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A for�a alemã""': quê �âtaca Estalingrado
MOSCOU, 3 (R.) SEGUNDO AS úLTIMAS NOTíCIAS À CERCA DE ESTALINGRADO� OS ALEMÃES EMPREGAM ALI
VINTE E CINCO REGIMENTOS DE ARTILHARIA E VÁRIAS CENTENAS DE TANKS, TENDO REALIZADO MIL E QUI.
NHENTOS ATAQUES AÉREOS CONTRA A CIDADE. OBSERVA�SE, AO MESMO TEMPO, QUE O TOTAL DOS EFETIVOS

INIMIGOS SE ELEVA' A MAIS DE UM MILHÃO DE HOMENS.

•

Notícias I
_ ...........� o

A Ordem da Penltencla oferece"
SEU hospital

*

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Rio, 3 (&.--11.) - A Irmandade da
Ordem 3a de São Francisco da o Pe-

I nitôricia, incorporada, esteve no pa
lácio do Catete, para colocar à dis-

I posição do govêrno o seu hospital
que tem a capacidade de mil lei
lGs.

Tendo à frente o comendador Ave-

No dia de hoje e no ano de 1913 nau

fr-agava, na Ponta do Boi, o rebocador

"Guaraní", levando em seu bojo o nosso

distinto conterrâneo guarda-marinha
Francisco Maninelli.

lino Mesquita, foram os seus com-

I I porientes recebidos pelo presidente

g Fiorianópolis SábadJ, 3, de Outubro de 1942 W. 8648 Getúlio Vargas a quem entregaram
também, na mesma ocasião, o di-

����,�'i::::��::.::;:Y:�:E�!�:;� I QUANDO MULHER QUER QUE O MARIDO VI' .•. ::��:�:;:C:='d':ilitarQ aparelho da FAB seguiu sob o Co- I Estocolmo, 3 (H. T. Mo) - Segundo informa da Alemanha o "Svenska Dagebladet", o
mando do maior Nelson \Vanderley e S T ib I d
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uprerno fl una ecidiu que o esejo, expresso por uma mu er, e ver seu man o envia o
teve como co-pno o o capl ao sva

.
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Pamplona. I para a frente de combate, constitue motivo de divorcio e que êste sera decretado por culpa da
* mulher. O "Hamburger Fredenblat", que publicou essa decisão, declara que aconteceu por varias

Seguirá hoje, via aérea, em objeto de' vezes o fato de uma mulher correr à policia e pedir que o seu marido fosse enviado para a frente,
serviç�, pal'a�oH:o de Jallei:'�, o sr. dr'/alegando que "isso lhe faria bem". Tais pedidos não são geralmente. tomados em consideração,
Altam iro Gulmárães, secretano da Fa-/ . " _'...
zenda de nosso Estado. pOIS, acrescenta o Jornal, a Ida para a frente nao pode ser considerada castigo, ma-, Sim,

* honra. O fato de que uma mulher especule o sobre as possibilidades de ver seu marido morto na

Hoje, às 16 horas, será, solenemente, frente dá direito a êste de exigir o divorcio".
ímaugurado, o novo prédio do Bar e Res-

�����f;���:��:���""��;�:�;:;; Prometia "�ar uma liçao, �e c�icote em pun�o" I"
'terá lugar, à noite, na próxima semana, Rio, 3 ("Estado") _ O procura-

•

para o que a população será avisada dor Goulart de Andrade, apresentou Bornbinati "como filho de italianos, "em outubro, haveria revolução in-
com a necessária anteceelência. ao presidente do Tribunal de Se- deveria defender os interêsses do tcgralista, que jogaria o nosso go-

* gurança Nacional, ministro Barros totalitarismo italiano, os ideais Ias- vêrno por terra". E que êle, acusa-
A 1° do corrente, passou o 51° am iver- Barreto, a seguinte denúncia: cistas, e não esta democracia podre do, como principal chefe integralis-

sano da instalaçâo do Tribunal de Ape- "Revela o inquérito procedente do Brasil". ta da cidade, queria, de chicóte em

lação do Estado. de Araçatuba, Estado de São Paulo, Depois de referir-se, de modo punho, dar uma lição a todos os
* que Alfredo de Vuono, brasileiro na- agressivo e insultuoso, às altas au- elementos senvergonha e politíquei-

Em 1930, no dia de hoje, ínícíava-se o to, filho de italianos, no dia 2 de I toridades do país, passou a fazer ros desta cidade". Quando foi de
movimento revolucionário, que teve seu julho do corrente ano, declarou, pe- a apologia de uma revolução com I nunciado à polícia, o acusado pro
fim a 24 do mesmo mês e que levou ao rante testemunhas em número de 5, o fim de mudar a forma de govêr- curou a testemunha de nome Santia
poder supremo o ex-presidente do Rio entre outras coisas, que o sr. Vitor 1 no estabelecida, afirmando que go Gonçolves Lopes, em cujo escritó
Grande do Sul, dr. Getúlio Vargas. Em
'todos os pontos do país foram prepara
das expressivas manifestações pela data
de hoje.

No "Lodestar" da Força Aérea Brasi

leira saiu ontem do Rio para Buenos

Aires, acompanhado de sua esposa, o

minist.ro Salgado Filho. O titular da Ae- XXVIII
TOl.1áutica permanecerá na capital argen-

O ministro da Guerra do Bra

sil, em aviso assinado ontem,
declarou que o adiamento da

incorporação, salvo caso de arri

mo, só ser
á deferido se a razão

da causa invocada for anterior
à data do decreto que autorizou
a convocação.

rio ocorreram os fatos objeto de in
quérito, e pediu-lhe que não o com

prometesse, pois havia negado tudo
quanto se lhe imputara.
Pelo exposto e diante dos depoi

mentos acordes das cinco testemu
nhas que depuseram no processo,
conclue-se que Alfredo de Vuono es

tá incurso no art. 3°, inciso lI, do
decreto-lei n. 431, de 18 de maio de
1938, sujeito à pena de 3 a 19 anos

de prisão".

*
DOIS MASCARADOS

Tomou nota; fará!

o torpedo em espiral
Acompanhado de sua senhora e de um

assistente militar, chegou õa feira ao

Rio, pelo aviâo da Panair, o general Os
valdo Cordeiro de Farias. interventor
federal no Rio Grande do Sul.

Segundo declarações feitas à imprensa
de Porto Alegre, o general Cordeiro de
Farias foi àquela capital a-fim-cle exami

nar, com os altos poderes da República,
os problemas criaelos pela atual situação,
principalmente os de ordem econômica e

QS relativos a transportes.
*

O pr.esidente da República assinou de-
creto-lei, autorizando a emissão ele ....

300.000 selos comemorativos do Farol de
Colombo, do valor de cinco mil réis.

*

O sr. dr. Aderbal Ramos ela Silva foi
eleito para o cargo de diretor-presidente
da firma Carlos Hoepcke S. A. Comércio
e Indústria.

Com o "black-out" reinante, muita coisa tem aparecido.
Não falamos nos casais que, amorosamente, passeiam, pelas ruas

escuras e quietas, de braços estreitamente enlaçados, e às vezes,
fantasticamente coloridos de azulou vermelho, quando o leque
luminoso das lanternas dos automoveis os atinge, no rabeio
rápido das curvas e das esquinas ...

Referimo-nos a dois individuos mascarados, que, segundo
se diz, têm sido vistos em diferentes pontos da cidade e que,
se ainda a ninguem maltrataram, já a varias pessoas hão pre
gado sustos, fazendo-as dispararem a unhas de cavalo, chegando
em casa a deitar os bafes pela boca.

Tinhamos, nas ruas mortas, namorados notâmbulos; temos
agora mascarados; não tardará que tenhamos fantasmas, lobis
homens, mulas-sem-cabeça e outros avantesmas medievais ...

Londres, 3 (R.) -- Anunciou-se de Moscou que os alemães emprega
ram torpedos de trajetória em espiral no ataque efetuado a um comboio

que navegava no Ártico, rumo à Rússia.

Os referidos torpedos não constituem novidade, porquanto foram ex

perimentados pela primeira vez em 1932, pela marinha italiana. O torpedo
de trajetória em espiral é lançado com um paraquedas e desce até tocar

as águas. Embora fraco, o choque na queda faz com que o torpedo, que
possue dispositivo especial, comece a girar, descrevendo espirais.

Na época em que foi experimentado, essa nova invenção não foi con

siderada aproveitavel. Quando lançado contra um comboio, tal torpedo
tem, naturalmente, algumas possibilidades de atingir o objetivo . O para

quedas torna-se necessário quando o avião não se pode aproximar muito
do seu alvo.

mas, nada
500.000 litros de gasolina da
Marinha para a Stan.da�d, «;til
Rio, 3 (C, M.) - No requerimento turo, de seus imprescindíveis ser

em que a Standard Oil apelou para viços de comunicações e outros, não

o ministro da Marinha no sentido só nesta capital como nos Estados

de que lhe fosse concedida, por onde permanecem navios da Arma

empréstimo, certa quantidade de ga- da".

solina destinada a atender às

ne-,cessidades do tráfego do Distrito
Federal e nos Estados de Minas e

* Buenos Aires, 3 (A. P.) - O presidente da República dr.
Castillo, informou à Câmara dos Deputados "haver tomado'no
ta," dR; re.solução rec?mendando a ruptura de relações com o
EIXO, Indicando, porem, que, por enquanto, nada será feIto.

Em sua nota ao presidente da Câmara, o presidente CastilIo
recorda à Câmara que a direção das relações exteriores compete
exclusivamente ao Poder Executivo.

Realiza-se, hoje, às 16 horas, à rua 7
de setembro, 'nesta capital, o lançamen
to da pedra fundamental do edifício
"Cruz e Sousa", onde será instalaela a
nova sede do L A. P. E.

