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Barricadas em Paris
Moscou, 14 (U. P.) - A radio

local transmitiu a seguinte no

ticia: "Nos suburbíos de Paris,
um grupo de franco-atiradores
franceses, emboscado, fez fogo
contra uma coluna de caminhões
alemães que transportavam tro
pas. Os patriotas franceses ma

taram dezesete hitleristas e in
cendiaram dois caminhões".

A Russia treina milhares de esquiadores
MOSCOU, 14 (R.) --- A RúSSIA V AI TREINAR ALGUNS MILHARES DE ESQUIADORES PARA A PRóXIMA CAMPA

NHA DE INVERNO. ÊSSE TREINO TERÁ INíCIO EM POUCO, EM· 27 CIDADES, AOS CUIDADOS DE HEPUTADOS CAM
PEõES DÊSSE ESPORTE. ALIÁS, ALGUN S EXERCíCIOS JÁ TIVERAM .,INICIO EM MOSCOU, LENINGRADO, CUIBICHEY,

NOS URAIS, NO CÁUCASO E NO' 'EXTRE MO ORIENTE.,
'

Prestigia o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

da rede de emissoras francesas, anunciou que bombas de ar líquido,
pesando 2 toneladas, foram soltas sobre Lila, no último ataque da

"R A. F." c da aviação americana. O locutor declarou que as baixas
í'ornm numerosas.

Moscou, 1<1 (U. P.) - Informa-se que, durante as últimas 24 horas, forças germânicas de tanques e

infantaria, que, segundo despachos autorizados, sofreram pesadas baixas, estiveram inativas na zona de
Eata llngrado. Embora o máu tempo e as copiosas chu vas possam ser fautores importantes para justifica)'
a falta de movimentos das forças de terra inimigas, as esferas militares russas opinam que se extenuou
o poderio dos exércitos alemães que atacam Esta limg rado, e acrescentam que o inimigo precisa de tempo
para reorganizar suas castigadas divisões ou para receber novos reforços que lhe permitam recomeçar a
Inta.
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Sefonescu demitido
Moscou, 14 (R.) - A emissora

de Moscou anunciou que o gene
ral Sefonescu, comandante da
divisão alpina rumena, recente
mente derrotado pelos fuzileiros
navais russos, acaba de ser de
mitido.
Acrescenta que "apareceu

também nova divisão rumena na

frente oriental, que já sofreu
cerca de 750 baixas, infligidas
pelos fuzileiros russos. Só uma

'unidade de artilharia russa ma-

tou 400 oficiais e soldados dessa I' I In=o�v=a=d=iv=i�=-=O=".======-�-=·��=======X=XV=I=II=�=-�J��==F=I�=r=ia=no=·p=o=lis==-=Q=ua=r=ta=.f=e=ira=,==14==d=e=-O=u=t=u=br=o ije==19=4=2====�==========================� ____

B����� (R�e� ��'''!ã�qg���?'il,s���eROV�!!O�' Os exércitos alemães acham-se extenuados
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.............8••0•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Joe Louis abandnará o «ring«
NOva Iorque, 14 (H. T. M. -

O campeão mundial de todos os

pesos, Joe Louis, declarou que

I pretende retirar-se do ringue.
Falando aos jornalistas, em
Omaha (Nebraska), o campeão
disse: "Estou no exército e dele
estão dependendo os meus pla
nos. Mas, quanto ao ringue, os
meus dias de luta estão termina
dos". O campeão acrescentou:
"Na época em que estiver termi
nada esta guerra, deverei contar
talvez 30 anos, o que é muita
idade para um lutador. Estou

..........e•••••••••••••••��_._._._._._.__._._._._._._._._._.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�_m__u_it_o__v_e_lh_o�p_a_r_a_i_s_so�a�g�o_r_a_"_._
Homenageados os majores

L!nhares e Ramagem
Rio, 14·(R.) - Os majores Al

ceu de Macedo Línhares e Or
lando Ramagem, que exercem,
respectivamente, os altos cargos
de ajudante de ordens e oficial
ele gabinete 'do ministro da
Guerra, receberam, dia 12, ex

pressiva homenagem, promovida
por seus colegas do Ministério,
por motivo de suas recentes pro
moções por merecimento.
A homenagem se realizou no

gabinete do coronel Cândido
Caldas, chefe do Gabinete do
Ministro da Guerra, estando
presen tes todos os demais ofi
ciais que ali trabalham.

Dez toneladas de aluminio
Rio, 14 (A. N.) -- Excedeu a toda espectativa a coleta de

aluminio realizada no dia 11 por uma comissão de senhoras, auxilia
das por escoteiros de terra e mar. A coleta reuniu cerca de 10 to
neladas de aluminio. No próximo domingo, prosseguirá a coleta,
que deverá alcançar outros ba'irros.

alta traição na Alemanha
Zurique, 14 (Reuters) - Um despacho, recebido nesta cidade anun

cia a execução de uma jovem de 22 anos e de quatro outros alemães
por crime. de alta traição. O despacho acrescenta que foram igualment�
presos e Julgados o prefeito de Cropiens, sentenciado a dois anos ele
trabalhos forçados, por ter "aludido com desdém aos donativos para
a campanha de auxilio ele inverno e falado imprudentemente durante
�, empacot.•nento. �os <;lonativos";_ e um operário d.e uma fábrica, por
ler auxlhado pnslOnelros que nao gostavam do genero de trabalho".

Proferiu ofensas à F.A.D.
Rio, 1<1 (c. M.) - O juiz Eronides de Carvalho presidiu a audiên

cia de julgamento do processo n. 2.379, cujo inquérito fôra instaurado
em Vitória, capital do Espirito Santo e no qual era réu Natario Fun
dão, acusado ele incurso no art. 3, do decreto-lei 431, por haver proIerido ofensas à Força Aérea Brasileira, quando em palestra com ou
tras pessoas se encontrava no Clube Vitória. O juiz, findos os debn
tes orais, condenou o acusado a seis meses de prisão, gr áu mínimo, do
citado artigo. Sessão plena: O Tribunal deverá hoje realizar sessão ple
na, sob a presidencia do ministro Barros Barreto, para julgar os feitos
em pauta.

AVISO ESP�C��liS���� d�e�ça�����!!ões
de olhos- ouvidos-nariz e gargant�, 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.

A espícnoqem no Chile
Santiago, 14 (A. P.) - De acordo com as informações

mais recentes e referentes à prisão de elementos suspeitos de
exercer espionagem no país, a policia encontrou pormenores
técnicos da força aérea chilena em mãos de súditos alemães.

