
Londres, 16 (European Cor
respondents) - U correspon
dente de guerra do jornal ale
mão "Rheinisch-Westfalische
Zeítung " diz que se põe sempre
artrlharía alemã por detráz de
unidades de infantaria rumena,
para poder fazer fogo sobre os

seus aliados e na.i cumprirem
as ordens que recebem dos co

mandantes alemães.

Londres, 16 (European Cor-

§ éilrespondents) - O Comissário
do Reich, Terboven, decretou
que a Sociedade da Bíblia da
Noruega não poderá comprar
mais papel. Quer isso dizer que Foi empossada a 12 de outu-
não se poderão imprimir mais bro último, em sessão solene, a
b1blias. A razão da proibição não O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA nova Diretoria da S. M. Amor
é escassez de papel, pois a fabri-

ALTINO FLORES à Arte, que está assim organi-
cação e a exportação de papel Proprietário e Diretor-gerente - zada; Presidente, Florisbelo
são itens dos mais importantes Silva; vice-dito, Otavio M.da econômia nacional da Norue-

--1- Guimarães', r- secretario, Cris-ga. XXVIII Florianópolis - Sexta-feira, 16 de Outubro de 1942 H. 8659
tovão Nunes Pires; 2' dito, Jo·

Caspn t J..Oç ..\O MARAVI-
--- -----.---

sé Dobes; I: tesoureiro, Bento

U:;:A�fiéiS. aliados Reemprega'::�oriSlas I RI�!�!�?(�m�,�n �!!!��,n��i��.���,n��, E!.?' �,{�:��;::����;o:��f:��t���
o movimento anti-nazi que se julgava ter sido suprimido com a execu- ves e Euclides Silva; procurado
ção do General Zaimov. O Ministro da Educação do Reich, Rust, mandou res, Celestino Santos e Severino
recentemente para Sofia 1.000 fotografias de Hitler, devidamente

emol-j
Gonçalves Corrêa.

duradas, para serem colocadas nas aulas. Somos gratos pela comunica-
Pouco depois de chegadas, desapareceram 500, misteriosamente, sen- ção recebida.

do depois encontradas estragadas, Hum monte de lixo fora da cidade. --M-a-t-e-m--o-s--c-ã-e-s-'-As que foram dependuradas nas paredes das escolas e universidades es- •

tão sendo sistemáticamente estragadas pelos alunos e outras pessoas.

o *

'Pede-se o favor de não cuspirem'!
LONDRES, 16 (EUROPEAN CORRESPONDENTS) .... OS VOLUNTÁRIOS UOLANDES ES, i

QUE ESTÃO COMBATENDO PELO
REICU NA RúSSIA SÃO TÃO DESPREZADOS PELOS SEUS COMPATRIOTAS, QUE AS AUTORIDADES ALEMÃS VÊEM-SE
OBRIGADAS - A PRO]EGÊ-LOS. o COMANDANTE ALEMÃO DA CIDADE DE HEILo FEZ ,PUBLICAR UM AVISO, DIZENDO:
"É lJM ESCÂNDALO VER o POVO CUSPIR NOS HOLANDESES QUE REGRESSAM DOS CAMPOS DE BATALHA DA RúS
SIA. SE NÃO CESSAREM ÊSSES EXCE SSOS, VER-ME-EI OBRIGADO A TOMAR PROVIDÊNCIAS ENÉRGICAS".
Não se fazem mais'

Biblias
Ecos e Notícias I

Rio, 16 (A. N.) - F'oi encer
rado com absoluto êxito a servi
ço de reemprego dos motoristas
de carros particulares. 'Num to
tal de 900 inscritos, apenas [,(JO
compareceram à repart.içào
competente, sendo todos convo
cados de acordo com o plano es

tabelecido. A Comíssão ainda
dispõe de 400 lugares para os de
mais inscritos.

Londres, 16 (European Cor
.........0........................................... respondents) - Segundo diz o

jornal sueco "Af'tentídníngen ",
foram distribuidos avisos na No
ruega, que diziam que os donos
de cães deviam mandá-los ma-

tem o prazer de participar taro Há algum tempo os alemães
às exmas. Senhoras e Se- tinham mandado registrar todos
nhoritas que a sua repre:

os cães. Mais tarde, começaram
__ "-"'� 'o apanhar os cães que viam nas
sentante se encontra nesta Cidade, à sua disposição, ruas. Os animais são mandados
afim de ministrar conselhos sobre "soins de beauté" pelos nazis para a frente russa,

onde são usados para explodi-e "maquillage" científico, durante alguns dias, na
rem as minas terrestres, que, co-

CASA MACEDONIA. mo era de esperar, os fazem em

Reserve, pois, desde já, a sua hora. pedaços.
Cónsultas: das 10 às 12 e das 14 às 16.30 h

Mas os noruegueses preferemoras.

I matar os seus caes por suas pró-
�� o eo................... prias mãos.

C�N���I�S�? Gl��voB�e���LI��e�o� ISabotagem feita por crianças?do Departamento Estadual de Imprensa
e Propaganda, recebeu do Rio o seguin- Londres, 16 (European Corresp.) - Os alemães construiram forti
te telegrama: "O Conselho Diretor do ficações próximo do Aalesund, na costa ocidental da Noruega. O jornalSegundo Congresso de Brasilidade tem o "Svcnska Dagbladet", diz que essas fortificações têm sido de tal fórmaorgulho de comunicar-lhe que o exmo.

sr. Ministro do Trabalho e Justiça, dr. estragadas, que os nazis fizeram publicar avisos especiais dirigidos fi
Marcondes Filho, nosso vice-presidente população local, os quais contêm a ameaça de sevéros castigos caso se
de honra, para maior dignificação do repita o delito. Porém, para f'azer crer que o sucedido não tem a signi
certame, relatará a tése "Unidade social ficação que toda a gente lhe dá, o aviso acrescenta que "os pais ficam
e moral", cujos dizeres constituirão lu- .

minosos ditames para orientação de todo responsaveis pelas ações dos filhos, visto estar claro que os estragos fo-
o Brasil. Congratulamo-nos com V. excia. ram causados por crianças".

Até que enfim, dr, Grebbels !
Londres, 16 (European Correspondents) - Não obstante todas as

suas Ianf'arronices, os nazis estão olhando para o futuro com grande
inquietação. Segundo o jornal de Berlim, "Berliner Lokal-Anzeiger ", o

rir. Goebbels exprimiu os seus receios, abertamente, numa conferência
de. chefes do partido. "Não há agora ninguém na Alemanha que não

possa imaginar a possibilidade de derrota".
Até que enfim! O dr. Goebbels disse uma. cousa com a qual o mun

do inteiro concorda perfeitamente.