O prédio erguer-se-á em terreno eloado
pelo Govêrno do Estado,

*

A Sociedade de Assistência aos Láza-
TOS e Defesa contra a Lepra divulgou
agora, seu Relatório, referente ao ano

findo de 1941.

AVISO

Os navios norte-americanos que demandam B. Aires
Montevid.éu, 3 (Reuters) - Foi divulgado que o governo norte-americ'ano, 0-

t�:r:dendo a motivos d� segurança, comunicou ao governo argentino que a frota ma

rItlz:t� dos Estados UnIdos a serviço dos dois países deverá ser controlada por um

coml.te de re.presen�antes das d,uas nações bem como que a rota indicada para osreferIdos riovros devío ser o Pccífíco e não o Atlântico, como até agora. Acrescenta
se que, no ,caso de não se conseguir acordo, o governo nOl'te.americano se verá obri
gado a fazer do po�to ,de Montevidéu .0 ponto terminal dos seus navios que derncmdarem o Prata, ao rnves de Buenos Alres.

DR. SAVAS LACERDA
*

N
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O G ' f
do Rio de Janeiro, o almirante Gui

a0 queria que ({ Uaranl» osse Iliem exarou o seguinte despacho:

d
"Atendendo à precária situação dos

canta o em português "stocks" de combustíveis, o Minis-
tério da Marinha desejando cooperar

S. Paul�,. 3 - Constituiu surpresa e não deixou de provocar diferen- de forma a evitar a paralisação do
tes comentár íos o protesto levantado pela escritora Itala Vaz Gomes de 'tráfego no Distrito Federal e nos
Carvalho, filha do maestro Carlos Gomes, contra o fato de se pretender I Estados do Rio e Minas Gerais con-
representar a ópera "O Guarani" 1 t t

A

I
'

'.

aram com a e ra em por ugues. A egava ela cede, por empréstimo, à Companhia
que ISSO serra afrontoso desrespeito à veneranda memória de seu pai. Standard Oil quinhentos mil litros

.

O ,protesto, porém, não foi tomado em consideração e "O Guaraní" de gasolina d'e suas reservas, apesarSUbIU a cena, cantado em português, em espetáculo realizado no "Muni- de esta concessão acarretar sérias
cipal ",

apreensões quanto à garantia, no fu-

Comunica que mudou
seu consultoria para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos do
Livraria Xavier.
Consultas-Das 16 às 18 hs.

O vespertino "Diário da Noite", elo
Rio de Janeiro, que havia lançado a
idéia da realização, hoje, duma Parada
de Coesão Nacional acaba de divulgar
que, por motivos alheios à sua vontad»,
deixa a mesma de realizar-se.

*

Em objeto de serviço, seguiu para o
interior elo Estado o sr. cap, A. Lar-a
Ribas, delegado da Ordem Política e So
cial, que se faz acompanhar pelo sr.
João Palmeira da Fontoura, funcionário
da aludida repartição.

*

Hoje, às 19,30 horas, haverá sessão
doutrinária no Centro Espírita "Amor e
.Humildade do Apóstolo"; amanhã, no
mesmo horário, haverá no Centro Es.
pírita "José ele Nazaré".

Chove em Moscou e já
neva no Cáucaso
Moscou, 3 (R.) - "Chove dentro

e fóra de Moscou e, nas próximas
semanas, as fortes chuvas de outo
no começarão a cair nas frentes
centrais e setentrionais, transfor
mando o sólo em pantanos" - in
formou o correspondente da Co
lumbia Broadcasting System, nes

ta capital, em irradiação.
"No Caucaso - acrescentou - o

tempo infelizmente ainda está bom,
embora já se avistem flocos de ne
ve no cume das montanhas. Esta
lingrado é ainda Estalingrado e o
Volga não deixou de ser controla
do pelos russos."

o

o

Prestigia o Govêrno e as
classes armadas, - ou serás
um "quinta. colunista". (L.D. N.)'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Medidas de vigilancia nas fronteiras
dos poises americanos

Montevideu, (V. A.) - A Conte- tidade de seus hóspedes.
rencia Regional Sul Americana, I Foram, igualmente, adotadas pro
realizada em Rivera,· aprovou to- i postas da delegação brasileira, dis-.
das as seis propostas da delegação pondo que:
uruguaia: 1. - Criação de um De- 1 - os trabalhadores agrícolas-e
partarnento Internacional perrna- técnicos ficam obrigados a exercer

nente, que fornecerá a todos os paí- tais atividades por dois anos em se

ses participantes da Conferencia guída a sua entrada nos países par
todas as informações concernentes ticipantes da conferencia; 2 - pes
aos viajantes em geral e o registo soas suspeitas de atividades sub

de pessoas consideradas perigosas versivas e súditos do "eixo", bem

aos regimes republicanos-democrá- como dos países ocupados pelo
ticos; 2. - cópia dos documentos "eixo", ficam proibidos de residir

que os residentes nas zonas f'ron- nas

vizinho
anças de

estabelecimen"lteiriças devem exibir quando via- ts militares ou fábricas, cuja des

jem de um país para outro; 3. - truição possa acarretar prejuizos
os estrangeiros de nações extra- de ordem militar.

continentais, que desejarem visitar
os países representados na confe

rencia, deverão cumprir primeiro
certos requisitos a serem estabele
cidos; 4. - a fixação de certos pon
tos da fronteira para trânsito de
viajantes; 5. - recomendação a to
dos os govêrnos interessados para
que obriguem as empresas de vapo
res, ferrovias e companhias de ôni
bus, que fazem o tráfego interna
cional de passageiros, a exigir dês
tes os necessários documentos de
identificação; 6. - os proprietários
de hoteis e pensões de todos os paí
ses participantes deverão ser obri
gados a exigir documentos de íden-

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA �

: Rua Cons. Medra. 4 e 5 _.- FONE 1.6�2 :
• Entrega éS domicilio * '

• 0\•............;........••.

INDICADt,R

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRiO:
Rua João Pinto. 'I - Fone l.ft61

Moléstias internas de adultos e crianças. I
RESIDÊNCIA:

Consultório: Rua Felipe Schruidt n. 38 _ Tel, 1426 Rua Bocaiuva. 11ft. Fone l.ft56

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 -- Tel.

15231ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C tlt· Peja manhã, das 10 às 12
on,u as: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

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

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

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

Dra. SchweidsonJosephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a��o ��c�
de Medicina da Universidade do Brasil)

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

CLINICA MÊDICA

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etoJa?i����S��:1
• A •

Florlanopohs
Resídêncía e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Víuleta.
CONSULTAS: Dlaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Qculista do C�ntro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-mterno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estastéríe dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8 Paulo)
Clinica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8. Altos da Livraria Xavier.
Res: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLlS.

O,. BEZERRA LEITE I/-O,. Z. DE LINS

CLíNIC� I· Ex.aSSis����� Clínica
�IEDIC.A Ginecológica da Facul-

dade Nacional de Medi.

II
CONSULTORIO: cina e do Hospital Psi-

Rua Trajano, 33 quiâtrico do Rio de
Sobrado Janeiro.

Consultas das 5 horas 'I CONSULTORIO: R. Tra-

I
em deante.

;ill
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDENCIA: RESIDÊNCIA:
Rua Blumenau, 28 Rua Trajano; 55.

--

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Mceilmann
Formado pela Un!versldade de

Genebra [Suíça)
Com prática nos hospitais europeu e

CUnlca médlea em geral, pediatria,
deençaa do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarto do homem
e da mulher.

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Abreu Oamnanarlo
Silo Paulo), Espec.altzado êm HI
giene e Saúde Pública. pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardíografla clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Iialoterania

Laboratório de microscopia e

análise clln lca
ROR Fernando Machado, •

Telefone 1.195

Submerslvels japoneses
grande raio de ação

de

FIL ORIANOPOLIS

Madrid, 2 (U. P.) - O correspondente em Berlim de um

vespertino de Madri informou que o Japão possue submari
nos com um raio de ação de 20 mil quilômetros, os quais via

jam entre o Japão e à Alemanha, transportando medicamen

tos, planos, relatarias, filmes cinematográficos e, até, jornais.
Declara também que os alemães possuem possivelmente sub
mersíveís domesmo tipo, bem como outros para reabastecer
de combustivel os submarinos que operam contra a navega-
ção inimiga.
---------------------------------------------------

o Comodoro do Ar, Winston (hUfChiU,
numa e:stacão br-itãni(a oe avtões

de bombardeio
.

Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
1'1 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 761.

Attende a chamados
14

o Primeiro Ministro Britânico acaba de visitar uma estação
de aviões de bombardeio, ao noroeste da Gra-Bretanha.,

envergando o uniforme de Comodoro do Ar da Força Aérea

Auxiliar. Acompanharam o Chefe do Governo liritânico o

dr. H. V. Evat t;: Ministro das Relações Exteriores da Aus

tralia, e o snr. Atlee, representante do Primeiro Ministro.

Na fotografia, vemos Winston Churchill, Evatt e Attlee.
junto à gigantesca roda de aterrissagem de um bombardeiro

inglês. (Foto de British News Service, para O ESTADO).

Nova Iorque, 2 (R.) - O prefeito La Guardia, num dis

curso que pronunciou pelo rádio, convidou a todas as víti

mas dos jogadores a que instaurassem processo para rehaver

o dinheiro perdido para os bookmakers, afirmando que está.

pronto a auxiliar de todas as formas àqueles que assim a

queiram fazer. .

