imp. até 14 anos

nos do
mais 4.
As perdas aliadas foram ape

nas 1 destroier, 2 varre-minas e

pequeno número de cargueiros,
que não se revela para não
informar o inimigo.

•

•

A Companhia Telefonica no

Rio de Janeiro, foi autorizada a

retirar os telefones das residên
cias e escritorios de todos os

súditos dos paises em guerra
com o Brasil.

•

Nestes últimos 100 dias. em

95 ataques aerecs, a RAF des
pejou sôbre a fortaleza africana
de Tobruque 4 milhões de qui
los de bombas.

•

navios.
*

Quando " Quisling", o

miseravel norueguês I que
entregou sua patria aos

nazis, discursava em Oslo,
foi a cidade atacada: por
bombardeiros da RAF. Quis
ling atirou-se da tribuna,
metendo-se num abrigo anti
aereo.

Desrespeitaram
o «black-outn

Baia, 26 (A. N.) - Por desrespei
to às normas do "black-out", a co

missão encarregada do escurecimen

to da cidade mandou cortar a ener

gia elétrica em seis casas desta ca

pital, A comissão tornou público
que os reincidentes, a partir de ago

ra, sofrerão penas scvéras, pois,
além de serem presos, serão devida

mente processados como incursos
na Lei de Segurança Nacional.

Um comboio japonês foi
dispersado nas aquas das
ilhas de Salomão.

*

Na última semana, as

tropas nazistas perderam,
às portas da cidade de
Estalingrado, 25.000 solda
dca.:

Noticia urgente de An·
gora diz que os russos

cortaram a linha ferrea
que liga O norte ao sul de
Estalingrado, e pela quo l os

alemães transportavam seus

abastecimen tos.
*

O governo russo conde-
corou seu embaixodos em

Londres, sr. Maisky, com

a "Ordem de Lenine".

-o-

IMPERIAL
FONE 1587
A's 7 horas

8eoeraes de futuro
Com Fred Bartolomew

Atualidades N' 3ft

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

Os russos romperam, em

di-Iversos pontos, o cerco nazista
de Estalingrado. A batalha pela

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

Cartazes do dia

Cabelos brancos t Lf.:tÇl0
Complemento Nacional (D.F.13.) ·MARAVILHOSA !

CASA Aluga-se a casa
DO 100, Da rua

principal da Palhoça. Tratar
com o proprietario, na mes

ma, sr. Alberto Scheidt.
5 vs,.�

Artur Beck e Perpetua
Beck, residentes em Flo
rianópolis, e José Varela
e Teodoro Varela. residen
tes em Lajes, participam CJ

contrato de casamento de
seus filhos Alvaro Beck

e Umbelina Varela.
11-Setembro-42 I

A's 7 horas

Sunoy
Com Anna Neac1e, Ray Bolger

e John Carroll

Fine Jornal N' 5ft
Complemento Nacional (D.F.B.)
A VOZ do mundo Jar. da Guerra

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

--,,--

•

3vs�3

.+.... Ui.. "..., -""p.....

CASA Aluga -se; uma'
com todo o con

forto, dispondo de grande
quintal, à rua Conselheiro
Mttfra, 106. Tratar na casa

ao lado. SV.-i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