Pode requisitar até 30.000 contos
Rio, 16 (A. N.) - O Ministro da Viação delegou poderes ao Bri

gadeiro do Ar Antônio Guedes Muniz, chefe da Comissão Construtora da
Fábrica Nacional de Motores, para empenhar as despesas e requisitar
os pagamentos até à importância de trinta mil contos para ocorrer às
despesas com o prosseguimento ria conslrução e instalação da referida
fh})rica.

AVISO ESP�C��l1s:��� d�e�ça�����!!ões
de olhos-ouvtdos -nc.rta e garganta, avisa aos seus clientes

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

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs. por tão significativo acontecimento.
Atenciosas saudações. (aa) Oton Silva e

Sousa, presidente; Deodato Morais, secre

tário; Henrique Gigante, tesoureiro". Emissão de «Obrigações de Guerra»Remedio para casais sem filhos
Londres, 16 (European corresp.) - As perdas terriveis na campa

Ilha da Rússia, juntamente COll1 o rápido decrescimento da natalidade,
estão causando grande inquietação aos nazis. Na Áustria- os nazis tive
ram a idéia de fornecer "tratamento especial" aos casallos sem filhos,
para elevarem, dessa maneira, a, razão da natalidade Segundo as noti
cias recebidas de Viena, êsse "tratamento especial" consiste cm "pres
são moral e material" sôhre os pais em perspectiva, a-fim-de êles se

acharem mais inclinados a serem frutíferos.

••••••••••••••••••••••••••

Diretos, entre P, Alegre e S_ Paulo
Rio, 16 (A. N.) - Comunicam de Porto Alegre, que será estabele

cido, detnro de poucos dias, o serviço de trens dirétos de carga entre

Porto Alegre c São Paulo, sendo a viagem fcita em oito dias, transportan
do cada comboio até trezentas toneladas.

Linhos irlandeses 9 ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO Quando5 tivermos reduzido o J�P�o a uma'�:�!�o :!n���(�ap�:Ii(:�·�j��
---- - Ilha de selvagens seml-DUS DIARIO OFICIAL DO ESTADJ, de

Wellington, 15 (United) - o parlamentar norte-ameríca- 15 de setembro de 19-4 �.
HIl\'ISTÉRIO DA FAZENDA

no, Melvin Mass, que visita a Nova Zelandia, onde se encontra Câmara de Reajustamento Econümícc

em missão especial, fez interessantes declarações. Predisse CONCURSOS DE CREDORES
Edital

que a guerra atual será longa. "O único meio de evitar outra o presidente da Câmara de R, justa
mento Econômico;

Sanson conflagração dentro de trinta anos - acentuou - consiste em Faz saber: a quantos o presente edít.rl

que as nações democráticas cheguem a uma unidade militar virem ou dele tiverem conhecíme: D que
José Francisco Glavam, domícil ia. ) e.n

e econômica quando se assinar a paz. Tijuquinhas, (mun. de Bíguassú) , Esl:t·

Q d t· bíd té te d P 'f' duzí do de Santa Catarina e agr-ícultvr em
uan O rverrnos SU I O a e o nor o aCI ICO e re UZI- Bíguassú, Estado de Santa Catari 1, h".

do O Japão' a uma ilha de selvagens semí-nús, quando houver- bilitou-se perante a Câmara M l·�ajus·

1447
tamento Econômico a-fim-de gOZ1lL' dos

mos depurado para sempre a Alemanha dos elementos milita- favores do decreto-lei n.'1.888, de 15 de

istas e dad
à

Italía p
.

de coí ·t' 1 f' dezembro de 1939. Processo n. 1.] J7.

D A A Sr
o a uma a arencia e COIsa respei ave - ri- Inst.ltulndo a Câmara de Reajust ame.. t·

r. M DEIR NEVE - médico especialista em zou o sr. Mass - então as nações decentes poderão unir-se e to Econômico concurso de cr-edor es elo

permanecer unidas".
habilitante, é pelo presente assír 'do o

prazo de 40 dias para a apresenta .ão de
suas declarações de crédito ínst ruídas

..................................................... com os respectivos títulos, sob IX na de
desobediência prevista no art. 66 do Re
gimento aprovado pelo decret . lei n,

2.238, de 28 de maio de 1940.
Findo esse prazo, se os interc ssados

não se houverem manifestado, a Agên
cia remeterá os autos à Câmara. _ No
caso contrário, dentro dos 20 di:.s que
se seguirem, os interessados poderão ex a

minar na própria Agência as decla raçõe-s
e falar por escrito sobre as rr smas,
aceitando-as ou impugnando-as fund3'
mentadamente. - Passados OS : 1 dias
com alegações ou sem elas, tu" sei á
remetido à Câmara para a nec ssâria
apreciaçâo.
Para o fim de serem apresenta .s de

clarações ou impugnações, a Agê: ia elo
Banco do Brasil em Flortanópo. " Es·
tado de Santa Catarina, prestará JS e s
clarecímentos que lhe forem solí. .ados,
facultando aos interessados o ex; te ' �

extrato dos autos de habllitação. _ ,J,
para conhecimento de todos, vão a se

guir, transcritas, na forma do RI _imen·
to da Câmara, as disposições do lesmo

Regimento a saber:
Art. 49 - O crédito que não «onstnr

do extrato depositado na Agê: ia do
I'!�nco do Brasil será havido COI ..O e-c
ttnto se o interessado não o (, 'cla: r
dentro do prazo fixado pelo editr.
Art. 65 - Toda e qualquer fraUll.

praticada pelo devedor, credor, '.1 t -;

ceiro tendente a alcançar os fav -es .. a
lei, ou a obstar a sua fiel execu. o, SU,
jeita o agente às penas do crime orevts
to no art. 2°, n. 10, do decreto-lei ·L. 869,
de 18 de novembro de 1938, cujo roces
<o e julgamento competem ao 'T 'ibunal
de Segurança Nacional.