Êsse'� convite do prefeito La Guardia foi feito em segui
da à "limpeza" efetuada pela polícia nos arraiais de jogo,
durante o último fim de semana, quando mais de 100 pessoas.
foram presas inclusive 9 "bookmakers" de um dos maiores.

antros de jogativa de. Nova Iorque. I
,.'
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Moscou, 2 (R.) - Mussolini ordenou que o representante.
italiano, em Paris, apresente enérgico protesto ao representan-! O vice-marechal do ar. E. W. Stedman, Diretor Geral
te de Vichí nessa mesma cidade, sr. De Brinon, contra formal) do Departamento de Pesquisas Aéreas da Real Força
violacão das cláusulas do armistício, ao que informa um despa-. Aerea Canadense, visitou a Grã-Bretanha, afim de dís
cho de Genebra para a agência "Tass". Essa violação foi mo-lcutir com as autoridades britânicas e canadenses os

tivada pelas' manobras do exército francês, nas proximidades I problemas comuns aos dois países. O vice-marechal
da fronteira italiana. Uma informação de Paris confirma que II' Stedman conta com 53 anos de idade e serviu na RAF
"uma demonstração armada francesa" na fronteira italiana durante a guerra passada, após o quê, fez longa cur

foi levada a efeito por LavaI, com pleno consentimento de reira no campo de pesquizas aeronáuticas. O Canadá
Berlim. deverá fornecer, no Iu tuxo, uma contribuição cada vez
----- maior ao esforço de guerra das Nações Unidas.

(British News Service).

(o {(va·Ie da morte»!
Moscou, 2 (R.) - o "vale da morte", como os alemães 1

.estão chamando o famoso vale em cujo fundo corre o rio:
.

Terek, no Cáucaso, tem sido a fonte de inspiração de inúme- i
ros poetas russos. i

Segundo explicam os prisioneiros alemães as autorida- I
des militares germânicas escolheram êsse nome, diante das I
enormes baixas que alí têm sofrido, uma vez que muitas com- j
'panhias lançadas ao ataque regressam ás suas posições com i
15 ou 20 homens apenas de sobreviventes. ICurso deRadio-Telegrafia'

Instituto Brasil-Estados Unidos, de Santa Catarina

Inaugura-se hoje, sábado, às n 4 horas, o "Curso de
'Radio·Telegrafia", organizado pelo Instituto Brasil-Estados Uni
dos, de Santa Catarina, à rua Artista Bittencourt, n, 2. O sr.

Presidente do Instituto, por meu intermédio, convida os demais
membros da Diretoria, os srs. socios, os professores e alunos do
mesmo "Curso", bem como os do «Curso de Língua Iuglesa»,
para assistirem a essa inauguração.

Fpo lis, 2 de outubro de 1942
ALTINO FLORES, secretario geral.

Mussolini ficou zenqado...

•

• Poro suavizar e rejuve- �
nescer a pele, há um pro- '!
duto perfeito, 0 SABÃO
RUSSO. Aveluda o pele, �

�combo.te espinhos, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
__-' sólido Ou líquido. .a

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais flue pareça teu ami
go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

vende se
uma machina

-

àe costura de
mão marca Vestastnha nova

sem uso. por 270$ Tratar cum
o chauüeur do Carro no. 1522

------����========�==�.-- .mma ---

oa 8
'

fl
.

'ilri »V ti� Alianca
--�----------.----------�------------------------

Fundadt} em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres é Mentimos

-----

,i

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de »54.700:000$060
Responsabilidades assumidas, � , ;·1.92Y.7 :9.000$000
Receita

," 28.358'717$970
Ativo em 31 de dezembro ...._,_ � i..r 85.964:965$032
Sinistros pagos .....

,

,,110. 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • ,10 R I {"L 354:000$000

'\, J

-Ir'
Diretores:

.

Freb e de Carvalho, Eplphanlo JOSé
e Dr. Francisco de Sá.

Dr. Pamphllo d'Utra
dg' Souzat

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florlemôpoll 8

CAMPOS L O B O & (ia.
RUA FELIPE SCliMIDT N 39

Caixa postal 19- TeleohontI083-l!nd. Tel.•ALL/ANCA ..

Sub-Agenle em Laguna, Tubarão. Ilaiai,

IBlumenau e Laqea,L

Um leader das for4;8s aereas canadenses
realiza pesquisas na Grã-Bretanha

.

Mensagem da Associação Cristã
. de Moços do Uruguai

Rio, 2 ("Estado") - A Associa
ção Cristã de Moços do Uruguai,
por intermédio da Associação
Cristã de Moços do Brasil, enviou
ao Brasil uma mensagem de soli
dariedade ante a atitude do nosso

país declarando guerra aos agres
sores nazi-fascistas. A mensagem é

I vibrante, concluindo com estas pa
lavras: "A América do Sul foi fe
rida na agressão aos brasileiros, e

todo o Continente os acompanhou
na clôr da tragedia que há pouco
tempo nos aturdira a todos. Ago
ra cabe-nos expressar-lhes nossa

estreita adesão espiritual e nossa

profunda confianca nos destinos
desse país nobre e generoso, en

quanto elevamos o espírito até o

mundo do futuro, que tem que ser

melhor e mais cristão.....

Dr. LAURO DAURA
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especlalísado

das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

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

bemorroides sem operação.
Fisioterapia - Dlstermía e

imfra - vermelho.
Consultas - das tO às 12

e das 15 às 17 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

t 4. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

Avariado o couracado
italiano -Cavour.

Fronteira Italiana, 2 (n.)
Notícias fidedignas aqui recebidas
adiantam que o couraçado italiano
"Cavour" foi atingido em cheio

por varias bombas de um aparelho
americano, durante a batalha
aéro-naval travada em junho pas

sado, no Mecliterraneo. :Ssse vaso

de guerra, atualmente recolhido
aos estaleiros de Trieste, está sen

do submetido aos necessarios re

paros.
Nesses mesmos estaleiros se en

contram em reparos um cruzador
de 15 mil' toneladas e seis navios
mercantes de tonelagem média.

Sabe-se também que dois novos

cruzadores italianos de 10 mil to

neladas já passaram pela segunda
fase da construção, nos estaleiros
Monfalcone, em Trieste.

NEUSA MARIA PELUSO
e ELEONORA PELUSO

participam aos parentes e pes
soas de relações dos seus paes,
Silvio e Volga PeIuso, o nas
cimento do seu irmãosinho

NEWTON

I
ocorrido. em 28 do corrente.

Fpnlís .• 30 - 9 - %2.

-----------=------�3-v-.-�2

I Artur Beck e Perpetua
BeCH, residentes em Flo

rianópolis, e José Varela
e Teodoro Varela, residen
tes em Lajes, participam o

contrato de casamento de

Iseus l:�hos Alvaro Beck
e Umbelina Varela.
l1-Setembro-42

3vs-3

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Yávulas e Discos. - Rua Traja
fto, 12.

Colocação
Viúva deseja enlocação

em casa de um senhor.
para dirigir a casa. a plan
tacão e a criação. Cartas a,
Isabel, Correio de Silo José:
Santa Catarina

5V-.3

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHH
Construção moderna e coníortavel, situada em aprazível chácera com
esplendlda vista pira o mar, excelente local para cura e repo�so; á
gua írla e qu-nte

Aparelhamento completo e moderníssimo para Ira ta
menta médico círursíce e gi,necológico.

Raios X- Urtra-vloleta- Inf a-ve rmelhos-O cdas-curtas- EletrIcidade
médica -Exame . endoscóp'cos Lubure tórlo pais os exames de elucide
ção de dtagnõstlcos.

Apartemr-nros de luxo com banheiro, 40$000 díãrlo; Apartamentos
de I. classe, 25$000 diârtr ; Quartos de II. classe, 15$000 diário' Salas:
reservadas. 1P$tJ( O diário; Acompauhantes.sem I efeições, E$OOU dlario
Secção de Maternidade--- Partos com permanência de 10 dias em Apar
tamento de L classe, íncluslve 881a de operações: com parteira da cli
ente ;:s00$000 e com parteira da Casa de Saude 3[>0$000.
Para estadas prolongadas preços acomblnar. O doente pod ter mé Ilco
particular .

•

FLOR[1\NÚPLIS
Largo Silo Sebastlao Telefone 1153

IIA MELHOR LANTERNA QUE CONHECO"
o;

"O Sol da Noite"

SEM
AUGMENTO
NO PRECO

�

5. Seguras-têm a

valvula de fecho

positiva c todos
os den�ais
aperfeiçoamentos
"Coleman."

300
500/.0
MAIS LUZ

1. l;j;, �O horas por

Ilitro.

2. (' ° m p a c tas -

•

somente 29 crus.

de altura.

3. Leves-c-pesando
somente 1)1
kilos,

I VELAS I
CLARA E BRANCA

COMO

A LUZ DO SOL
6. Agora com a

4 Vantajosas- n o va c a m i s a
" têm o gloho

'-------'

"Pyrex't legitimo, hi-powerNo. 90!)
typo barril. com :lO% que é 35% mais forte e

mais superfície luminosa. 50% mais clara.

Pecu e Accessorios em Toda Parte
e

ATENÇÃO - Devido á. dificuldades do momento. o. estoques dos nOMM

Distribuidores não estão DO uivei costumeiro. mas ainda se encontram em

eituação de poder atender á clientela. sendo que .. Fábrica está envidandc>

.Corços para fazer novas remessas, dentro da medida do possivel.
Repr�.entante, :

L. W. MORGAN & crs, LTDA.
Rua Benjamin Constant, 51 - 1.0 andar - .ala. 9 a 12

Caixa Postal 3431 - São Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



! EDITAL da Câmara de Reajus-
1 temente Ewnõmico publicado no

.