Também encontrou informações referentes à chegada e

saída de navios mercantes chilenos, norte-americanos e de ou

tras nações unidas.
Os detidos possuem listas com nomes de oficiais das for

ças aéreas que se encontram estudando as condições dos súdi
tos do "eixo" e dos membros da missão militar e instrutores
dos Estados Unidos neste país .

o
o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

H. 8657

JUlgamento de destacado escritor chileno
santiágo, 14 (A. P.) - Após a noticia da prisão de ele

mentos suspeitos de espionagem, que se verificou há menos de
uma semana, divulgou-se o pedido, feito pelo ministro das Re

lações Exteriores, sr. Ernesto Barros Jarpa, para que fosse sub
metido a julgamento criminal o destacado escritor chileno

Benjamin Subercasseaux, por haver publicado um artigo no

qual afirmava a existencia de espionagem e transmissoras
clandestinas no Chile.

O sr. Barros Jarpa afirma que a informação do escritor é
"falsa", destinando-se a "causar sérias dificuldades ao país
em suas relações com os outros Estados".

Suberca8seaux compareceu ao tribunal, sendo interrogado
particularmente para responder à acusação, que lhe foi feita

pelo ministro, de haver violado disposições que regem a segu
rança interna do país.
---------------------- .._----------------------

6 mil' mortos e 10 mil prisioneiros
Moscou, 14 (R.) - A rádio emissora local informa que, na re

gião do Cáucaso, as tropas alemãs, que tentam abrir caminho para o

:MaJ' Negro, desde 1° de outubro, tiveram 6.000 mortos,

Foram feitos, nesse mesmo per-iodo, mais de 10 mil prisioneiros
alemães e apreendido copioso material ele guerra.

tem o prazer de participar
às exmas. Senhoras e Se

nhoritas que a sua repre:

Cidade, à sua disposição,
oe

sentante se encontra nesta

afim de rniniet rer conselhos sobre "soins de beauté"

e '<rnequillege" científico, durante alguns dias, na

CASA MACEDONIA.

Reserve, pois, desde já, a sua hora.
Consultas: das 10 às 12 e das 14 às 16.30 horas.

Incerta .a situação dalDinamarca
Estocolmo, 14 (R.) - A si tuação na Dinamarca continua 'incerta

e perigosa; enquanto os alemães mantêm os dinamarqueses a e�pe.ct�
tiva sobre seu próximo movimento. Acredita-�e, aqui, que esta�la 11111-

nenle novo zesto dos alemães e as observaçoes do sr. Churchill em

Edinburgo :
�A vez da Dinamarca chegará", são consideradas aqui

como proféticas.

••••••••••I.e•••,•••&••�••
• •
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• •
• DE PESSOAS TEM

•
• •

: USADO COM BOM RE :
: SULTADO O POPU :
• LAR DEPURATIVo e
• •
• DO SANGUE fi
• •
• •
• •
• •
• A SIFILftS ATACA TODO o ORGANISMO .,
• o Ftgadr. ° Baço, o coração o Estômago, 08 •Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôr e s e• nos Ossos, Reumatismo, Ceguelra, Queria do Ca-
• belo, Anemia, Abortos e faz 08 íudlvldlos idiotas. •
• Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr. fi
fi O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. •
• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
•

matísmo da mesma origem. _ •VALIOSAS OPINIOES
• O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas •
• base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELiXIR «91ft» entendo •
.. tamento da Sífilis principahnen- sempre os melhores resultados I.. te nos casos em que a via bo- no tratamento da Síiilis.
• cal é a única possivel. •
•

.

Ca) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii •
€3-

.
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AVISO
DR. SAVAS LACERDA
Cornunico que mudou

seu consultorio para a rua

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

Indústria do aluminio
no Brasil

Nova Iorque, 14 (A. P.) - A
Reynolds Metal Company infor
ma que três técnicos norte-ame
ricanos vão realizar no Brasil
uma série de estudos e pesquí
sas para o estabelecimento da
indústria completa do alumínio
nesse país sul-americano, a con

vite do respectivo governo. Es
sas pesquisas já foram qualifi
cadas como' "de grande impor
tância" pelo chanceler Oswaldo
Aranha, tendo em vista "a eco

nomia e a defesa do Brasil". Os
três referidos técnicos permane
cerão três semanas. São os srs,

Walter Rice, vice-presidente da
quela empresa; Basil Horsfield,
gerente da produção de alumínio
da mesma; e o sr. Robert Adams,
vice-presidente da Sirrene & Co.

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

traidor (la Plítria. (L. D. N.).

-,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE.:.Sábado, grandioso baile promovido pelo Gremio Marajoára
em ..homenagem à Semana da Asa, sob o patrocinio do A. C. Catarinense

A eleva�a cooperação nós �umil�es
Ottawa (S. N. C.) - Pessôas I

Há em Kenora, no Ontário,
humildes estão fazendo grandes donativo voluntári.o e, conse- u;ffia velha sen�ora que já a.tin
coisas em prol do esforco béli- quentemente, enviava aquela giu setenta e Cll1CO anos de Ida

co do Canadá. Trata-se de pes- importância., cie. Pois bem, �o primeiro ano ?-�
sôas que dispõem de pequenos Em Ottawa ha um h�mem guerra organizou um comité

rndimentos, desconhecidos fóra c0n:-pletamente cego, que ganha composto de mul�eres de. Ke
do circulo limitado em que vi- a ':Ida vendendo jornais. Ganha n?ra encarregado oe, reu�I� _

o

vem, cuja existência decorre umcaI?ente o necessário, sem dll1he�ro nec�ssano a aquisiçao

tranquilamente, sem alarde. que sobre qualquer coisa para de dOIS ca�hoes Bren.

Ainda não faz muito tempo o um desses. supérfluos que tor- Os Ar9Ulvos _do Departamento
Departamento Nacional em Ot- nam a eXIstenCIa agradável. de Pensoes estao repletos de do-

,

O
.

dí C V cumentos demonstrando que os
tawa, recebia uma carta proce-

UVlU izer que a ruz er
sacrificios de homens que com-

dente da Venezuela, contendo melha apelava para os doadores
bateram no último conflito não

um cheque na importância de de 'sangue, Acompanhado <;le um terminaram com o armisticio.
cem dolares. O missivista expli- g�ua,apresentou-�e ao índlspen- Com efeito, muitos deles renun-

,. .. savel exame médico. Deu o seu
cava ser súdito bn�al1lco, e�- sangue para os feridos. Seis se-

ciaram agora voluntáriamente

pregado naquele P�IS da �m�- manas mais tarde _ periodo de
às respectivas pensões ou parte

nca do �ul. Como nao contribuía tempo minimo entre as doacões delas para mais uma vez auxi-
para o Imposto s.obl'e a renda,

_ apresentou-se novamente. liarem a combater pela demo-
do seu pais, desejava fazer um cracia.