O prazo de 40 dias, no presente est a
belecido, será contado da data da ua pu
blicação no órgão oficial.
E, para que chegue ao conhec ímen to

dos interessados, é passado o r esen te
edital que será publicado no ói .0 ofi
cial do Estado de Santa Catar ínr e re

produzido no jornal da sede do .• iuniuí
pio de Florianópolis, se houver.
Rio de Janeiro, 28 de agosto (' 1942.
Eu, Henrique de L. Rocque j nel.cl.a,

Chefe da Secção de Protocolo, E .edten
te e Arquivo, redigi. E eu, PeriC':es Ma.
dure}ra de Pinho, Secretário Oerr ', subs
crevi.

Sérgio Ulrich de Oliveira, Pr sldente
da Câmara de Reajus·tamento ECL.Lômko.

................... -:
••• ,_I ..

.!!!I!I!!!!!I!!"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

i SEDAS!• •
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento (I

I : das melhores fábricas do país, são ;
: encontradas nos balcões da ..

I Casa SANTA BOSA !
·

-

• D b
•

.. iáríamente rece emos novidades :
! Rua Felipe Schmidt. 54-Fone 1514 !
••••••••••••••••••••••••••••••••••.1·••

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
(Cedido pela Prefeitura)

Ter�a - feira, 20 de outubro de 1942
Estréia-às 20 horas-Estréia
�oracy Camargo apresentando

r

AIMEE
E SUA GRANDE COMPANHIA
DE COMEDIAS sob os auspicios
do Serviço Nacional de Teatro.
do Ministerio de Educação e

Saude, com a representação da
engraçadíssima Comédia:

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

o SABI.O

A VISO
A COMPANHIA INDUS·

TRIAL E COMERCIAL BRA·
SILEIRA DE PROD' ;TOS
ALIMENTARES CP ro duto a

NESTLE') avisa a todcs 0&
seus fregueses e a quem in teres
ser possa que a sua Filia', ins
talada a Rua Visconde de Ou
ro Preto n. 2·A. mudou para o

n. 6 da mesma rua, em cujo
novo local está à disp siç" o
los seus bons amigos.

2 v.3

Fspeclalista, assistente do Professor
do Rio de Janeiro.

C It Pela manhã, das 10 às 12
onsu a J: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone

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

Consult .. s Pela manhã: às terças. Quintas e sabndos. das 10 ás 12
lO horas: i'I tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

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

Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO WENOHAUSEN - �1���;ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmldt n. 38 - Tel. 1426
Restdencle: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA Dl�eto�a��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-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
(Unica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felitle Schmidt, 8, altos da Livraria Xxvler. Fooe t 2 59
Reaídencla: Conselbeiro Mbfra. 77-FLORIANOPOLIS.

1�81'rrUTO DE DiAGNOSTICO
GLJMCO

Dr. Oialma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra [Sulca)
'om prAtica n08 nospítate europeus
Clfnlca médica em geral. pediatria,
dOeDça. do sistema nervoso, apare

lho genlto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Cltníea com o

dr. Manoel de Abreu Campauar!o
Silo Paulo). Especializado em Hí
giene e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
EJectrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

I.,
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Macbado, e

Telefone 1.195

-----i FlORIANOPOll�

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:

I
Rua João Pinto. i - Fone l.It61

RESlotNCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft· Fone 1.1t56

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
CHniea 8 Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIa:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
lf, horas.

RESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Teletone n. 751.I

I --- .._------_.__.-

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

Geral .

CONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 159S!
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

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

Attende a chamados
14

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNJC�
MEDICA

I
CONSULTORIa:

Rua Tr8jRno, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deante.
RESIDENCIA:

Rua Blurnenau, 28

3 atos de JORACY CAMARGO
Elenco: AIMÉE, Luisa Na.zareth, Flora May, Juracy

de Oliveira, Cecy Braga, Helma Gloria, JORACY CAMAR
GO, Modesto de Souza, Ramos Junior, Mario Lago, Luiz

Cataldo, Osvaldo Lousudo e Arthur Costa.
Diretor - Professor RAMOS JUNIOR

PREÇOS -- Camarotes 30$000; Poltronas 6$000; Balcões
Numerados 5$000; Estudantes 3$000 (balcões sem núme

ro); gerais 2$000.
As localidades já se acham à venda na "Agencia

Gloria" (Praça 15)
,••••••••••••••••••••••••••••••••0 .

Eslão . fugindO da Alemanha
Londres, 15 (A. P.) - O governo checo no exilio anunciou

que os trabalhadores eslovacos, dos quais cerca de 80.000 fo
ram enviados à Alemanha, estão fugindo e regressando aos
seus lares em tais quantidades, que as autoridades, que com

p!ovaram que os.castigos individuais são inaplicaveis, pelo que
sao recrutados para os batalhões de trabalho. O ministro do
mterior do governo títere de Bratislava decretou trabaho for
çado para centenas de operários que se negaram a voltar à
Alemanha, qualificando-os de elementos anti-sociais".

Só às autoridades interessa
rá, de-fato, ° que sabes a res

peito da "quinta-coluna". (L.
D. N.).

Camisas, Gravatas, Píjamee
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Sexta-feira, 16 de Outubro de '·942

«Show» Sensacional; Domingo à tarde estrelará no Lira a orquestra infantil «Petizada do ritmo»,
J sob a reflência do Inaestro Capela (11 anos) «CRONER» ZANZIBAR (10 anos).

de Hitler à França?Ultimatum DOENCAS DA PELE
'E SIFILISCrédito Mútuo Predial Moscou, 15 (Associated Press) - o ultimatum de Hitler

a Laval exige que este elimine por completo o movimento anti
alemão na França, antes do fim do ano e entregue todo o terri
torio francês, inclusive a zona não ocupada, ao controle de um

alto comissário alemão.

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

ulceras.
Tratamento das afecç6es do

couro cabeludo.

Dr, TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1 ft ã-s 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue 110 ;>restnmista L'berato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12CIR, o prêmio
que lhes coube ern mer cs dnrtas, no valor de. rs.

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

U ADVOGADO ACACIO ltfO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro. 'n° 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Postal LIü-e-Fone: 1277

Deve BP notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior.

sendo que !:1 sorte já bateu-lhe j
porta, duas vezes

18 DE OUTUBRO
Mllls um formidável sorte io r e a ltza rá a Crédito Mú

tuo Predial. no dia 5 de OU:UbfO (6 JCÍl'Ii),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não var.ile adquira já 8 8U'� cader-netu na sé le dn

Crédito Mútuo Predlul à ruu Visconde
de Ouro Preto n° 13.

4luga-se boa �a.sa, com ..