DIARIO Ofl(IAL DO ESTAD01 de
iS de setembro de 1942.

lUlX1STBlUO DA FAZENDA
Cánuu-a de Ue,'ljnstalilellto Econôluico

CONCURSOS DE CREDORES
n u r e s i

O presidente da Câmara de Reajusta
mente Econômico:
u'az saber a quantos o presente edital

vírem ou dele tiverem conheclmento que
José Francisco Glavam, dornící liado e111.
'I'Ijuquirihas, (rriun , de Biguassú) , Esta
elo ele Santa Catarina e agricultor em

Biguassú, Estado ele Santa Catarina, ha
bilitou-se perante a Cãmara de Reajus
tamento Ecoriôm.co a-fim-de gozar elos
favores elo decreto-ler n. 1.888. ele 15 ele
dezembro ele 1039. Processo n. 1.167.
Instituindo a Cárnai-a de Reajustamen

to Econômico concurso de credores elo
habilitante, é pelo presen te assinado o

prazo ele 40 dias para a apresentação ele
suas declarações ele crédito instr-uldas
com os respectivos títulos, sob pena ele
desobediência prevista no art. 6G do Re
g imen to aprovado pelo decreto-lei n,

202:38, de 28 de m.aio de 19�1:O.
Findo esse prazo, se os interessados

não se houverem manifestado, a Agên
cia remeterá os autos à Câmar-a, - 1'\0
caso con trár io, deu tI'O elos 20 dias que
se seguirem, os ín teressados poderão exa

minar na própria Agência as declaraçôes
e faiar por escrito sobre as mesmas,
aceitando-as ou Impugnando-as í'unda
mentadamente. - Passados os 20 dias
com alegações ou sem elas, tudo será
reruetído à Câm a ra para a necessária
apreciação.
Para o fim ele serem apresentadas ele

clarações ou impugnações, a Agência do
Banco elo Brasil em Florianópolis, Es
tado ele Santa Catarina, prestará os es

clarecimentos que lhe forem solicitados,
facultando aos interessados o exame elo
extrato dos autos de habilitação. - E,
para conhecimento de toelos, vão, a se

guir, transcritas, na forma elo Regimen
to ela Câmara, as disposições elo mesmo

Regimento a saber:
Art. 49 - O créd ito que não constar

do extrato depositado na Agência elo
Banco elo Brasil será havido como ex

tinto se o interessado não o declarar
dentro do prazo fixado pelo edital.
AI'L 65 - Toda e qualquer frauele

praticada pelo devedor, credor, ou ter
ceiro tendente a alcançar os favores da
lei, ou a obstar a sua fiel execução, su

jeí ta o agente às penas do crime previs
to no art. 20, n. 10, do decr-eto-Ieí n. 869,
de 18 ele novembro de 1938, cujo proces
so e julgamento competem ao Tribunal
de Segur-ança Nacional.

O prazo de 40 dias, no presen te esta
belecielo, será contado da elata ela sua pu
blioação no órgão oficial.
E, para que chegue ao conhecimento

dos interessaelos, é passado o presente
edital que será publicado no órgão ofi
cial do Estado ele Santa Catarina, e re

produzido no jornal da seele elo munící
pio ele Florianópolis, se houver.
Rio ele Janeiro, 28 ele agosto ele 1942.
Eu, Henríque ele L. Rocque Almeida,

Chefe ela Secção ele Protocolo, Expeelien
te e Arquivo, red lg í. E eu, Per icles ;Ua
elureira de Pinho, Secretário Geral, subs
crevi.

Sét-gio Uh-ích de Oliveira, PresicIen te
ela Câmara ele Reajustamento Econômico

de Outubro d,Ã 1942

Instituto Brasil-E. Unidos, de 8tH. CatarIna I
(ur50 de Radio-telegrafia

São avisados os alunos do Curso de Radio- telegra
fia, recentemente organizado pelo "Instituto", a com

parecerem, segunda-feira, dia 5 de outubro, às aulas
iniciais, dentro do horario fixado para cada uma das
turmas abaixo discriminadas:

(Ias�e «8h
Prof, Victor Moritz

ÁS 2as. !tas, e 6as feiras
Das 17 às iS heras

1 - Milton F. Guimarães
2 - -Dagmar Gonçalves
.3 - Francisco Regis
4 - Odair Cardoso
1) - Hené Orofino
6 - Dionísio Damiani
7 - Ari Melo
8 - Luiz Carlos Brasil
9 - Ernesto TremeI

10 - Walmor Uliano
11 - Ely V. de Campos
12 - Aristolino J. Dias
13 - Pedro V. dos Santos
14 - Edevarde Fernandes
15 - Helio J. Alves
16 - Vitorino Freitas
17 - Antonio Sampaio
18 - Zalmir Lima
19 - Domingos Leonetti
'20 - Walmyr Bittencourt
21 - Hubens Silva
22 - Milton Cunha
23 - Oswaldo Fernandes
24 - Nery Rosa
25 - Pedro J, Bosco
26 - Wilson Goes
27 - Milton F. Avila
:21l .- Carlos Costa
29 - Osmar F, de Souza
.30 - Nelson Gandra

Classe «B»
Prof. Noé Mendoza

ÀS las. ãas. e sábados
Das 20,30 às 21.l0 horas
1 - José Caldeira de Andrada
'2 - João Sil veira da Rosa
.3 - Rui Cunha
4 - João B. de Souza
5 - Osny J, Gonçalves
6 - Conrado Costa
7 - Olavo Schmidt
'8 - Armando Ocker
.9 - Joaquim Cruz
10 - Aldo de Aquino
11 - Waldir Silva
12 - Adolfo A. dos Santos
13 - José Antonio da Rocha
14 - José Azeredo
15 - Raulino Simon
16 - José dos Passos Vieira
17 - Moacyr S. da Silveira
18 - Mauro B. Veiga
19 - Milton V. Ribeiro
20 - Agostinho Laus
21 - Osvaldo Jaques
22 - Osny Laus
23 - Guilherme A. da Silva
'24 - René Tolentino dc Souza
25 - Floriano de Melo Matos
2G - Isidro Costa
27 - Altamiro N. dos Reis
28 - Osmar de L. Veiga
29 - Casemiro J. Grams
30 - Nilo M. de Melo
.31 - Mario D, Elpo

Classe «C»
�

Prof. Noé Mendoza
As 2a�,. 'tas. e êas. feiras

Das I� às 15 horas
1 - Gercy R. Alv'ês
2 - Milton Eduardo Sullivan
3 - Reinaldo R. Alves
4 - Oscar C. Figueiredo Filho
5 - Arno da Luz Miranda
6 - Dalmo Rosa
7 - Ady Ferraz de Jesús
8 - Mario dos Santos
9 - José Menezes
10 - Moacyr de M. Lima
11 - Cesar de Araujo Goss
12 - Lauro M. de Souza
13 - Abelardo da Silva Ramos
14 - Francisco Pereira
15 - Osmar E. Gonçalves
16 - Edevarde Fernandes
17 .:::. Lotar M. SchiefloJ!

../-

18 - AntoniQ � Jel-viiranda
19 - Ares Gonçalves
20 - Pedro Almendros
21 - Herval MeJin
22 - José N. Faraco
23 - Alvaro J. Dias
21 _.- Samuel Cunha
25 --- Ivo Silvá
26 -- Wilson L. de Moura
_27 -- Antonio Lisboa
28 - Rui Silva
:29 � Aires G. F. Melo
30 - Zalmir Lima
a1 - Waldir Marcelino
.a2 - Altair Machado

Classe «D»
Prof.

As 2a. 'tas. e 6a. Feiras
Das 18 às 19 horas

1 - Acacio Martins
:2 - José C. Fonseca
'2 - Isaak Brasil
-4 - Clodomil'o Amaral

5 - Sebastião dos Santos
ti - Artur F. Xavier
7 - Antônio P. de Lima
S - Walmor Olcgario Alves
9 - Paulo J, da Silveira

10 - Aldo Santos
11 - Manuel S. Simon
12 - Marinho A. Matias
13 - Francisco V. ele Souza
11 - Leocardo Barreto
15 - Francisco .T. de Souza
16 - Luiz D. Ramos
17 - Alz.iri» Tovquu!o
18 - Luiz Eduardo Pinto
19 - Antonio Machado Vieira
20 - Waldir Wendhausen
21 - Colombo B. de Melo
22 - Aniceto Barbosa
23 - João Severo Lima
24 - Romalino Andrade
25 - Valmor Vilela
2() -- Darcy Silveira
27 - - Pedro Goulart

Mais 488 navios
Washington, 2 (R.) - Foi reve

lado oficialmente que nos últimos
meses construíram-se mais 488 na

vios nos Estados Unidos. Até de
zembro será completado o progra
ma prevendo, neste cxercí cio, o

lançamento ao mar ele 18 milhões
dI' toneladas.
Para 1943, o programa serú pro

vavelmente fixado em 16 milhões
de toneladas.

CLUBE DOZE
A VIS O

De ordern da Diretoria.
comunico aos Srs. socios que
o ingresso de pessoas estra

nhas ao Clube só poderá,
ser tolerado depois que o

socio que os oco rnpcrnho r

conseguir a devida permis
são da Diretoria.
Não poderão, sob pretexto

algum, mesmo que estejam
acornpanhadas por sodos.
frequentar a sociedade pes:
soas residentes nesta Capi
tal, salvo em solenidades
extra<J1t'dinarias e mediante

deliberação d a Diretoria.

Orlando Filomeno, secretario.

Torpedeado o (argueiro
francês «liberia D

Vichí, 2 (H, T. M.) - O secrc-

tado de Estaelo para a Marinha.