CriancaDomingo da
- .., 1

Dia 18 - domingo dedicado
aos filhos dos srs. sócios.
Das 8 às 12 horas � manhã

esportiva infantil, Variadíssimas
competições. Lindos prêmios
aos vencedores.
A's 15 �horas - grande ma

tinée infantil. Brindes, surpre-MEI)lroINDIC1\DOR sas.

IISTITUTO DE DIAGNOSTICO
GLI�ICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prAtIca nos hospitais europeu! ,,_

Clfnlca médica em geral, pedíatrta, E - -

d -

d d
-

b Ido-::ga:e�fto��:rn':�lgeá�og�'m��re-I· scravtzaçao os CI a aos e gas
e da mulher

Assistente Técnico ! Londr�s, 13 (A. P.) - Uma agencia I estabelecido o us� da� cadernetas

D P I T 1
belga Independente anunciou que de trabalho e o cidadão belga en-

r. au O avares "o ·comandante militar alemão na tre 18 e 50 anos deverá demonstrar
Corso de RadIologia Clínlca com o: Bélgica e no norte da França .emi- que foi ocupado em algum traba
dr. Manoel de Aoreu campauarlo: tiu ordem, estabelecando que os lho utiI.
SAo Paulo). ESI?eoializado em RI- i belgas poderão ser obrigados a Presume-se que aquele que não
glene e Saúde Publica. pela Unlver.: realizar qualquer trabalho na Bél- possa satisfazer essa exigência será
IIdade do Rio do Janeíro. I gica ou noutro território do Reich alistado imediatamente para traba-

Gabinete de Haio X i se_gun�o. su�s habilidades e apti- Ihar para os alemães.
.

Electrocardiografla clinlca does f isicas . A ordem se parece muito com a

Metabolismo basal
A agencia c�ntinua informando medida. do controle de trabalho re-

a a respeito e diz que "o trabalho centemente decretada pelo governo
Sondagem Duodenal em território do Reich será obrí- de Vichí, que é em certas esferas
Gabinete de lisloteraola gatório a�enas para os homens en-

f interpretada con�o esforço tendente
Laboratório de microscopia e tre 17 e <>0 anos e para as mulhe- a consegtur mais braços para a

análise clínica
res solteiras entre 20 e 35 anos. Foi indústria de guerra do Reich.

. Rua Fernando Machado,'
Telefone 1195

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANT ADr. x

fspecialistai assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
on!u tal: 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 Prâtlca no RIo de -Ianelro

Consultas' Pela manhã: às terças. quintas e sabndcs. das 10 às 12
horas: ii tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

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

Schwe-idson'JosephinB
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)
------------------------....

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:r:!e0 �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-Interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Deoartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Dra.

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

I peito da "quinta-coluna". (L.
__.;:,,-;;';;;;-;;;;';';;;;;;.-;;;.-;;;.;;;;:;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. I

D. N. ) •
!i"" ---

�__������ u. _
Dr. ARMINIO TAVARES

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA
. CONSULTÓRIO:

Rua João Pinto. 'l - Fone lJt61

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11ft - Fone I.ft56

I

Camisas, Gravatas, Pil9mes,
Meias das melhores, pelos menores

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

s t ORIANOPOll�

Crédito Mútuo Predia I
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Ru6. Felipe Schn iJt n. 38 - TeJ. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 TeI. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANÚPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etola��a��SP�:1
. Florianópolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Viuleta.
CONsULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Proprietários: J. Moreira & (ia.
Dr. Antônio Moniz Ide Aragão

MEDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doença.s

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 ás

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

I
1'1 h�ra'l. IEx-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário do:> HESID NCIA:

Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo) AlmiraItte Alvim, 36
Clinica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, Telefone n. 751.

HARI'Z e GARGANTA
.

':.-__ • _.,;
Rua Felipe Schmidt, 8, altos da Livraria Xavler. Fone: 2 59 IRssidencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.

____________________am__

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;Jrestamista Ltberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12C I�, o prêmio
que lhes coube em mercadortas, no valor de rs.

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

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

sendo que 8 sorte já bateu-lhe 3
porta, duas vezes

SAVAS LACERDADr.

18 DE OUTUBRO
formidável sorteio realizará a Crédlto Mó
Predial, DO dia 5 de Outubro (õ i.Ieíra),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adqutra já a sua caderneta na sêde da

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

Mais um

tuoDr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-e-Edtti
cio Amélia Neto--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

IRESIDENCIA'
.

Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 - !

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

CLtNIC� NEVES
Ex -assistente da Ollnlca

MEDICA Ginecológica da Facul-

CONSULTORIO:
da de Nacional de Medi-

II
cina e do Hospital Psi-

Rua Trajano, 33 quiátrico do Rio de
Sobrado . Janeiro .

Consultas das 5 horas
CONSULTORIO: R. Tra-

r8D
o 33. Das 13 às 15 hs.

I
em deante. RESIDÊNCIA:RESIDENCIA:

Rua Btumenau. 28 Rua Trajano, 35.

--

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

médica gratil !Consulta

Contribuição 1$000apenasAttende a chamados
14
....--------_ ---- , .
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TRABALHOS FORÇADOS PARA
MULHERES IDOSAS

Londres (European Correspon-
dents) - O "Muenchner Post" da
a seguinte notícia. "Therese Bos
chitsen, de 72 anos de idade, natu
ral da Estiria Inferior, foi atrope
lada por um bonde. Tinha vindo
para Munique para fazer o traba
lho que lhe foi distribuido numa

grande fábrica".
Essa pequena notícia revela a

tragédia. da minoria eslovena da
Estíria Meridional. Numerosos es
lovenos foram mandados para a
Alemanha para fazerem trabalhos
forçados e - como mostra êsse O
pequeno parágrafo - até as mulhe-
res idosas tiveram de partir.

MOREIRA PINTO & CIA.
LTDA. com escritórios à rua

Uruguaiana n° 22-5° andar
Rio de Janeiro, firma ex

portadora de cristáis de ro

chas, mica, pedras semi
preciosas e etc .. , mantendo
uma secção orqanizada de
repi'esentoções. consignação
e conta própria, com" óti
mas relações no comercio
e indústrias desta praça,
aceita representações.
Informações: As que forem

exigidas.
CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS

PITAL MILITAR
•

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
dís, o· concurso de títulos para círur
giOes dentistas contratados, a-f!m-de ser

virem neste Hospital, devendo os interes
sados apresentar os seguintes documen
tos:
a) - Diploma passado por uma Facul

dade de Odontologia oficial ou oficiallza
da pelo Govêrno Federal e certidão de
seu registo no Departamel'ito Nacional
de Saúde.
b). - Certidão de nascimento em ori

ginai, provando ter no máxime 35 anos
de idade.
c) - Certificado de alistamento ou de

reservista, com o registo de que seu pos
suidor se acha em dia com as obriga
ções concer-nentes ao Serviço Militar.
à) - Cópia de ata de inspeção de

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, firma

do por autoridade competente e folha
corrida.
f) - Ser brasileiro nato ou naturali

zado e no gõzo do seus direitos civís e

políticos.
g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.