.8 banheiro de
agua quente e fria, à rua
vlmtruute Lamego, 82. Tra
tar na «Casa Porto» • à
rua F. Schmídt, 36:

5v-3

No fim de um ano, Quan
to somarão êsses dias de d0-

res, roubados aos afazere5 e

ás alegrias da vida 1
Afaste de si os padeci

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tÕo

nico, anti-doloroso - é o reme

dio que lhe restituira b uan

quilidade. tle tem no nome

o res�m9 de ,��s virt��!S__;

A aproxima�ão do perle
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrsnçe tios $0

frimentos que se avizinham

perturbe-lhes a tranqulllda
de e as põe em sobressalto�

------------------------=---------�-- Cão
Con 1! ulta mi dica gftl ti § !

I

Compra-se um, com 2 a' 3
meses de idade. Tratar 1
rua Felipe Schrnidt, 52, o
partamento número 5,

vs.-41$000.Contribuíçãe apenas

.ti SÁrnE DÁ MULHERde GreringOs. milhões
Nova Iorque, 15 (A. P.) - A BBC informou à pOP711ação

da Europa, em irradiações em varias idiomas, que o mare

chal Goering reuniu grande fortuna, por meio de lucros obtidos
em especulações de guerra. A BBC diz que Goering depositou
cerca de oito milhões de dólares em países estrangeiros, inclu
sive nos Estados Unidos. Uma das últimas compras realisadas
por Goeríng foi uma vila em Appelvíken, nas visinhanças de
Estocolmo, adquirida em nome de uma cunhada, Von Wille
movitz Moellendorf, onde espera viver em paz, depois da der
rocada da Alemanha.

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TUNICO DOS MUSCULOS

Vendem-se Uma casa e

II' um terreno.
no Aririú, Ironteiros à ca- Aluga-se um, recentemeu-
pela loca I, por 2:000$000. te construido, bem no cen

Tratar c' m o chauíleur tro da cid-de. Informa-
110 c-irro n- 1322. no pon ções na -Casa Boa Vista»,
to dos automóveis, nesta cn à rua Cons, Mafra/ 26-A.
pital . 10 vs=-S 15v-8

Bungalow

O. Pílido,. Depauperados,
ESCJotados, Anêmico., Mãe,
que criam Magrol, Criança.
requíticII. receberio I toni·
ficação gl,,1 do olganhmo

com o

Sa ngoe n 01

I
---_--'----'

�
í

1
/

I,

!'
I
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CLUBE DOZE-Amanhã, grandioso baile promovido pelo Gremio Marajoára
em homenagem à Semana da Asa, sob o patrocinio do A. C. Catarinense·

I Para reforçar o Cáucaso Dr. ooe�I�P��enh�r�pRA
Moscou, 15 (U. P.) - Despachos não confirmados insis- Vias-urinarias

tem em que os alemães estão retirando tropas de Estalingrado Tratamento especíallsado
afim de reforçar �s frentes do <?áucaso. Ainda não é possível das afecções crõnícas do
conhecer a extensao desses movimentos: mas, de qualquer for- aparelho genital feminino.
ma significam que Hitler está disposto a organizar uma linha

I
Tratamento moderno de

sustent.avel antes que comec,em as nevadas copiosas. Na ou.tra gonorréa crônica por meio.
extremidade da frente do Caucaso, a sudeste de Novorossísk., de eletricidade. Varizes e
na costa do Mar Negro, os russos causaram mais de duas mil I

hemorroídes sem operação
baixas a uma divisão rumena e destruiram outra. Fisioterapia - Dlatermla e

imfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

e das J5 às 17 horas.
Consultorto - R. Tirad{'ntes

14. Tel. 1.663.
De ordem do sr. Presidente, convido Residencia - R. João Pinto

aos srs. Iodos e exmas. familias, para a 9. Tel. 1607.

matinée infantil, que êste clube realizará,"-N-E-M-T-un-O-E-S-TA-'-p-E-R-m-o-O'
domingo prõximo, com inicio às 17 horas. Um novo escritor surgiu no cenàrio li

terár ío brasíleiro. Trata-se de Zedar Per

ORLANDO FILOMENO, Secretário

I

ii

Domingo da Crianea
- '''1.;:;;:;..)

-Dia 18 - domingo dedicado
-

, -

aos filhos .dos srs. SOCIOS.

Das 8 às 12 horas - manhã

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

tinée" infantil, Duas orquestras.
Apresentação de original orques
tra infantil.

CLUBE 12· DE AGOSTO

x

Roncando de longe, a Italia ameaça ...
feito da Silva, que n08 dá um Iívro de

contos, "Nem tudo está perdido".
O conto nacional, nestes úbtímos anos

vem sofrendo radicais transformaçOes
As velhas fórmulas de Machado de Assi
deram lugar à escola de Graça Aranha

naquele modernismo que muitas veze

Londres, 15 (R.) - A Italia está agora ameaçando. repre- gera confusões. Marques RJebelo a, an

salias por pretendidos ataques de terror da RAF, A radio de tes, Augusto de Lima, adertrarn a êsse

Roma declarou hoje: "A Italia, assim como a Alemanha, darão movimento, em que seus vultos procu

a Inglaterra a punição severa que- o inimigo merece". Sôbre o rarn, ao máximo. descartar-se do tradi

c íona lismo gaulês, d€ Maupassant, Flau
mesmo assunto, o "Popolo di Roma" declarou: - "As represa- bert e Dumas, apresentando algo de no

lias devem ser levadas a efeito á moda fascista - olho por vo, ao gosto da época. Zedar Perfei

olho, dente por dente". to da Silva não se integrou, por com

pleto, no movimento modernista. Seus

A Empresa EWaldo Probst, pro contos dão-nos qualquer causa do pas

prietária da linha de ônibus que sado, onde a paisagem cedia lugar ao

têm curso entre Palhoça e S homem, e daí a velha frase, de "as ca-

sas de Machado de Assis não têm qu in
José, avisa ao público que, a partir tal", explanando o ambiente limitado dos

do próximo dia 16, vigorará a nova tabela de preços, apro- palcos.

vada pela Inspetoria de Veículos e Trânsito Público. "Nem tudo está perdido" é um livro

2vs-2 interessante. São páginas de observa

ção e de crítica, feitas por um espírito
arguto, ·embora ainda impreciso. Mas,
com o corer do tempo, na prática da vi

da, há de se aclarar. Seu talento não

pode ser negado,
"Nem tudo está perdido" é "um livro

dedicado aos sofredores, aos que peca
ram, a modo das páginas luminosas de
Tolstoi, Turghnew e Dostoiewsky.