Classe «E»
Froi . Idelfonso Linhares

As las. 5as. e sábados
Das IP,30 às 20.30 horas
1 - Mario D, Elpo
2 - Ladislau Grams
3 - Sebastião Calistro
4 - Euclides de Araujo
;) - Ayr Silva
6 - Carlos Kather
7 - Antenal' J. ele Souza
8 --: Longino Farias
9 - Altair L. ela Silva
10 - A ld r • Santos
11 - Clodomiro Amaral
n . __ . ArlJ:1' F. Xuvier
13 - Sebastião L. de Santos
14 - José Eduardo Germano
15 - Valdir Carreirão
16 - Nazareno Bento
17 - Eulalio .T. Tomaz
18 - Eralde Souza
19 - Mario Silva
20 - Paulo Camara da Sil V.1
21 - Eraldo B. da Silva
22 - João Andrade
23 - João Luiz dos Santos
24 - Tertuliano Borges
25 - Leonel D. Nunes
26 - David Carlos Maes
27 - Odilio Cruz
28 - Amaury C. Neves
29 - Abelardo A. Pereira
30 - 'Walmor Guimarães
31 - Aldo Bauer
32 - Osní Terres

classe «F»

SEJA SUA

Ha sofrimentos que

fazem envelhecer. E as

Senhoras, que deles pa

decem. o sabem muito bem.

Taes são as irreguJaridades
no funcionamento do deli

cado organismo feminino.
corno excessos. faltas. pe
riodos dolorosos. que tornam

certas fases do mês um pe-

sadêlo para suas vitimas.

anuncia que o cargueiro frances

"Liberia" foi torpedeado ao largo
das costas da Tunisia, quando na

vegava rumo a Túnis, com todas
as luzes acesas.

Consta que 4 homens estão desa

parecidos', inclusive o capitão.

Dr. G. I

Prof. Carlos Orilia
ÀS Laas. 5as, e Bas Feiras
Das 20,30 ás 21,30 horas
1 - Tte. Roy Davis
2 - Antonio F. Lima
3 - Ivo Bandeira Cortes
4 - Amary R. da Cunha
5 - Jaime N. Diogo
6 - Rubens Pinto Vilar
7 - Nilo Torres
8 - Ivo Gandolf'i
9 - Mario W, da Silva

10 - Ari Medeiros
11 - Moacyr Braga
12 - Osvaldo L. da Silva
13 - Aldo N. dos Reis
14 - Antonio C. Mendes
15 - Salvio Olíveirn
16 - Nathan .T. Schwcidson
17 - Arccnio Negrçinl5
18 - José S. lVlachu(lo
19 - Anatolio P. Gl1:m8.rãcs
20 - JDão Pinto de Oliveira
21 - Ottomar Strausch
22 - .Joaquim Santana
23 - :'Irario A. Piazza
24 - Aldo Linhares Sobril';lo
25 - FranciS(:,/ J. :5cÍlreiner
2(J � Hãi'tVl�ig Beck
27 - Arnaldo Müller
28 - Nazareno Simas
29 - Vinicius da Silva Fortes
30 - Paulo Zaneti

Defenda-se contia esses so-

Irimentos, que são evitaveis.

Use A SAUDE DA MULHER.

Regu!ador, tônico. anti-dolo
roso. o poderoso rernedic

traz no nome o resumo de

suas virtudes. A. SAUDE DA
�,�ULHER e uma garantia de

saude e bem-estar.

Clerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 2l
1 ° andar (Altos do Café
Bqbi). - Fone 1."68.

j

r

«Pneumáticos
de guerra»

Akron, 2 (Ohio) - (H.T.M.) -

A "Goodyear Tire anel Rubber
Company" espera a aprovação do
governo para iniciar a produção
dos chamados "pneumaticos de
guerra". As autoridades da compa
nhia anunciaram que os "pneumá
ticos de guerra" são perfeitamente

..----..----.....�----------

Soc(iedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atflrlna
Ruo T:ajilflo n° 16 - S�de Diópr:a

Reglstrudo no Ministé r!o da Agricultura pelo Certtfícado
[I. 1 em 20 de Setemtrn de 19;)8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: M.ASCOTTE la. e 2a. edição

-

FLOR1ANOPOUS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestlmos -- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado
Renreseutante da Caixa Econotnica Federal pllr-a H vende

das Apólices do Estado de Feroilmbu�o, com sorteio
semestral. em Maio e Novembro.

Paga todos os counens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem cartelra especial para udmluistrução de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores toxcs :

c/c A díspoatçào (retinHÜt livre) '2%
ele Limitada 6 'I,...

CiC ,t.. Viso Pr évlo 8 t
C/C Prazo Ftxo 9%

AceIta prueurucão i)Uf!:1 receber veucim enros eID to
'1ft8 as Repartições Federais. Estaduala e Munioípals.

��(- �REUMAHSMO GOTOSO'
ACIDO ORICO

DORES tOMBAj1J;'C'
- .,J
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(
A aliança anglo russa

No dia 26 de Maio dêste ano, íoi assinado em Londres um

pacto de auxilio mútuo entre a Grâ-Bretanha e a Russia, re

,presentadas respectivamente pelo snr. Athoriy Eden e Vyaches
law Molotov. O cornissar io do Povo para as Relaçõe , Exterio
res da União das Repúblicas Soviéticas, que era conhecido de

'poucas personal iõ adc s inglesas, chegou ao Reino Unido no dia
, 20 de Maio, num bombardeiro russo quadri-motor, demorando

. se seis dias na Grã Bretanha, após o quê, partiu pa-a Washin

·gton. A fotografia mostra-nos o snr , Anthony Dden, no mornen

- to em que assinava o pacto pela Grã-Bretanha, e à sua direita
o comissario Molotov e à esquerda o sur , Churchill.

(British News Service)

•• *,�l��)>9. ���•• ·.e�.e®�(J�}��f�
". .
�. .
• •
• •
'. .
'. DE PESSOAS TEM •

": USADO COM BOM RE· :
:: SULTADO O POPU- :
.,. LAR DEPURA TlVU •
• •
,·e DO SANGUE •
,'.ft MARCA REGISTRADA 6)
• •
". ,.

':: A smus ATACA TODO O ORGANISMO :
• U Fighdr, () B'H;O, O corução O Estõrnago , 08 •PUlmÕe3 ti Péle. Produz Dôres de rabeca. Dõres.. nos 08:;0", Reumatismo. Cegueira, Ql!e/ili do C8- •
• he lo, Anemts, r\bOl'tOl' e faz os individios idiotas. fi
.. lnofpusivo ao organismo. i\gradável como licôr. (I
.. O ELIXm 91 � está a pruva do pelo D. N. s. P. •
�. corno »uxlliur no tratamento da Sailis "e Reu- ti
'!-8

rnausmo fiaJALTos!�gsmbpINIÕES fi
<O O ELIXIR \�91ff». dada a sua Atesto que apliquei muitas fi
,. base. é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «914» obtendo �
.& tamento da Sífilis príncínalmen- sempre os melhores resultados ;"
'W te nos casos em que a via 00- no tratamento da Sífilis. ",;'!
'. cal é a única ucssrvel. �
.;& ia) Dr. Benedito 'í'alnsa. (a) Dr. Rafael Bartoletíi

'""

'IliIl" •
.-8- -o
•••�� ••O�8••• -8.-� ��.8••
O

r
<

es�ado de saúde
da Rainha

).J

Londres, 2 (H.) - A secretaria do
Palácio de Buckingham publicou 01
sejuintc comunicado: "A Secretaria
i'o Palácio de Buckingham anunciou,
oficialmente, que a rainha, desde
há alguns dias, se acha recolhida
ao leito, atacada de bronquite agu
da. Embora seja satisfatório o seu

estado atual e esteja próxima da
convalescença, n50 poderá reiniciar
as suas atividades normais antes das
próximas três semanas. A soberana
continua a melhorar rapidamente".

Agências e

Representações

DEPOIMENTOS de pessoas que
voltaram da "fronteira do nada».
No número do mês de AGOSTO
de SELEÇÕES. E mais:

o Traiçoeiro Golpe de
Pearl Harbor.

O que foi a heróica re tist ênci a ao ataque
j .,'0( n ês a Pearl Harbor que arrastou à

�UCtia 03 Estados Unidos... Pág. 80.

Meu !2atismo de fogo!Como preparar os alimentos e

preservar os minerais e v itarni
nas que em geral s e perdem ao

cozinhar ind evidarr.ent e Pág.14.

Um pilôto da R. A. F. descreve
as �Ua3 exp .r iên cias, em com

bat e corri os alemães. Cond z r.

sação de um livro... Pág. 95.

::NOVO CURSO iDE EMERGi!:NCIA DE
MEDICINA l\IIU'l'AR PARA MÉDICOS

. CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

<Chefe do Serviço de Saúde da 5" Região
::Militar, estão aber-tas, no H. M. de Fio.
-rianópolis, as inscriçOes para novo Curso
,De Em€rgência de Medicina Militar para
Médicos Civís, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão se.

t� iniciado vinte dias após a publicação
""este.

Hospital Militar em Florianópolis, 29
fle setembro de 1942.

.

t

C,ixe po�tdl - 37
RUI! João Pinlo - 5

f Ido R !,(N O POLI S
.t>

pri"cip.1t
Estldo.

o que souberes não contes ao
teu amlgo, pois o amigo do teu
amigo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas

I
da.pele. parasitoses. furúnculos.

úlcerifs.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das llt às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

APRESENTANDO AINDA:
COl"CçaO bem

Você tem um
Por GELETT BURGES$

e:iucatlo?
�
•.

' •

influirá no
O que vote fl:l:er

P BERTRAND RUSSELL
d • or

mun o. • .'

.... "''''nhora
• t c!e .",0550 �-

O malallar,s.a ALFXANDER WOOLLCOTT
por -

Ni.io Fa�º rJiS$íO
Gh�estão 'Fedl�da!

Corno um industrial deu uma

liç.io memcráv! a um dos seus

caixeiros viaj antes . .. Pág. 73.