<. i) - Residir há mais de seis meses
nesta cidade.
Tddos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de
vem ter as firmas reconhecidas por ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dir-ig ir-se ao Hospital Mi
litar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de Flor íanõpolís, 25

de setembro de 1942.

• o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:
: A SUA FARMACIA ••.
•

.

Rua Cons- Mofra 4 e 5 - FONE 1.6'-2
(9

• Entrega a oomicilic •
• •
•••••••••••••E••••�··••••

desembarque
Princesa João OtaviaDo Ramos e Adelia

Ramos participam_ o noivado
de seu filho JOAO CARLOS
com a sríta. ALCINA SILVA

Viuva Alcina Silva comunica
o noivado dp. sua filha ALCINA
com e sr JOÃO CARLOS RAMOS

ALCINA e JOÃO CARLOS
apresentam-se noivos
Pnelís., 8 - 10 19ft2

3 vs. :I

o que souberes não contes no

teu amígo, pois o amigo do teu
amigo pode ser um "quinta

I colunista". (L. D. N.) •
II

I D n ... " ..

i vo e o ma J.\lJ.enzl par-
I ticipam a seus parentes e

amigos o nascimento de
seu primogenito Eleio
S. José, 11-10-942

A princesa brasileira D.
ria Francisca de Orleans e Br a: 3 v.-3
gança, bisneta do Imperador

rDIO Aluga-se fi
Dom Pedro II, cujo casamento, PRL prédio à
em Petrópolis, no dia IS de

rua Joínvtle, n060. para Iamí
outubro, com Dom Duarte Nu-

lia de tratamento; tem óImas
no, Duque de Bragança e pre-linstalações sanitát íe s, garagetendente ao t�ono de Portu�al, 'e C3SI1. à part=. para emprv
jespertou? mteresse rnu.ndlal. gade. Tratar com o pro pr!eA fotografia most,ra a prm�esa tarte, sr. Mguiel Leal, à
des���arcando, ha poucos �las, rua Tenente Silveira 37
d� clipper" da Pan Amencan '

30v:-l1
Airways, em que viajou dos
Estados Unidos de regresso ao Cabelos brancos' LOÇÁ4I
Rio de Janeiro, MARAVII.HOSA 1

Em recente concurso de datilografia, pro
movido pelo D. A. S. P., em São Paulo, a

preferência de 446 candidatos (num total
de 866), exigiu máquinas ROYAL! Para
êsse concurso foram usadas 76 máquinas
ROYAL e mais 70 outras de diversas mar

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

A Máquina-de-escrever N" 1 do mundo!

Solicite dcmoDstra�ões, prospectos e cODIJI!:lIe.

MACHADO & eu,
Rua .foRo Pinto. li - FLORIANóPOLiS

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

sob a direção clínica do médico Dr. DJAlMA MOEllMAHN
A V I S O 'onstrução modema e contortavel, situada em aprazfvel chácara, com

-spl ndída vísta psra o mar, excelente local para cura e repouso; A-
A COMPANHIA INDUS rua fria <) quente

TRIAL E COMERCIAL BRA Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
SILEIRA DE PRODUTO� mento médico cirurgico e ginecológico..._.

Ralos X. Uitra-vloleta-Inf a-vermelhos Occas-curtas- Ele rlcldad
ALIMENTARES (P r o duto S médica -Exame- endoscõpcos Lsb:ir, tório para os exames de elucida
NESTLE') avisa a todos os eãe de dlagnóstlccs.
seus fregueses e a quem interes- Apartumenos de luxo com banheiro. 40$000 diário; Apartamento!'
.sar possa que a sua Filial ins- !e I. classe, 25$000 �i,áTlt;; Quartos de H. classe, 15$000 diário; S,la,F:

.

.

' eservadas, 11 $UI O díã-Io; Acompanhsntes.sem lefelçôe". [,$00\1 díarí.talada a Rua Visconde de Ou- .secção de Maternidade--- Parto!'! com permenêncta de 10 dias em Apar
ro Preto n. 2-A, mudou para

o\tumeotn
dI' I classe, lucus.ve s' Ia de (\PQr8çõe�: com parteira da cli

n. 6 da mesma rua em cujo ente iSOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 35G$000.
nova local estâ à' disposição �ara estadas prolongadas pn ÇOB acombínar, O doente pod ter má Eco

. particular .

dos seus bons armgos, FLORL,NÚPLIS
-

3.v,2 Largo São SJb!lstillo 'Telefone 1153

Cartazes do
_........iu.....""'WX>""""�� JDUUUO".A2IIX'IIXD...-&��.,DC:I!lr.OOOnOO'"lr.I�CUJQlX!irm"'�� CkXWJ

HOJE 3a. Feira -

-

HOJE
_"".....,_..,........-"""'-o-

....�IXIIDC1OOI1Ota'tXJDCXlI..anoatmaa�Q"CJ!:;JtJ(V�.ldX&JDDDDIXKXXXlI::.co,-lIODDIJIICUO���OIlDnOQQD� ICINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1581 FOttE 1581 - FONE 1602 - ------.---------.---..

t Veneravel Ordem Terceira
de São Francisco da PeniTência

Em nome da Mesa Administrativa desta Veneravel Ordem 3a"
cODvldo a todos os Irmãps Professos e NOViÇtOS e aos fiéis. bem como
aos parentes e amigos do falecido irmão JOS QUlNTINO de OLIVEIRA
CARVALHO, para assistirem à Missa e ExéqUias que, pelo eterno des
canso de sua alma, a mesma Mesa Administrativa farà celebrar, no

próximo dia 15, quinta-feira, às 7.30 horas, no altar-mór da Igreja da
São Francisco.

Florianópolis, 12 de outubro de 191t2
Olímpio Faria da Veiga. secretário

A's 1 horas

o lobo do mar
Com John Garfield, Ida Lupino

e Edward G. Robinson
I - Cina Jor.. Brasileiro 2/106

DFB.
2 - Cabulando a aula

Desenho colorido

Preços: 3$000 e 2$1-'00
Imp. até 14 anos

-_ .._-

dia

A's 4.jO e 7 horas A's 7 horas

Audaz aventureiro A furia branca

------.__._____

Com Cesar Romero, Patricia
Morison e Ricardo Cortez
5° e 6° eps. do seriado

1\ garra de ferro
Com James Quighley

O Brasil do seculo xx
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços: 2$000 e 1$500
Imp. até 10 anos

Com Ray Milland, Patricia
Morison e Akim Tamiroff

A cachoeira de Urubupunva
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços 2$000, 1$500 e 1$000
Livr;e de Censura

Estão chegando
as novidades

Recentemente adquiriclas pela CASA DAURA,
para a sua grande venda extraordinaria, de
Fim de Ano.
SEDAS ESTAMPADAS - os mais belos e mo

dernos desenhos.
TECIDOS DE ALGODÃO - o que há de mais
moderno.