J. L. S.

Estão chegando
as novidades

Recentemente adquiridas pela CASA DAURA,
poro a sua grande venda extraordinario, 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 baratos.
Cretones, opalas, voil, fustões e linhos estam

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

Comece boje mesmo a economizar,
fazendo as suas compras na

CASA DAURA
à rua Felipe Schmidt, l'

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SAO SEBASTIAO

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMANH
Construção moderna e eontortavel, situada em aprazfve! chácara, com

esplendlda vista pua o mar, lXC lente local para cura e repouso; á
gua frIa � qu=nte

Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
mento médico clrurgico e gineCOlógico.

Ralos X- Uítra-vloleta- Inf -a-vormelboa Ondas-eurtas- Ele'rlcldade
médica -Bxames endoscóp'eos . Lab ire tõrío para os exames de elucida
Çl16 de dlagaósticcs.

Apartsmen'os de luxo com banheiro, 40$000 diário; Ap8rhmentos
d e L classe, 25$000 díãrto; Ouartos de 1J. classe, 15$000 dlàrío: S'llaf:
re servadas, 11 $0( O diário; Acompanhsntes.eem reíeíçõas, é$OOIl dlario
Secçlo de Maternldade--- Partos com permanência de 10 dias em Apar
tamento dA I. classe, tnetusíve SI' la de op=rações: com parteira da ell
ente ISGO$OOO e com parteira da C8S8 de Saude 350$000.
Pera estades prolongadas preços acomblnar. O doente pod ter médico
paetícu'ar .

.FLORIANÚPLIS
Lllrgo Slo SePluitllo Telefone 1153

AVISO

Sociedade'Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Bãnco de Crédito Popular e Agrí(ola
de Santa Catarina
Rua Trajano 0.0 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certllieado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR!CULTORES
Emprestímos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Muníclplos do Estado
Representente da Caixa Econornlca Federal para 8 venda

das Apólices 'do Estado de Pernambuco, com sorteio.
semestral, em M ..do e Novembro.

Paga t ldos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem caru-Iru especial para anmluistraçâo de prédios
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à dís: os.ção (retirada livre) 2%
CIC Llmite da 6�,t,
C/C ft "iso Prévio 8l-iJ
CIC PflU;O Fixo 9%

Aceita procuração para receber veuclmenros em lo
ias as Repartições Federais, Estaduais e Munícípals,

I Farmácia «Esperança))
do

farmacêutico NILO LAUS

Clínica

-

�édlCO-Clrúrgica do IDR. SAULO RAMOS
Especlall�ta em mqléstlaB de

senhoras - l'Ilrtos.
ALTA CIRURGIA ABDO&IINAI,: N

tômago, vesícula. útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PER1NEO - Hérnias,
bidrocele, varlcocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroides e varl·
zes - Fracturos: aparelhos de g&8O.

Praça Pereira e Oliveira,

30
-

Fone, 1009
Horârlo: Das 14 às 16 horas, díarta-

.

mente.

------------__------------

NOVO CURSO. DE EMERG1llNCIA DE
MEDICINA MIMTAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5a Região
Militar, estão abertas, no H. M. de F'lo
rianópolis, as inscr-Ições para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Cív ís, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se
rá iniciado vinte dias após a publícação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, .29

de setembro de 1942.

Hoje e amanhã �erá a sua preferida
Drogas ne cioneis e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a eJata observância no receituário médico

P�EÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificio do

Mercado.
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOSCOU, 15 (REUTERS) -- "ESTALINGRADO PODERA SER TOTAL
MENTE ARRAZADA, PORÉM ,JAMAIS SERA CAPTU RADA PELOS ALEMÃES"
-- DECLAROU A EMISSORA LOCAL. AS DIVISÕES NA Z 1ST A S ESTÃO-SE
DISSOLVENDO, EM ESTALINGRADO, COMO O'AÇÚCAREMUMCOPODAGUA.

---1nferno no «Orange Hotel»

• Dôres nos rins, nas costas, e envenena o organismo.
dôres reumáticas nos mús- Não passe noites em claro
culos e juntas, pés inchados, - para uricemia tome o

olhos empupuçados, urina remédio indicado: Pílulas
turu«, escaldante e eJCaS5a de Foster. Ajude seus rins,
podem significar uricemia, evitando graves conse

o excesso de ácido úrico quências e defendendo sua

não eliminado, que invade saúde de forma adequada.

lOBTERPílulas de
Para os Rlna • a Bexiga

Preferidas porque são: • Indicadas também ,ara pie-
• Diuréticas e balsâmicas - lites, uretrites e cistites.
dClIinfetam e ativam os rins, • Fáceis de tomar. Insista nas

• Combatem o ácido úrico legítimas Pílulas de Foster
• manifestações. (invólucro vermelho).

------------------------------------------------------__!l�

. \ B' provaveI que os alemães se retir,em
Vichi, 15 (Associated Press) - O comentador militar do

"Paris Soir", cuja edição de Vichi tem a maior circulação na
zona não ocupada, indica a possibilidade de que os alemães se
retirem de algumas posíçê ,8 conquistadas com imensos esfor
ços na frente russa e retrocedam para uma linha fortificada
de inverno. O comentador diz: "Não sabemos em que posições
se estabelecerá essa linha fortificada, mas é evidente que não
acompanhará as curvas e as reentrancias da frente". O comen
tador acrescenta que em príncipio não se cede um palmo de
tetreno na ação, mas é muito corrente abandonar-se terreno
por motivos táticos".

�=======================----
I

Companhia �a Baia»
Séde: BAIAFundada em 1870

Seguros Terrestres e Marítimo9

I ------

•
relativos ao ano de

Rs
Dados

Capital Realizado
Reservas, mais de

Responsabilidades a ssu m id as,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de �i:L. (prédios e terrenos)

1940
9,OOO:CtJO$OOO

54,700:000$0(')0
:1.929.7:9.000$000

28.:i58'717f,970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

..

..