SÃO APENAS ALGUNS dos 27
artigos que aparecem no nút:nero de
AGOSTO de « Seleções doReeder'sDigest'.
Para comprar todos os livros
e revists s dos quais ês te s ar

tigos Fora rn condensedoe,
seria preciso V. S. disper.der
300$. •. mas «Seleções»

custa apenas

$
Para assinaturas dirigir-se unicamente aos agentes abaixo:

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral riO Brosíl : FERNANDO CIHNAGLIA - Rua do RosfÍrio, 55-A _ 2.0 andar - Rio

A LÍNGUA ALEMÃ
EIU JOINVILE

Um dos nossos velhos cole
gas de JoinvilIe, que, não há
muito, deixando-se enganar por
simples'! transitória aparência,
afirmou estar aquela cidade
perfeitamente nacionalizada, a

gora reconhece quão apressado
andou nessa afirmativa, escre

vendo o seguinte:
"Causa-nos, a nós brasileiros,

um profundo desgosto, uma pro
funda indignação, o termos co

nhecimento de que ainda alguns
milhares de brasileiros residen
tes na zona norte do Estado,
principalmen te em Joinville,dão
preferência ao idioma alemão,
em sinal de repulsa pela nossa

língua. E' verdade que as auto
ridades ainda não proibiram fa
lar o alemão dentro do lar, on
de cr-Ianças brasileiras são obri
gadas, até a "porrete", ao lin
guajar de Goethe, E' evidente
que êsscs brasileiros não estão
praticando, por enquanto, ne

nhurn crime perante a lei, mas

podemos quase afirmar que es

tão praticando um crime de le
sa-pátria" .

São palavras duras, não há
negar. Mas o fato é tão grave,
que mais duramente ainda o

devermos verbal.
Porém, clamores e protestos

não adiantam nada.
Fazemos retirar do litoral pa

ra o interior os súditos do eixo,
por medida de precaução. Acaso
poderemos confiar naqueles
que, como descendentes d êsses
súditos, mas, brasileiros de nas

cimento e de naturalização, por
cá ficam a obrigar os filhos,
"a porrete", a falar lingua es

tranjeira dentro do lar?
Dicant Paduani...

Consulta médica gratis !

Crédito Mútuo Predia I

Proprietários: J. Moreira & (ia .

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao prestamíata Liberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n.12Ct3, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

Deve-se notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, COID o prêmio maior,

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

5 DE OUTUBRO
Mais um

tuo
formidável sorteio realizará a Crédito Mú
Predial, DO dia 5 de Outubro (õu.íeíre),

com prêmios no valor de

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

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

..----......----------..------......----............

Contribuição apenas 1$000

I Dra���r���Ga!�!!r!!�Es'
tacio de Sá, 142 '1°. ando Telef.

- .... 22-1092- Rio de Janeiro.

----,-

LOÇÃO MARAVI., Comprai na CP. SA MISCE �
LÁNEA é saber economizar:

Cuspa 1
LHOSAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(SIM, MADAME/ {O RfMbDlO 1\f!.AIS PROCURADO PARA
O FIOADO

E.O/INTfSTIN9S

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO.••

; .. e êle lhe dirá que ha muitos anos ore·

médio mais procurado para o Fígqdo e a

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

Valem muito e custam pouco I

Serão precisos milhares de mulheres
Londres, 2 (R.) - Destaca-se' xar mais homens livres para os no cID Interior que centenas ele;�novamente no noticiario a parti- mesteres, da linha de frente. í milhares de mulheres já estavam I _

cipação da mulher no esforço de O secretário do Interior, sr. Her- sendo empregadas em trabalhos. .fllB::-Oi.;'IClI-
guerra, com a noticia de quc se- bert Morrison, visitou Liverpool, noturnos nas fábricas de munições.. ,

rão necessárias milhares de outras recentemente, onde houve certa' e outros servic os ele guerra e acres

mulheres para os serviços auxilia-I oposição ao recrutamento dos I contou que 95 % das autoridades
res. Para êsse fim, foi iniciada guardas do serviço do fogo. O sr. não tinham a menor dúvida a res

uma campanha destinada especial- Morrison teve oportunidade, então, pei to ela segurança moral dessas
mente às esposas, sem filhos, de de chamar a atenção para o fato mulheres e, assim, vigorosamente. O

..

homens que se encontram servindo de que em todas as grandes cida- denunciava a tolice de uma neque- COmerCIO
no exército. i des existem já mulheres-volunta- na minoria, ,

.

O recrutamento não se aplica às rias para o serviço de combate ao
Cabelos brancos 1 ri Caba;s esdarecimAntos ao recente decreto .. lei

esposas dos cidadãos já chamados fogo, mesmo nas áreas mais per í- JJO\jÁO

I:
I -

e não há intenção, presentemente, gosas.
.JIAUAVII,ROSA !

. Imperativos da defesa nado - do Nogueira, secretário da Se-

de introduzir a conscrição para as Tratando da questão, aventada, COXCURSO PARA DEXTISTA DO ROS· I nal determinaram certas restrí- gurança de São Paulo.

mesmas, porém, serão elas insta- de perigo moral para o serviço no-
PITAL !lILlTAR I ções no comércio de aparelhos Em entrevista a um nosso co�

das para que se apresentem volun- turno de mulheres no serviço de É nesta data, aberto pelo prazo de 60' de rádio. Ficou resolvido que lega da imprensa, o ilustre che-
tarias visando principalmente dei- combate ao fogo, disse o secreta- d is.: o concurso de títulos p.ara cirur·, aos súditos do eixo era veda- fe do departamento que asse-

, � gíões dentJstas contratados, a-fim-de ser· i
" .

-
, •

virem neste Hospital, devendo os ínteres- da a aquisição de receptores gura a defesa da ordem públí-
sados apresentar os seguintes documen-] ' , "1 Itos:

,
! sem que a polícia concordasr.e I ca paulista dec arou que quai-

a) - DIploma passado por uma, �acul'l '0111 a transacão Os cidadão"l ('UeI' restricão criada ao comer-
dade de Odon tolog ia of'lctal ou oí icla líza- I

C
>

• :-; I
, r. . -

da pelo. Govêrno Federal e certidã? de brasileiros e os de paises alia ... e'fo de rádios fora da proibi-
seu reg lsto no Departamento Nacional j d

,-

f' I çâo que abrange apenas os SÚde Saúde,
I

OS OU amIgos nao so naIll
-

,b) - Cer-tidão de nasci;nento e�n ort- qualquer constrangimento e ditos do eixo era um abuso e
g inal, provando ter no maX1l110 30 anos .,

'
. -

de idade,
'"

I podiam sem necessidade de vis- diante da pnmelra reclamaçao
c) - Cer tlficado de ahstamento oude: .

t d as m I'S íme
reservista, com o registo de que seu pos- to OU Iícença, comprar o nla- serIam on1a as a -

s�lidor se acha em dia c,om a� .obriga· terial que necessitassem com diatas e enérgicas provídên-
çoes concernentes ao Ser-viço Milttar. I J �', •

S1) - Cópia de ata de inspeção de excepção de emissoras. Clas. Acrescentou o eminente

sa��e.:_ Atestado de conduta civil firma· I Isto é O que a lei - publica- homem público que não se com

�grJ;��, autoridade competente 'e folha da, e sufic�entemente explicada preenderia a prática de g�stos
f) - Ser .brasileiro nato ou natu:'a1i.1 _, determma. violentos por parte daqueles

zad,o, e no gozo do seus d ire itos ClVlS

el
que se atiram numa luta dra-

POlttlCOS, I" .

g) _ Carteira de identidade. nformam, porem, que em mática para derrubar as VlO-

!")) - RAte�dt':ld01 çle v�cinad" alguns lugares do interior se lências' inimigas do direito
1 - esi Ir ta mais e seis meses

I
. , .

.

nesta cidade,
,

considera suspenso o comercio O comércio de rádios sentiu
Todos os documentos acima, com ex- d ( dí N t h d

'

ticeção dos referidos nas a líneas c e d, de" e ra lOS, es a ora rama 1- U111 abalo natural. Sempre as-

\'el1:' ter as firmas reconhecídas por ta,,' ca, em que todos os elementos sim sucede quando qualquerbelião.
d bílí

-

írit 1
'

Para maiores esclarecímentos, �everão I
e mo 1 IZaçaO eSpIrl ua pre - medida excepcional restritiva

os lI1teressa�os d írig ir-se ao Hospital Mí-] cisam estímulo c1evriam julgar- d t 1\11' h'
•.

re

Iitar, das 8 as 12 horas, i" '. .

se ecre a. m.as, oje, o pamc ....

Hospital Militar de F'Iorianópolts, 25 se anti-brasileiras as atitudes cessou As autoridades não po-de setembro de 1942, dití lt di l' .

______________...... que 1 ICU . assem a IVU ga- dem criar dificuldades. E claro

COMO SERII CELEBRADO' ft VITORia
ção da palavra de comando, o decreto e são precisas as proí-

.

'.
que .sómente atrav�s do rádio o bições. Só os súditos do eixo
governo pode enviar ao Bra- necessitam visto policial para
sil . aquisição de aparelhos. Todos
Este é o espírito da lei e bem Ci3 demais cidadãos têm o direi

(I definiu e esclareceu o dr. Acá- to de comprar.