SEDAS LISAS - resistentes e baratas.
Cretones, opalas, voil, fustões e linhos estam

pados, linho e seda lisa e xadrez, tricolines,
murins, algodão, atoalhados, colchas, meias
de todos os tipos, e mais uma infinidade de
outros artigos, recem - chegados, que estamos
vendendo por precos baratissimos.

Comece boje mesmo a economizar,
fazendo as suas compras na

CASA DAURA
à rua Felipe $chmidt, 19

r
. AVISO' A "Empnla" avisa .aos ESTUDANTES, que para continuarem gozando do abati-

l • mento no preço das entradas, será necessária a apresentação das cadernetas aos·1
.....j

(

porteiros. As referidas cadernetas deverão ser visadas pelos Estabelecimento e pela Gerencia
I

-'
\

dos "Cines Coroados" Não serão aceitas cadernetas sem fotografia. )

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das l� as 17 horas.
Rua Vitor Melrelles 18-1' andar.

Dr. LAURO BAURA
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especíalísado

àS8 afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

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

hemorroídes sem operação.
Fisioterapia • Diatermia e

Imíra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

e das J5 às 17 horas.
Consulto rio • R. Tiradentes

14. Tel. l.663.
Residencia • R. João Pinto

9. Tel. 1 607.

Para que suportar
. essas dôres reumá
tlcas que
a vida aborrecida,

quanil.
••

• a e 4'

"pldo e

completo
.llylo'

I E' SUFICIENTE UM TERNO
Londres (European Correspon-

dents) - O jornal "Narodni Poli
tika", ele Praga, dá a noticia que
o presidente da Administração Cen
irai do Comércio e Indústria na

Eslováquia deu ordens para se

rem confiscadas as roupas de toda
a população judaica do país. Os ju
deus podem guardar apenas um ter
no para seu uso. Todos os outros
artigos de vestuário serão apreen
drdos pelos Guardas Hlinka.

Machado & (ia.

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
VávuIas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

NÁO SE DÁO ALARMES DE
"RAIDS"

Londres (European Correspon-
dents) - Dizem de Estocolmo QU:3
na Costa .da Noruega não se dão
agora alarmes de "raids", quando
os aviões ingleses atacam. A ra

zão é que os noruegueses, em lu
gar de se meterem nos abrigos, fa
zem entusiástica recepção aos in
gleses ao ar livre, e a autoridade de
ocupação não gosta dessas manifes
tações.

UNIÃO DOS VAREJISTAS
FLORIANÓPOLIS

Agências e

Representações
C.IXI postei - 37

RUI Joio Pinio - 5

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De ordem da Diretoria convoco

os snrs. associados para Assembléia

Geral Ordinária, a realizar-se no

dia 14 do corrente (quarta-feira)
em la convocação às 19 horas e em

2a às 19 1/2, para eleição da nova

Diretoria. •

Florianópolis, 13 de outubro
1942.

Firmino Lourenço
Secretário

FLORIANÓPOLIS

DE O PRAZER DE UM SOLDADO
ALEMÁO

Londres, (European Correspon
dcnts) -O jornal "Aftenbladet", de
Estocolmo, publica a seguinte ob
servação de um soldado alemão:
"Seria verdadeiro prazer fazer a

S-llcrra, se tivéssemos alimentos in
gcses, armamentos russos e os

italianos ('01110 inimigos".

Por preço de ocasião Vendem-se �:::'lt�:rseant�,
Venuem se: dormltor ín (Ri« no Aririú, rronteiros à ca-.

Negrinho], 1 camiseiro, 2 pela. local, por 7:000$000 .

CIlDJap para crtança, I sala
I

Tratar c' m o chautfeur
de jantar. Tratar a Avení la do c .rro nu 1:;22, no pon
Rio BraDco lntl to dos autumóveís, nesta CIl-

pita'. 10 VS-2

Caspa t LOÇÃO MARAVI·
LHOSA !

• J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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0$
NUMA CIDADE DA COSTA LESTE DOS ESTADOS UNIDOS, 13 (A. P.) - OS MEMBROS DO COMITÉ DE PRODUÇÃO DE GUERRA DA SOCIEDADE
NORTE-AllIERICANA DE ENGENHEIROS llIECANGO, MAS QUE TAMBÉlll "EM BREVE OS JAPONEIS CANHÕES NOR'rE-AllIERICANOS NÃO SOMEN
T}� SÃO IGUAIS OU SUPERIORES AOS DO INIllIILA A NATUREZA DA NOVA ARMA COM' QUE OS SES E ALEMÃES EXPERIllIEN'l'ARÃO SURPRE
SA DESAGRADÁVEL". O RELATÓRIO NÃO REVEICOS AFIRlUAllI, EllI RELATÓRIO, QUE OS AT'UAENGENHEIROS A]}IERICANOS ESPERAM SUR-

PREENDER O INIMIGO.
.

Africa.

Em muitos c'rculos da capital inglesa,
as notícias sôbre o acôrdo foram recebi

das como a evidência de que as nações
unidas se avizinham de uma orientação
que servn-á como base 'para que os povos
dos países ocupados prossigam na resis

tência sístemáuca ao dominio do "Eixo"

e para que os próprios povos da Alema
nha e da Ilália expulsem os chefes na

zistas e fascistas, para a libertação dês
ses países. Em alguns meios é grande a

satisfação ante o fato de os países beli

gerantes e neutros terem sido informados
claramente de que a guerra só poderá ter

minar pela destruição dos que precipita-

CA
rarn o conflito e dos "quisl ings" que seCaixa postal 19- Teleonon« IOB3-1!.nd. Fel. •ALLIAlv)
puseram .às suas ordens, podendo, assim,
abandonar as esperanças de uma paz ne-

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaít IBlumenau e Laqes.
I _

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

tt I ,

üO npanflJ8 c Alianca �a Baia D
----------------------�-----------------------

FlJndad� em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoe

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Hs. 9.000:000$000
Reservas, mais de ) 54.700:000$000
Responsabltldades assumidas, • :1.929.719:000$000
Receita t 28.358:717$970
Ativo em 3� de dezembro • 85964:965$032
Sinistros pagos • 7 .323;826�800.
Bens de raiz.• (prédios e terrenos)' 22354;000$000

-----

I

Diretores:
Oro Parnphito n'Utra Freire de Carvalho. Epiphanro [osé

de Souza e Dr. Francisco de Sá.
.