I
I

Diretores:
Dr. Parnphl!o d'Utra Freire de Carvalho,

de Souza e Dr. Francisco de
Epiphanlo José
Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no U rugu ái. Regulador es de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrtca,

Agente em florianópoli 8

CAMPOS L O B O & (ii.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

C4ln postal líJ- TtltPho�1083-l!nd.lel. cALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. Itajaí, IBlumenau e Laqea.
1 ..-

N. da R.: - O "Oramge Hotel.", quer faria o mesmo que êle, em

é a maior de todas as prisões da idênticas condições.
Holanda. As personalidades de Os carrascos da Gestapo procu
maior distinção daquele país estão ram, por todas as formas, levar as

sendo atualmente ali mantidas e suas vítimas aos páramos do deses

sujeitas às torturas da Gestapo. A, pero. Estas não se podem encostar

história que a seguir será lida, à parede. Quando têm permissão
constitue um quadro impresslonan- para sentar-se, fazem-no em cadei
te daquele lugar de horror, contada ras sem encosto. Não podem apoiar
por uma jovem senhora holandesa, se sôbre a mesa. E ai daquele que

que recentemente conseguiu esca- não cumprir as regras determinadas

par e chegar a Londres, pelos algozes! Os peores padecimen-
Londres, outubro (Do British 1n- tos o esperam, por certo.

Iorrnation Services, especialmente Os alemães que alí se encontram

para o Serviço Interaliado do Bra- não são seres humanos; são peores
sil - Por via aérea) - A vida ali que feras .

é terrivel. Logo ao entrar-se, sente- Mas eles ·próprios não se sentem

se a atmosfera enregelante. seguros, Pudemos notar perfeita-
De longe em longe, no meio .10 mente êsse sentimento, de uma for

silêncio profundo, gritos horroro- ma concludente, de todas as vezes

sos, arrepiantes, tornam mais lúgu- que as coisas não iam para os ale

bre ainda o ambiente e uma sensa- mães na Rússia. Nessas ocasiões,
ção desagradável percorre o corpo eram quase polidos êsses agentes da
do recern-chegado. Gestapo.
Infelizes criaturas estão sendo vi- Mas, uma vez que percebiam que'

timas do sadismo dos carrascos na- o perigo imediato havia desapare
zistas, que não se contentam ape- cido, tornavam-se mais bárbaros
lias em espancar os prisioneiros que nunca, sentindo-se mais segu

por horas a fio áté vê-los caírem ros.

desmaiados para serem desperta.los E' realmente o inferno o "Orange
a baldes de águ.. fria; eles querem

.

Hotel", hoje em dia. E eu me lem

r-iais, e se a vítima não os satlsía- bro ainda do tempo em que consíde

zcr, prolongam a tortura, de per- ravamos uma honra estar ali e prl
meio com os interrogatórtos, às var com o que de melhor possue o

vezes por mais de quarenta e oito nosso povo ...

horas. Hoje, ninguém o desejaria. E' hor-
Se o preso se recusa a responder rivel demais para poder ser consi

a uma pergunta, é espancado bar- derado honroso ...
baramente ou tem as unhas perfu
radas por alfinetes, da forma mais
brutal. Às vezes são ainda peores
I)S castigos.
E' inacreditável. Mas é absoluta-

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua coEns. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6,.2 :
• ntregc!l a oomicilio •
• •
•••••••••••••••••• 'Ull •••••

mente verdadeiro. Pude vêr com

CONCUUSO PARA DENTISTA DO HO"
PITAL MILITAR

É nesta data, aberto pelo prazo de 66
dis, o concurso de títulos para círur
giOes dentistas contratados, a-rim-de ser
virem neste Hospital, devendo os interes
sados apresentar os seguintes documen
tes:
a) - Diploma passado por uma F'acul

dade de Odontologia oficial ou ofícíaltza
da pelo Govêrno Federal e cer tídãe de
seu registo no Departamento Nacíonal
de Saúde.
b) - Certidão de nascimento em orí

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

reservista, com o registo de que seu poso
suídor se acha em dia com as obriga"
çôes concernentes ao Serviço Mllitar.

cp - 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 naturalt

zado e no gôzo do seus direitos civis e
politicas .

g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.
i) - Residir há mais de seis meses

Má
•

d
nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex-qUina e escrever ceção dos ref�ridos nas alíneas c e d, de-

V d á
.

d
vem ter as fIrmas reconhecidas por ta

en e-se uma m quina e bellão,

escrever Remínztorr portá I
Para maiores �s�l�recimentos, deverão

, . '" " os interessados d ir-ig'Ir-se ao Hospital Mi.
til. Tratar à rua Joínvílle 62 litar, das 8 às 12 horas.

7 V 2 Hospital Milltar de Florlaaópolis, 25
- de setembro de 1942.

Reféns em Mãos
dos NazÍs!

meus próprios olhos as cicatrizes.
O que 'acho mais admirável é que

possam os nossos homens suportar
tamanhos martírios. Mas, eu tive
ocasião de conhecer um menino de
dezesseis anos, que tambem os su

portou,
Era êle- um simples "office boy"

de uma tipografia onde eram im

pressos jornais secretos de propa
ganda anti-nazista. Os alemães aca

baram por descobrir a pequena ofi
cina e prenderam todos quantos ali
trabalhavani.
E todos, evidentemente, negaram

do princípio ao fim as alegações le
vanladas pelos alemães,
Estes, então, ameaçaram o rapa

zinho, dizendo-lhe que matariam o

seu velho pai, no caso de continuar
êle a recusar-se a confessar.
Tudo, porém, em pura perda. Ao

ouvir a sentença de morte que pe
sava sobre o progenitor, o menino
disse apenas:
- Tenho pena do meu pai. Ele é,

realmente, um bom sujeito, Mas, de
qualquer forma, não é verdade o

que vocês querem que eu diga.
Graças a êsse rapaz, todos os de

mais {oram soltos depois. Ele, po
rém, constitue um exemplo entre
muitos. Estou certo de que qual-,

A pessôa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju
venesce, toman
do CQm regula-

ridade as

Leia no novo número de SELE
ÇÕES: OS horrores a que escapou
um refugiado - entre outros, a

execução em massa de 117 inocen
tes, E mais:

Adolfo Hitler - o novo deus
da Alemanha! Como os naz ís
estão procurando substituir o

Cristianismo por uma religião
sintética, que tem por Deus ao

ditador Hitler. Pág.37,
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! Um conhecido escritor des
creve o pesadê!o dos minutos que
passou num tanque submerso, e

como conseguiu escapar. Pág. 69,

Experimentemos tudo ao
menos uma vez! O saboroso
segrêdo de como se pode enri

quecer o espírito e revestir a vi
da quotidiana de um estimulante
interêsse, Pág. L

Como um velho de 70 anos
conduziu a salvamento um grupo
de crianças na França invadida.
Condensação de um romance

enternecedor com referência à
guerra atual. Pág. 77.