PILUU1S DE VnUl DO DR. ROSS
---,------------------------------------------------------------------------------------

Este aluno hcbi
li+ou-se em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer,

cial, correspon
dencio, em sua

casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma lc ci!i
dade jamais vista. A verdade seja dilo: sou professor ha mais de
20 anos, mos ·nunca vi isto, é verdadeiramente formidovel! Peço
prospelo, com todo confiança, ao Prof. Jean Brando, R, Costa .Jr.
n.v 194, Caixa 1376, 5, Paulo, Escola devidamenle registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma cero

çõo de alunos e todos estão trabalhando, Junte envelope s;lado
com seu endereço bem claro, Os preços sôo modicas e em P8-
quenas prestações. Nóo perderá nem tempo nem dinheiro I Se
habilitará em 4 o 6 rnezes, tendo direito, no fim do cur ;o, a

um Certificado de comp e lencio com o qual, de conformidade
com o lei bem cloro, poderá comprovar o sua alta habilitação,
t!- 4ffl<"SJ:aiS&ifiCOT7TT wrw"'l'35iS& Eí"'-�

.
,.

Fabricadas com FIO DE COBRE,
C':Iaf1;O!(1Ii1�!I(]-�. MEIA CAN!\ .• MALHAS DE 1/8"

VÃO LIVRE

Este ilrtigo, usado pelas fábricàs
de papei e cartoilagefis, substi
tue o melhor similar estrangeiro.

Em peças OI.! em rolos de qual
quer comprimento cu largura.

Pedidos a'

Al1amificio Vidal Ltda.
Rua 15 de Novembro,

sobreloja
197

Caixa Postal .. 1933 .. IEnd. telegráfico «Duplex»
sio PAULO

de

Londres, 2 (R,) - A emissora de Moscou fez a seguinte declaração: "Os ale
mães pensavam que poderiam atravessar Estalingrado sem grande trabalho. Segun
do foi revelado por documentos do estado maior apreendido aos alemães, o coman

do nazista chegou a organizar preparativos para celebrar a conquista da cidade. Se
ria realizda uma parada triunfante na praça central de E;talingrl'ldo".

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

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

• •

i S E DAS ii
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e
• •

: das melhores fábricas do pais,
• encontradas nos balcões da
•
•
•
oaao

•
•
•
•

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• IDEAL HOTEL

Como volunlar·o pe de e
Otimos quartos, moderna e excelente localização.

I r O mprego Diarias desde 12$000 - Pensionistas, a combinar.

, Manda lJlarmitas a domicilio· - Dispõe de confortaveJ salã()

RIO, 2 (Estado), - Opinando sobre o pedido de licença de um redator do de refeições. servindo almoços no horario comercial, garantind()
"Dip" para apresentar-se como voluntario ao Exército, o "Dasp" considerou não refeições sadias e escolhidas.-Absoluta higiene' e moralidade,;

haver sido aquele redator convocado para prestação do serviço militar, Assim. o
Ambiente familiar.

afastamento, independente de convocação, implica na dispensa do interessado ou RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 70.
demissão por abandono da função ou cargo, após o quê, poderá ser readmitido se Caixa de Correio, 93. -- Telefone, 1659
houver conveniencia. Não pode ser aplicado, no caso, o decreto-lei 4.584, do corrente Endereço telegráfico: "FRABISIL" - Florian6polis.
ano. diz o Dasp. lOv.-l€)

sao

Casa SANTA R Jl
Díáríamente recebemos novidades

Só às autoridades interessa
rá, de- fato, o que sabes ares·

peito da "qulnta-coluna". (L .

D. N.).

Farmácia «Esperança)
do

farmacêutico �1LO L�\US
I
I
I

•
•
•
•
ecoe

•
•
•
•

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas na" i,onabt e estrange-iras.--Homeopatias.

Perfu�ari;.< --Artigos de borracha.
�L

Garante se a ex?
.

observância no receituário médico

f:,\aÇOS MÓDICOS
)\

Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício
Mercado,

FONE 1.642

doR.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A história sinistra dos eam- sas, existindo outros idênticos
pos de concentração, criados e em "Vários pontos daquele pa ís.]
multlplíeados na Alemanha, e e na Boêmia, na lUorávia e na

em toda a Europa ocupada, por Iugoslávia, É o íníantícídío em

ordem de Hitler, quando fór massa perpetrado pelo nazis

conhecida, um (lia, em toda ex- mo contra as crianças polone
tensão de sua hediondez, aba- I sas, arrancadas violentamente
Iará profundamente os espíri
tos mais Iortes.Ern Rado1TI, na

Polônia (diz o "Correio da JUa·

nhã"}, há um dêsses circuitos
de dores e sofrimentos, espe
cialmente destinado a mulheres
f) crianças polonesas. Chamam
lhe "campo de morte" e quem
assim o denominou foi o pró
llrio carrasco que o dlrlge dis
cricionariamente. Esse vânda

Io, por uma coincidência trágí
ca, tem tnmbém o nome de
Aâolfo ; e, para que a coinci
dência seja mais perfeita, as

iniciais dêsse nome são as do

famig'erado Inimigo número 1
do mundo civilizado: Adolfo

Hurte, quase Adolfo Hitler•...
Esse matador <la quadrilha

proclamou cinicamente que a

morte é o patrono de seu esta

belecímento.Poder-se-á avaliar,
pelas poucas linhas de uma in

formação que logrou transpor
as fronteiras da Suíça, o que é
êsse o único inferno em que são
eíalmente para crianças polo
nesas, lUilhar€-s delas traba-
111am, sob um regíme eornpulsé
do, durante 15 e 16 horas dlá
das, até ficarem em estado de

completo esgotamento fís�co,
Em cada semana há dias con

sagrados a completo jejum: são
os dias da fome, assim pertodí
eamente medidos. Não se distri

bue, nesses dois dias, nenhuma
espécie de alimentos. Há uma

solítárfu punidora para as fal
tas mais leves, sendo nelas co

locadas, por 15 dias, as crianças
culpadas.

.

Ao que dizem as Informações
procedentes de Genebra, não é
êsse o único inferno que são
torturadas as crianças polone-

da companhia dos pais.
Adolfo Hurter poderia ser

um pseudôuímo mal velado de
ldoHo Hitler, mas vem a dar
tudo no mesmo: é o alter ego.
Identificam-se na crueldade, I
completam-se no banditismo,
têm fi mesma conformação era

neana que caracteriza os gran
des celerados e, dentro do pei-Ito, no lugar reservado ao cora.,
ção humauo, possuem um

Ól'-Igão deformado pelas pulsações
do erlme, Inverrído s os papNs

Io Adn!f(" senhor alisolutn <lo

Reích, 1)0c1e1'1a estar à frente
do matadouro infantil de Ra- I

dom, (J "Vice-versa. E ambos, I
sob as iniciais de Â. H., revre-Isentariam, cada qual de seu la-,do, a dupla persoualídnde do I
homicida calculado e frio. '

o ADVOGADO ACACIO rv1O-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Decdóro » n= 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postalll0-Fone: 1277
..

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n, 533

arfA;e ··im a

Os ru!rOico5:habitantes de Mana recebem
natidas á cerca da concessão da

Cruz do Rei Jorge

o Rei acaba de conferir a medalha da Cruz de Jorge
- uma distinção para premiar a bravura civil - aos defen
sores e aos civís da ilha de Malta, por sua coragem e for
taleza de ânimo, durante os quase incessantes raids aéreos,
aos quais foi submetida a pequenina ilha britânica. Dois
habitantes da ilha de Malta sorriem alegremente, ao lerem
a mensagem do Rei, pela qual lhes é conferida tão subida
honra. (Foto de British News Service, para O ESTADO).

CASA43
LIVRAR1A E PAPELARIA

FILIAL
FLORlANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUN JO SILVEIRA JOR.

Artigos para para presentes,

&S--

Representantes:
MACHADO s Cia.

Aluga-se O

prédio à
rua Joiuví!e, no 60. para Iarní
lia de tratamento; tem ótimas
íustulaçõ es sauitár ias. garage
e cass. à parte, para empre
gude. Tratar com o proprle
tario, sr, Mguiel L I:)(t I, à
rua Tenente Silveira, 37,

30 v.-3

Bungalow
Aluga-se um, recentemen

te construido, bem no cen

tro da cidade. Informa
ções na -Casa Boa Vista»,
à rua Cons. Mafra,� 26-A.

ISv- 3

Alugam-se
1 predio de construção

recente para Iamtlla de tra
amento, com instalação para
errado 6 g r ge, à Avenida
M .uro Ramos, n- 156.
-Duas boas satas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do
Comérclo), Iníormações: Te
letone 1658 e 1.500 ou rua

João Pinto n. 5- térreo.

POli preço de ocasião
Vendem-se: dormitario (Rio

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

PIANO

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.._ II!III__IlII__��_ e;'����_.....,�.

U t:.� I AUO 3 l e Outubro u e 1�42

LIRA T. CLUBE.-lmanbã às 16 horas: «Chá das 5» (chá dansante, sho\v, concursos, sararesasl,
-�

-

I 'j C Id d I d
·

II
" I Por falta de papel,

Vida Social rue a e eva a. ao mais a o grau. I ��i�fb�.� .��N�irc������:
Moscou, 3 (A,P.) - VInte e crnco rrril l'USSOS foram o ssass íuadoa em Odessa, pensC':._ tempolall�mente a CH. -

pelas tropas rumenas que ocupam aquela cidade. Essa noticia foi aqui conhecida cul�çao d� matutino c���ta capi->
por intermédio de uma carta, na qual se declara que "os referidos russos - homens tal CO,rrel� do Parana. ,per�e�-
e mulheres - foram metidos em bcrrucões. que, a seguir, foram feitos voar pelos cente a editora "O DIa, Llml-·

Exma. sra, d. Adelaide Flores Konder ares, com bombas, atirando-se, depois, petr61eo sobre as ruinas e rnetendo-se lhes tada:' '. en1.virtude da crise de

fogo, com o que ficaram incinerados todos os cadaveres". materra prrma, sendo os com-

A data de ontem marcou o prornissos da referida folha as--

aniversario da veneranda sra.