-----

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

cipais cidades da América, Europa e Àtrica.
---_.-

Agente em Floriunópoll a

LOBO & (ia.CAMPOS
RUA FELIPE SCHMIDT N

I Farmácia (Esperança,)
do

farmacêutico NILO LAUS

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

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

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado,
FONE 1.642

ClUDE 12 DE AGOSTO SALVOS DE
INVASÃO!

Leia no novo número de SELE
ÇÕES: Como um velho de 70 anos
salvou um grupo de crianças na

França invadida. Condensação de
um romance enternecedor sôbre a

guerra atual. E mais:

Adolfo Hitler - o novo deus
da Alemanha! Como os na

zís estão procurando substituir o

Cristianismo por uma religião sin
tética, que tem por Deus a Hitler,
o ditador da Alemanha. Pág.37.
Reféns em maos dos Na
zisl Um médico refugiado des
creve os horrores a que escapou,
e como se deu a execução em

massa de 117 inocentes. Pág. 20.

Como ensinar a nossos fi
lhos certas lições valiosas para
a vida, que de outro modo teriam
de aprender à custa de duras e

amargas experiências. Pág. 25.

Prisioneiros no fundo do
mar I Um conhecido escritor des
creve o pesadêlo dos minutos que
passou num tanque submerso, e

como conseguíu escapar. Pág.69.

Experimentemos tudo ao
menos uma vez! O saboroso
segrêdo de como se pode enri
quecer o espírito e revestir a

vida quotidiana de um estimu
lante interêsse. Pág. L

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SETEMBRO de SELEÇÕES

,

�
l
I

De ordem do sr. Presidente, convido
aos srs. socios e exmas. familias, para a
matinée infantil, que êste clube realizará,.
domingo próximo, com inicio às 17 horas.

ORLANDO FILOMENO, Secretário

Acaba de sair
Custa só 2$

Londres, 13 (A. P.) - (Noland Nor

gard) - A Grã-Bl'etanha 111\0 perdeu
tempo em transformar o acôrdo com os

Estados Unidos, sôbre o castigo dos cul

pados pelos crimes de guerra, em pode
rosa arma de propaganda, pois o texto

da nota oficial- a respeito foi imediata-

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone Vt6a.

I
i

.

Representante Geral no Brasil:

I FERNANDO CHINAGLIA

I _lIu_a� RO$ário, 55-A 2.° andar - Riw
----------;----�--------

J.W.T.

Os «criminosos da guerra»

MATRIZ
BLÚMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRAR1A E PAPELARIA

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 Â

I
t

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

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

•

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola

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

traidor da Pátria. (L. D. N.).

, de Santa Catarina
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Rua Trelsno n.O 16 - SMe própria.• •• Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oernttcado
• n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
• S E DAS • Endereço telegráfico: BANCREPOLA
•

.

• CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 28. edição
• • FLORIANOPOLIS.

• • E.MPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e Emprestimos - Descontos - Cobranças
• • e ordens de pagamento.
• das melhores ia'brícas do país, são � Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado

Representante da Caixa Economica Federal para a venda•
encontradas nos balcõos' da .- das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

• � I semestral, em Maio e Novembro.
• • Paga t IJdos os coupons das apóllces Federais e dos Estados
• "asa SAN' • BOS .Il -, de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
•

. U
.

Ia Ia 8,·
Mantem carteira especial para administração de prédios.

-. """". Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

•. Diáriamenle recebemos novidades e c/c à disposição (retirada livre) 2%
• • C/C Limitada' 6%
• • C/C Ay[so Prévio 816

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 : Ace�(� pi:���a:i�opara receber venCiment::/o em to:

•••••_...•••••••••••••••••••••••••••••
188 a8 Repartições Federais. Estaduais e Municipaifi.

serão apontados individuaimente

Aluga-se ��daO �as:OD���
to, à rua Conselheiro Ma
Ira, 150. Informações na mes
mu. 5v-3

o efeito da declaração nos países ocupa
dos, - mos que foi instalado o regime
"tipo Quisling", e nos países satélites do

"Eixo", é profundamente sério, - ernbo
ra não seja nem aparente nem imediato.
A proposta das nações unidas, como se

sabe, consta da instituição de uma co

missão que tomará a si a investigação
dos crimes de guerra. A Comissão desig
nará os criminosos in.dividualmente.

A-,llás, uma boa parte do trabalho já está
sendo feita pela Comissão Inter-Aliada
dos governos refugiados com séde em
Londres, que, desde algum tempo, ini
ciou o pr-eparo das listas de todos quan
tos, ativamente, são responsáveis pelos
crimes cometidos nos respectivos países.

I mente transmitido pelo rádio, em vários

f idiomas, aos povos da Europa, Asia e

Dr. elerno
Galtetti G·I

gociada.
Em fontes autorizadas declarou-se que

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» n'' 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de 1942

Washington, 14 (R.) - A irritação de
monstrada pela Argentina e o Chile, dian
te das referências do sr. Sumner Welles,
sub-secretário de Estado, no seu discurso
feito em Boston, no qual o orador se re

f'et-iu particularmente às "punhaadas pe
las costas" par-tidas ele agentes inimigos
naqueles países, eleve-se a uma infeliz
Interpretação elas suas observações, se·

gundo se consielera nos círculos políti
cos locais,
lt obvio que ,embora aquelas duas na

cões estejam envielanelo esforços no sen

tido ele reprimir a espionagem e as ati-

v idades subterraneas de agentes inimigos
desconhecidos que ali se podem encon- I seu território fosse utilizado por auto

trar, não está na. suas forças vjgiar. as I
r-idades e agen tes

. s�lbversivos <:10 "eixo"

embaixadas do "eixo" em Buenos Aires

I
como base de atív ídades hostis contra

e Santiago. as nações vizinhas. Mas os referidos cír-
De qualquer moela, tornavam-se ne- cuias lembram que o sub-secretário do

cessá rias representações diplomáticas das Estado não se esqueceu de acrescentar

duas nações, em, face das alusões de ' imediatamente a ressalva seguinte:
Sumner Welles, para que a precar ia neu-I "Mas E;U não posso acreditar que essas

tralidade de ambas fosse mantida. duas Repúblicas continuem por mais
Na r'eal idade, o que disse o sr.

sum-j
tempo a per-mit.ir que seus irmãos e vi

ner Welles foi que as eluas repúblicas zinhos ela América sejam apunhalados
sul-americanas neutras - a Argentina e o pelas costas".
Chile - Continuavam a perrnítír que o Santiago, 14 (R.) - Por causa da ho-

ra tardia em que foi conhecido o adia
mento ela viagem elo presidente Rios aos

Estados Unielos, apenas "La Crítica".
ór-gão socialista, com excepção de "El
Mercurio", comenta a notícia, dizendo:
"A primeira corisequêncja funesta ela po
lítica hesitante do Chile é o adiamento
ela viagem presidencial aos Estaelos Uni
elos.