Não deixe de ler êstes e outro!

artigos notáveis no número de

SETEMBRO de SELEÇÕES
Acaba de sair t==:::::�__
Custa só 2$

J.W.T.

PI LU LAS
DE

BRISTOL

Reprumta"te Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA.

Rua do Rosá"io, 55·A - 2.° andm' - Rio

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n.

FILIAL

CASA 43 FLORIAH�POLlS
533 .

LIVRARlA E PAPELARIA
Rua Jolio Pinto, 9 A

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

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

para presentes,

..._-'1-'.':

-------_. ------------------------------�--------'--------------�--------------�
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Preso um campeão
olimpito
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Cabelos brancos'
MARAVILHOSA!

LOÇÀO

Amanhã no baile do Marajoara será realizada a cerimonia da entrega de «Brevet» aos pilotos do
Aéro-Ciube Catarinense. Na solenidade, usará da palavra o jornalista Jáu Guedes.

VID� SOCIAL IA Companhia de
anrrerserroa :

Completa hoje seu primei
ro aniversário a galante ga
rotinha Marta, filhinha do
casal Ivo e L..uci Noronha.'
Fasem anos .bojes
A sta. Hor tência Melo, tun

cionária do D. S. P.;
-a sra. Catarina Santos, es

posa do sr. major Antonio Mar
tins dos Santos, sub-comandan
te da F. P. E.;
-a exrna. sra. d. Carmen

Correia Tolentino, esposa do sr.

major Alvaro Tolentino,
-a exma. sra. d. Elvira Mo

reira, esposa do sr. Raulino Mo
reira;
-a prof. sta. Nair Lobo Ha-

berbeck;
-a sta, Zilda Cidade;
-a menina Zilda Correia;
-o sr. José do Vale Pereira,

representante comercial;
-o sr. Orlando Gonçalves,

funcionário do Departamento de
Educação;
-o nosso prezado conterrâneo

sr. José Garcia. do comércio
local;
-o sr. Antonio Francisco

Santa Rita, ex-inspetor da Al

fândega desta capital.
- o sr. Franklin Cascais, pro

fessor da Escola Industrial.

Enfermos:

J
'

C
.

Curiosa queixa-crime apre

oracl amarRo sentada -pelo industrial ita
ti liano José Marlinelli

Rio, 16 (o. N. - O indus
trial José MartinelJi apresentou
à Corregedoria da Justiça quei
xa-crime contra c dr. Antonio
Joaquim Peixoto de Castro Ju
nior.
Alega o queixoso que o acu

sado lhe dirigiu o seguinte tele
grama, considerado injurioso :

"Com vistas á censura. Se pre
cisar da relação completa dos
meus auxiliares empregados para
tentativas semelhantes à de on

tem, peça com franqueza ou

mande buscar pelo Mario Al
meida. Nã-o lhe pedirei retribui
ção porque os seus Campanella
Robillant, Parodi, Luizaroti,
Cataldi, etc., não é comigo que
deverão entender-se."
A petição vai ser distribuida

para uma das varas criminais, '1onde seguirá os trâmites da lei.

Sob o patrocinio do serviço mais conceituados Domes do
Nacional de Teatro, viaja para teatro nacional, sobrelevando-se
o Sul a Companhia de Comê- "Aimée", a "estrela" radiosa
dias Jorací Camargo, que, de- e insinuantíssima, que sabe
pois de atuar em S. Paulo e empolgar as platéias mais exi
Curitiba, está em Joinville, gentes.
onde ficará até 18 do corrente. Em outra parte desta edição
dali partindo para esta

caPital\
publicamos o programa da pró

no dia 19, para estreiar, aqui, xima estréia.
a 20, com a risonha peça "O oi!

Sabia".
I O nosso diretor recebeu de

São três atos em que Jorací Curitiba, ontem, o seguinte te

pôs muito do seu espírito ob- legrama, em que o grande ar tis
servador e cáustico, e em cuja ta Jorací Camargo saúda opa
interpretação aproprio teatró-I vo florianopolitano: Altino
logo toma parte. Pois essa é Flores, re Iação do ESTADO.
uma das mais curiosas feições Ao iniciar a excursão pelo glo
dêsse talento privilegiado: si rioso Estado de Santa Catarina
multaneamente autor e ator. envio o meu primeiro abraço
A grande espectativa em tor- fraternal aos colegas do O ES

no da aprição do artista em TADO e peço transmitir ao cul
nosso palco, é, portanto, na tu- to público de Florianópolis as

ralíssirna, justíssima... melhores saudações de toda a

Acompanham-no, nessa bri- Companhia. - (a) Jorací Camar
lhante "tournée", alguns' dos go".

Cartazes do dia
�O(1aUOOOO�lDrlD�DODooa�X),OOl�lOOD:]W�·�0I"JI"Ir"I''ICXXI�'ItXlOnt'lU:Jtl���1IOIa:100AXXID00DODI:alIDDOtlaXIL1nOOLkXkX� 1iXk......,.

HOJE 3a. Feira HOJE·
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� --o-- -o--

CINE REX I IMPERIAL CINE ODEON
FONE 1587 - I FONE 1581 - FONE 1602 -

I
O viião ainda

a perseguia Uma garota ruidosa

A's 7 horas A's 7 horasAgradecimentos:
Do nosso prezado e ilustrado

conterrâneo dr. Américo da Sil
veira Nunes, recebemos aten

cioso cartão de agradecimentos
pela nota de seu natalício. Com George Murphy, Lucille

Ball e Edmond O' Brien

Ele, Ela e Eu

Com Hugh Herbert. Buster
Keaton, Billy Gilbert, Alan
Mowbray e Joyce Compton
A cultura do marmeleiro

DFB.

l·Atualidades ROO. pathé
news Jornal

Preços: 1$5(0 e 1$100
Livre: de Censura

Encontra-se recolhido a quar 1 - Cine Jnr. Brasileiro 2!I12
to reservado da Casa de Saude
"S. Sebastião", tendo-se subrne
tido a delicada intervenção ci

rúrgica, o sr. Miguel Daux,
conceituado comerciante nesta

praça.