Os veteranos de 1918 sumidos pelo jornal "O Dia".
d. Adelaide Flores Konder, ge- Um pão!nitora dos ilustres catarinenses

Cada vez mais dimi
srs. doutor Vitor Konder, con- Estocolmo, 3 (R.) - Lo2'O que o marechal Timochenco

de-I h d
-

d
selheiro de embaixada Amo � nue o taman o os paes e

Konder (J-á falecidos), dr. Adol-
cidiu romper as linhas alemãs, a noroeste de Estalingrado, os 100 réis, fornecidos à
soldados veteranos de outubro de 1918 solicitaram ao marechal 1-

fo Konder e ceI. Marcos Kon- popu oçoo-
russo vanguardear o avanço, como já o haviam feito há 20 anos, Ainda hoje nos foi

der.
para a libertação da cidade-chave do Volga. O marechal Timo- t id I

Alma acrisolada nas mais
rcai o um «exemp ar»

chenco acedeu ao pedido dos veteranos de outubro, ordenando d d' d t
belas virtudes cristãs e dotada

os pro UZI os por cer a

que encabeçassem o avanço e aniquilassem o inimigo. 'f' - d id d
de excelsa têmpera moral, que

- - ponl ico çoo a CI a e,

cujo riome aalamos, mas
sempre a encorajou através das
amargas surpresas da vida, a

que diremos a qualquer
autoridade acaso dese-

aniversariante, em Santos (onde
hoje reside em companhia de Linhos irlandeses a ingleses josa de sobê- lo para pôr
seu geuro, sr. Osvaldo Reis),

côhro à expioração.
foi alvo das mais cordiais pro-

Caroàs O pãozinho liliputiono
Sedas estampadas e lisas foi aposto ao nosso «pla-

vas de estima, a que respeito- . card ..
samente juntamos as nossas, co- Artigos para banho
mo sincera homenagem ao seu Pelos menores preços da praça
grande e altruístico espírito. na A MODELAR

Anlversário() :

Fazem anos lloJe:
A srita. I1ca Maria Oliveira.

filha do sr. Eurico Oliveira,
funcionaria público estadual;

a menina Teresinha, filha do
sr, João Cardoso da Costa;

a srita, Zulma Rosa, filha de
sr. João Rosa;
o sr. Carlos O'Donnel;
a gentilíssima srita, Teresa

Linhares;
o sr. Joaquim Ennes Torres,

oficial do Registo de Imoveis,
em Cruzeiro;

o menino Afonso Peter Junior;
. o nosso prezado conterraneo

sr. Armando Blum, inspetor de
"A Equitativa" e figura de
grande prestígio em nossos cir
culos sociais.

a srita. Diva Bornhausen;
o sr. Júlio Paulino da Silva,

estimado funcionaria da Dele

gacia de Ordem Politica e So
cial.

AgradecImentos:
Do sr. Ernan;, Faria e ex

ma. esposa recebemos atencioso
cartão de agradecimentos pela
nota de seu consorcio.

JIabJUtaçõcs:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr, Vitoria Pedro Zanetti
com a srita. Maria Rosa Teixei
ra; e o sr, José Cândido Fer
reira com a srita, Maria Filo
mena Leal.

Clubes:
Amanhã, com início às 14 ho

ras, o Lopes Vieira S. C", de
Coqueiros, efetuará animado Sq
rau-dansante,

Amanhã, com início às 15 ho
ras, haverá domingueira no C.
R. Limoense.

Cão de guarda
Compra-se u rn cachorra for
te e bravo, para ter em cor-

I rente numa propriedade par
ticular. Ofertas à rua Fel

í

pe
Schrnitd, ri" 52, apartamen
to n

ú

rner-o S.

ÚLTIMA HORA
Grand. Tónico

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Crcasatada
"SILVEIRA"Presas dístíntíssímas senhoras Nos círculos políticos bem

informados da Argentina acre

dita-se que a reunião ministerial

Recibos de alugUéis de casa
a ser realizada dentro em pouco"
tem por fim decretar a inter-

Convém advertir os interessa- venção federal na Provincia de-
dos de que os recibos de alu- Corrientes que, de há muito ..

guéis de casa estão sujeitos a
vem sendo governada pelos par

selo proporcional, conforme a tidarios do gral. Augustin Justo.
1 a tabela do novo Regulamento :(.

do Selo. De Londres se noticia que o

A demissão de empregado com jornalista francês gerrnanófilo-
Marcel Déat publicou. no jornal;

mais de dez anos de serviço "L'Oeuvre", um artigo, que é
Rio, 3 ("Estado") - O Con- uma advertencia, sobre possível

selho Regional do Trabalho ataque de forças anglo-norte
julgando o inquérito adminis- americanas contra a estratégica," v,
tratívo instaurado ex-officio na base de Dacar. Afirmou o arti-

' �

reclamação de Karl Muller con- culista que os franceses de Vichi:
tra a firma A. J. Teixeira & lutarão, no caso de ser êsse ata-
Cia., firmou a doutrina de que que levado a efeito.
"incorrem em pena de demís- *

são os empregados com mais I O Departamento da Marinha
de 10 anos de serviço quando dos Estados Unidos noticiou o·

fica provada a prática de falta afundamento, por submarinos;

grave capitulada na alínea" g", norte-americanos, de 5 navios:
do art. 5° da lei 63, de 5 de ju- japoneses, que operavam ao

nho de 1935". sudoeste do Pacífico.

Vichí, 3 (A. P.) - De acôrdo com

1
Entre as senhoras presas, estão Míss

informações de fontes fidedignas de cré- Elizabeth Carmalt, Miss Dorothy Bliss,
dito, entre os norte-amerícanos presos na Míss Charles Bedaux.

zona ocupada da França se acham várias A embaixada dos Estados Un.idos em

distintas senhoras que vinham tendo Vichí está procurando dados completos
grande participação nas obras sociais da- sobre as prisões, através de pessoas vín

quele país. No total, foram 1.400 os nor- das da zona ocupada.
te-americanos detidos pelas autoridades Emobra as prisões tenham sido efe

alemãs de ocupação, tendo sido as prí- tuadas pela polícia francesa que, como

sões feitas "em massa" e com estarda- acima dissemos, entregou, depois, os pre

Ihaço, pelas autoridades policiais, entre-j sos aos alemães, o Msnístér ío do Interior

gando-se os detidos às autoridades nazis- nega-se a qualquer informação a res-

tas militares. peito.

Conselho de e judeuscristãos
Londres, 3 (R.) - Anunciou-se que ça à unidade e à oportunidade de bem

foi constituído o conselho de Cristãos e viverem todos os povos, mas tambem a

Judeus para combater a intolerância ra- cada comunidade, na qual se enraíza, bem
cial e religiosa. como a propria negação dêsses valores,

Os presidentes conjuntos da novel íns- sobre os quais acreditamos que possa ser

tituição são o arcebispo de Canterbury, estabelecido um mundo melhor".
dr. Temple, O arcebispo de Westminster. Os preisdentes expressavam, tambem,
cardeal Hinsley, o moderador do Canse- sua gr-atidão "pela resposta influente e

lho Federal da Igreja Livre, dr. J. S. de todo o coração que tem chegado de

Whale e o Grã Rabino das Congregações todas as partes do mundo desde o conhe

Hebraicas Unidas do Imperio Britânico, cimento da criação da nova entidade"

sr. J. H. Hertz. Os objetivos do conselho são combater

A declaração conjunta diz que o con- as íntolerancías religiosas e raciais e

selho visa conservar "os tradicionais va- promover entendimentos mutuos e de
lores religiosos e espirituais do gênero boa vontade entre os cristãos e judeus,
humano". Acrescenta o documento que especialmente entre as organizações cr ís
"o anti-semitismo repugna aos príncí-] tãs e judaicas em atividades culturais e

pios morais comuns da cristandade e do
I
educacionais e estimular a cooperação

judaismo _igualmente. Não podemos

ignO-]
entre os cristãos e os judeus, para me

rar a rápida propagação dêste mal por lhor estudo e mais completa execução da
todo o mundo. Nâo é somente uma amea- reconstruçâo de após guerra.

AVAí

"o

FUTEBóL CLUBE
Do nosso distinto conterraneo sr. Euclides Fernandes. secretá

rio do Avaí F. C.. recebemos o seguinle: - "Avisamos os nossos
associados de que a sessão de assembléia geral. para eleição !Ü'�
Conselho Deliberativo dêste clube. que estava marcitd1:CI para heíe,
às 15 horas. deverá realizar-se às 19.30. '-d�lím de que não in
terfira com o horário em que se realizará" a grande parada cívica
de coesão em torno do fDelito Presidente P ;etúlio Vargas. à qual. como
brasileiros. nos incorporaremos. dando. ar .sím, testemunho de solida
riedade a quem. com tão larga visão. diri se a grande Pátria brasi
leira".

Cs_rtaze rio dia
��.o��"'��am��

HOJE
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CINE REX CINE

�

- FONE 158'1 - - FON
A's 4.30A's 7 horas

Uma voz Das trevas
Com Clive Brook e Diana

Wynard

Complemento Nacional (D.F.B.)

A VOZ do mundo Jor. da Guerra

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

'O,. •• �DOOrXIDOO�

�

IMPERIAL
FONE 15S1
A's 7 horas

Amazoll �oleta de salão
Madeleine Carrol! e

ed Mac Murrayó.
com Glenn

ento Nacional (D.F.B.)

A garra de h•. lU

1 e 2 episod' Ias

Complemento Nacion .al (D.F.13.)
Preços: 2$000, 1$60 -o e 1$000

Imp. até 10 ar.
'os
----

.des Pathé News Jornal

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