,O jornal aceita como indiscutivel a
doutrina ele elefesa ela d lgn tdade e ela so
berania do país, 11135 acrescenta: "Com
preendernos e aplaudimos a atituele do
presidente e a sotídar+edade elos mln is-

tros, mas tudo eleve ser limitado pelos
in teresses superiores do país. Sobretudo,
é preciso ganharmos a guerra e, de ma

neira nenhuma, elevemos dar trunfos ao

"eixo". Mas, devemos julgar que a diplo
macia do "eixo" acaba de dar o seu pr í
me iro golpe elireto na América". '

S. José, 14 (R.) - A maioria do país
consielera as eleclarações de Sumner Wel
les, feitas há el ias, como necessárias para
pôr fim a uma situação obscura, além
de inelispensável para a limpeza elos
conspiraelores, sabotadores e criminosos
que ainela infestam a América Latina.

...... ri

Anuér�o da Junta
de Vitõria

Buenos Aires, 14 (R.) - Por
motivo de celebrar-se o

primei-Iro aniversario da Junta da Vito-
ria, que reune 27.600 mulheres -----

argentinas, de todas as classes
SOCiaIS, para auxilio aos países
que lutam contra o "eixo", foi
publicado o anuario da socieda-
de. Neste se consigna que, no

Caspa t LOÇÃO MARA.VI· curso deste ano, arrecadaram-se
LHOSA I 244.559 pesos, dos quais 640 fo

ram doados á Cruz Vermelha;
"Boy from Stalingrad" 20.463 à Grã-Bretanha; 12.069 à

4 . P I
Chma; 105.575 a União Soviéti-

HOLYWOO!?, � (U. .) -

ca; 5.957 para os Estados Unidos
A senhora Lí tviriov, esposo e os restantes para assuntos ge
do embaixador da Russia rais.

'

nos EE. UU., está escreven

do o prólogo da película
'Boy from Stalingrad" (J0-
ven de Estalingrado), argu
menta original de Robert
Arden, adquirido pela Co
lúmbia.

Os jornalistas visitam
o «Times»

Londres, 14 (Reuters) - A dele

gação de jornalistas brasileiros as

sistiu à impressão do jornal "Ti
mes ", após haver acompanhado to

Em continuação às palestras
I
das as fases da sua produção. Os

que o D. E. S. P. está realizan- jornalistas percorreram todo o edi

do nos estabelecimentos públi- fícío do jornal londrino, inclusive
cos locais, para comemorar a a parte que há dois anos foi aLin
"Semana da Criança", o dr gida por uma bomba alemã, du
Paulo Fontes fez hoje às 8 ho- rante a "blitzkrieg", e que atual

ras uma palestra no Grupo .' S. mente se encontra completamente
JOié", sobre o tema: "Orga- reparada.
nização do serviço de higiene Mais tarde, os jornalistas brasi
escolar' '; amanhã, falará no Gru- leiros almoçaram em companhia
po

,.Dias Velho" o dr. Savas do Presidente do Conselho Diretor

Lacerda, sobre "Higiene visual do Jornal, coronel Astor, e do
da criança; e, depois de manhã, redator-chefe, sr. Barrigton-Ward.
O sr. Telmo Morais, no Insti- =

tuto de Educação. sobre "Mor· Méd.eca Esp.er.etatalidade infantil",
Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es-
tacio de Sá, 142 1°. ando TeIef.
22-1092- Rio de Janeiro.

II • I
Mais uma "estrela"
HOLLYWOOD, 14 (U. P.)-Vida Social A senhorita Mimi Chandler,

de 15 anos de idade, filha
do senador Chandler, de

VULTOS & FATOS

Irmãs de Anita
Belo exemplo foi, sem dúvida, o ca

quela garota catarinense que se põs à
disposição das nossas autorielades para
o serviço de defesa passiva anti-aérea.
Exemplos frizantes o forem, também, o

daquelas centenas de senhoritas e mo

ças catarínenscs que se alistaram na pa
triótica e humanitária Legião Brasileira
de Assistência, criação ela primeira da
ma elo país e que em nosso Estado te
ve a acolhiela ela sra. dr, Nerêu Ramos.
Movimentos de civismo, criações úteis

e indíspensáveis à salvaguarda de nossa

sober-ania, outra não poeleria ter sido 11

atuação da mu Iher catarinense. Digo eu

tia, por quanto bem sei que ela com

pr'eendeu que estamos em guerra e que
há urgente necessidade de congregar
mos toelas as energias para nossa pró,
pria sobrevívencía. Estamos empenhados
numa guerra qUE; não desejamos, mas

nos foi imposta. Imposta pelos bárbaros
modernos que uivam como feras agoní
zantes ante as cidadelas ela Civilização.
E a mulher catarinense não poderia fi
car Indífet-en te. Ela, que 1110S meados do
século 19 estimulou o solelaelo barriga
verde, proeligalizou-Ihe cuidados, para
que ele saísse a elefender o nosso sólo
ameaçado por um tirano paraguaio, hoje,
como ontem, no velho aforisma de "a
história SE; repete", age nobre e pa
u-íõttcamente.
Em toelos os transes difíceis da Na

ção Brasileira, a mulher catarinense,
inercê de SE;U espírito abnegado E; altruís
tico, sempre mostrou o seu valor; valor
sól ído e ineliscutivel.
Quanelo cios torpedeamentos, naquela

tarde escura e tristonha em qUE; o Brasil

se cobriu de luto E; tantos lares irmãos
lastimaram a perda ele esposos, pais, fi

lhos, esposas e filhas, a mulher catar-i
nense empunhou o Pavilhão N-acional,
símbolo de nossas tradições e de nossas

glórias, e saíu à rua a recriminar o ato

covarde dos corsários nazi-fascistas, re

clamando "Vingança!" para nossos

irmãos sacrificados. E veio a guerra.
E mais uma vez ela demonstrou seus sen

timen tos, alistanelo-se no Exército elas

Samar-itanas, na Legião Brasileira ele As
sistência e, mesmo, no Serviço de Defesa
Passiva Ant.i-Aérea. Ela quer trabalhar

pela Pátria até o sacrifício, nobre e ele;
sintel'essadamente, bem sabendo que so

assim o Brasil há de viver, pelo esforço
ele seus filhos, unidos num só r-ornem e

num só ideal, pela sua grandeza e pela
felicieladE; elas Américas e ela Humanída
ele livre. _

São as irmãs de Anita que estão ele pe

pelo Brasil.
DR. SERTORIUS

AD rversãríoas
Decorre hoje o dia nata

lícia do nosso prezado pa trí
cio sr. Antenor Morais, con
ceituado cirurgião-dentista e

digno fiscal federal junto
ao Ginásio Catarinense.