NascImentos:
Pelo advento de seu prirnogê

nito Marcílio João, acha-se em

festas o lar do distinto casal,
sr. dr. Marcílio Medeiros e sua

esposa, sra. Nilza Cunha Me
deiros.

Viajantes!
Procedente do Indaial chegou

a esta cidade o sr. dr. Oslin
Costa.

Para o sul do Estado se

guiu hoje o sr. Carlos Pierri.

Falecimentos:
Em Camboriú, onde residia,

faleceu o sr. Flávio Vieira.

A Floricultura pede ao

seus amaveis fregueses que as

encomendas de coroes e pal
mas para o Dia de Finados
sejam feitas até 25 do cor

rente. Corôas, de 10$ até 50$;
palmas de 5$ até 15$.

15 v.--6

2- A voz do mundo
Atualidades

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

A 's 7 horas

Com Jane Withers

Racionali�ando a produção
DFB. .

2-Henrg Buse e sua orquestra
Short.

Preços 2$500,2$000 e 1$000
Livre de Censura

AVISO' A "Empresa". avisa aos ESTUDANTES, que para continuarem gozando do abati
• menta no preço das entradas. a partir do próximo dia 18, será necessário o se

guinte: A) apresentação aos srs. porteiros das referidas cadernetas. B) As cadernetas de
verão ter o visto do Estabelecimento correspondente bem corno o da "Gerencia" dos Cines
Coroados. C Não se aceitam cadernetas s ern a respectiva fotografia.

,Não ouve bem
do

Londres, 16 (Europa Corres
pondents) - A Gestapo na No
ruega tem ultimamente voltado
sua atenção para os proeminen
tes esportistas noruegueses. Um
dos que foram presos recente ..

mente é Willy Roegeberg, um

dos melhores atiradores do mun
do, que tinha sido muito testeía
do pelos alemães, por ocasião
dos Jogos Olimpicos em Berlim,
em 1936. Os nazis fizeram o que
puderam para o subornar; mas,
tendo falhado completamente,
prenderam-no como é seu cos

t.ume.

I
Londres, 16 (R)- O Serviço de Imprensa da França' pIOr causa

Combatente informa que novecant o s e cincoenta oficiais
t "

de todas as patentes e soldados que lutaram contra ca arro :
os britânicos em Diego Soo rea, juntaram-se agora

'

aos

franceses combatentes. Representam mais de três quartos EXPERIlIIENTE ESTE REMÉDIO

dos remanescentes das guarnições de Diego Suarez. Fi Se v. S, =: de atur�imento catarral

... •
ou de zumbidos nos OUVidos, ou se oca·

coram
í

rrtairumerrte hvres de escolher entre uma COIsa e: tarro obstroe a parte posterior da sua

outra: ou juntar -se aos aliados ou serem enviados à I garganta, certamente se alegrará ao sa

França, como repatriados. 'Ha ainda duzentos e sessenta ber que essa tão aborrecida afecção de

e seis militares franceses de Diego Suarez que ainda saparece prontamente oom o simples tra-

- 1 1"
. tamento, durante alguns dias, te PAR·

nao dec araram se querem a Is to r-ae nas Hleír-as de MINT, o qual poderá adquirir em qual.
De Gaulle. quer farmácia ou drogaria. Vende-se OU permuta-se

O Cantl's'a Becrestíve Futebol Clu"l.e, d'e
Nota-se uma grande melhora logo no um t bÔ;:t chácara, com 10.000

CONVITE' IJ primeko dia. A respiração se torna mais 2.

João Pessua (Esh'sito), convida todos facil e desaparecem, gradualmente, os mts, dispondo de agua cor-

os seus associados para a «Solrée« zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça, rente, p ço de agua potável,
dansante, a efetuar-se dia 17 do corrente, às 21 horas. em sua séde so- a sonolêneia e a obstrução nasal. instalação elétrica, árvores
cial. em pról da compra de uma Bandeira Nacional a ser oferecida ao
glorioso 14' B:C. Esse saréu-densente terá o alto patrocínio do sr, Pra-

A perda do olfato e do paladar, a difi., Irutlfe ras dtversas, catesal
..

M" I J é PdM
culdade de ouvir e o desprendimento do. e: C T I' T f

'

IInto umcma de S. OS, sr. e ro dYVorne. muco nasal na garganta são outros sinto-I .

_

e rreno p �Do.-#n or-
A DIRETORIA mas que indicam a presença de catarro, me coes na redação do ES.

o qual deve-se combater CGm o tratamen- TADO.
to de Parmint.

Meninos de escola na cadeia
I Londres, 16 (European Correspondents) - Em Copenhague, onze

.

meninos de escola de Aalborg foram condenados a diversos meses de
.

trabalhos forçados na cadeia. Tinham constituido uma sociedade secreta,
: que a imprensa nazi chamou de "Clube Churchill", sob a chefia de dois
i professores, que inda não foram julgados. Os rapazes subtraíram gran

I d:s quant�dades de. arm.as e munições de d�pósitos pertencentes ao exér
i cito alemao. Depois, fizeram uma excursao a Copenhague e lançaram
! fogo às instalações dos maiores fabricantes de mantas na Dinamarca,
I "Piper's Magazin", próximo do Palácio Municipal. Destruh-arn, dessa

Illlan�ira, cêr�a, de 20.000 mantas, que o exército alemão tinha comprado

i no dia anterior para a, frente oriental. Os prejuízos elevaram-se a ...•

......--,..,...- ........_ ; 600.000 corôas.

Aderiram aos franceses combatentes

n I t� 1 11,11:[1181]; 111:1
É MAIS QPE U li

NOME, E UM
SIlIBOLOI

Casa, precisa-se
De ,(-'j'l-se alugar b .a casa,

devendo ser grande e ter 4
dormito ios e bem assim ou
tras dependencias. Deve ter
dep-ndencíus à parte, para
empregados. Deseja-se com

[a dim e bom quintal. E' Dt'
cessár io . er na Praía dt> Fó
�a, ou Rua Esteves Junior.
A Cisa deve achar-se em boas
condiçõ- 8, Pede-se d. ix-r
essas informaçõe com o "O
ESTAOO�, dizendo qual o

aluguel.

GRATIFICA-SE
Pede- e B quem achou uma

argola com ;; chuves grano
des e 2 pequenas, entrflgá-Ja
nesta redliçilo, que será gra
tificada.
H� 5�-2

r ,

fi t>

Não tenhas düvlde em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu amí
g'o; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (IJ. D. N.).

CHACARA
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