Fazem anos amanhã:
A galante menina Alicio

mar Maria da Rosa, filha
do sr. Fridolino Rosa, co

merciário;
- o sr. José Pereira de Car

valho;
-a sta. Ilda de Oliveira.

Nascimentos:
Pelo ndverrto de seu pri

mogênito Geraldo, está em

festas o lar do nosso pre
zado e ilustrado conterraneo

sr. dr. Manuel Pedro da
Silveira e de sua exma. es

posa, sra. Olga Araujo Sil
veira.

Viajantes I
Procedente de Ouro Ereto,

Minas Gerais, chegou a es

ta capital o nosso jovem
conterraneo Acir Avila da
Luz, estudante de engenha
ria.

Canhão contra canhão
Moscou, 14 (Reuters) - Os

alemães trouxeram para Esta

lingrado sua artilharia pesadis
sima, que fora empregada em

• Sebastopol, inclusive seus mor

teiros de 21 polegadas. Mas, os Irussos estão respondendo com

seus canhões de longo alcance. I

Kentucky, assinou um eon

trato de sete anos para tra·

bolhar na Paramount.

-

Ecos e Notícias

e

•

Foi retirada da lista negra a

firma Cio. Internacional de
Capitalização do Rio de Ja
neiro e todas as suas filiais.

:(.

O proximo dia 28 é, como
se sobe, destinado ao fun
cionalismo publico. Poro
promover e realizar as fes
tividades dêste ano, o pre-

Isidente do Dasp acaba de
designar uma comissão
central composta pelos di
retores dêsse Departamen
to, srs. Lira 'I'ovores , Paulo
Vidal e Alfredo Nasser. A
comissão executiva será
composta dos diretores dos
órgãos de pessoal dos Mi
nisterios civís.

•

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

úLTIMA HORA
•

Os franceses efetuaram novo

recuo em Madagáscar, diante de
novo avanço. inglês.

·

Compra na C/' 5A MISCE
_ÂNEA é saber economizar'

Dos 58 candidatos ao H.P.O.R.,
apenas 19 foram aprovados
De or-dem cio Sr. Tenente Coronel Di

retor do N. P. O. R. deverão comparecer

quinta-feira às 6,30 horas, no Qual'tel do

140 Batalhão ele Caçadores, os seguintes
canelidatos: Hercílio Pedro ela Luz Filho,

Hoje, às 19.30 horas, haverá
sessão doutrinaria no Centro
Espirita "Amor e Humildade
do Apóstolo".

Os alemães preparam novo

ataque contra Estalingrado e os

russos dispõem- se a resistir-lhes,
como doutras vezes.

•

Um bairro de Estalingrado,
que havia caído em poder dos
alemães, foi reconquistado pelos
russos, após 24 horas de luta.

e

ALUGA-SE um s�l�o
Enio Demaria CavaUazzi, Waldemar Bus- no, prédio
eh, Cyro Be!li Müller, Belisário Nogueira n. 2 à rua Visconde de Ouro
Ramos, Osmundo Vieira Dutra, Walclir Preto. Tratar no Mercado PÚ-
Busch, Antõnio da Cunha Mendes, waI-j blico 32
ter Barros ela Silva, Raul Pereira Cal-

,n..

das, Armando Sabino, Hélio Moura, Má-

rio Laurinda, Osmar Cunha, Rubens Pe-

derneíras Ramos, Ney Carvalho, Murilo

Ramos .José Haroldo Callaelo e Aliatar

6.v.-l

Silva.
Case Compra-se uma, até
U vinte e cinco contos

25$000:000.) Tratar com Adria
no Gonzaga Schaefer, à rua

Felipe Schmidt, 104.
3.vs.-1

Foi nomeado ascrivão da De
legada de Polícia do Município
do Tubarão o nosso prezado
conterrâneo sr. Julio Paulino
da Silva, que por largo tempo
serviu na D. O. P. S.

..

Os alemães
Cáucaso, por
desde Mayhop
mar Negro.

aproximam-se do
duas direções:

e pela costa do

Prosseguem, nesta capital, os

triduos em homenagem à N.
Senhora do Rosario, na Cate
dral Metropolitana.

"" •

Os australianos preparam- se

iá para atacar Cocada (Nova
Guiné).

A Floricultura pede
seus amaveis fregueses que as

encomendas de coroas e pal
mas para o Dia de Finados Marque a dsejam feitas até 25 do cor. In e eSCI'8Ver
rente. Corôas, de 10$ até 50$; Vende-.e urna máquina de

e crever, Reming tcn, portápalmas de 5$ até 15$. til. Tratar à rua Julnvil!e 62
15 v.--5, 7 v-I

ao

O sr. ministro da Marinha,
almte. Aristides Guilhem, cornu

nicou ao almirante Chefe do
Estado Maior da Armada ter

resolvido extinguir a Divisão
de Cruzadores.

,.

401 navios japoneses foram
já afundados pelos nor te-ameri
canos desde o começo da guer-

40

•

A reportagem portoalegrense
apurou que a arrecadação dos
varias Institutos de Aposenta
doria e Pensões daquela capital
sobem, anualmente, a 50 mil
contos, sendo as maiores quan
tias pertencentes aos Institutos
dos Comerciarias e Industriarios.
Nessa base de contribuições,

a cobertura das "Obrigações de
Guerra" subirá, anualmente, a

'mais de 1.300 contos.

ra.
,.

ANOS

•••Aí COMEÇA
A VIDA

Jw�
Sim, contanto

que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

Intensos combates aéreos
travaram-se sobre a ilha
de Malta. findos os quais,
67 aviões do (eixo» tinham
sido derrubados e avaria
dos.

•

Rebentou uma revolta em

uma aldeia próxim� a Ná
poles, por haver o governo
confiscados os cereais es

c ondidos pelos camponeses.
Varios dêstes foram mortos
em combate com apolícia;
muitos outros foram presos.

..

O governo. chileno resol
veu internar num campo
de concentração. a 88 kms.
ao norte de Valparaiso, os

3 espiões nazis recen temen
te presos no PQí••

CORAÇÃO -
Vida do corpo

IODALB-
Vida do coração

Transcorreu, dia 12 último, o

45' aniversário de fundação da
Sociedade Musical"Amor à Ar-.
te", instituição que tanto nos

enche de orgulho, quer por sua

função artística, quer por suas fi
nalidades filantrópicas, como

associação de beneficencia .

Ao seu digno presidente, sr.

Florisbelo Silva, os efusivos pa
rabens de "0 Estado",

LABORATORIOS RAUL LEITE S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


