
Qua.l a maíor cidade do rnundo ?
:'__LONDRES, 17 (UNITED) - A TRAGÉDIA QUE ASSOLA O lUUNDO AINDA DÁ TEl'/IPO PARA CERTAS PESQUISAS. O LOCUTOR �A_ BBC, POR EXEM •

. PIJO, DESCOBIUU QUE NA ALEll'IANHA A PIADA DO DIA É A SEGUINTE: "QUAL É A MAIOR CID ADE DO MUNDO � NATURALMENTE QUALQUER.
PESSOA RESPONDERÁ QUE É LONDRES OU NO VA IORQUE, lUAS O ALEMÃO, QUE LÊ OS COlUUNICADOS DO ALTO COMANDO, CORRIGE EM SE.
GUIDA: "A l\IAIOR CIJ)AnE DO l\IUNDO É ESTA LINGRADO. 'rANTO É ASSOI, QUE AS TROPAS ALEMÃS, .HÁ VÁRIAS SEll'IANAS, ESTÃO MAR.

'CHANDO PELO INTERIOR nA CIDADE E AINnA NAO CHEGARAIU À ESTAÇÃO nA ESTRADA nE FERRO" •••
������� ----------

� mo, ::nnmn ft ,�V'7'9'_ �

I DR. SAULO RAMOS IO
De regresso .da Capital da

�epública reinicío,u _

defini-

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

Vaci ..ne o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

EVITE A DIFTERIA

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Quem sonegar informações à Es- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
tatistica �ilita� trabalha em pról

.�����������������������������������������de país inimigo. E, nesse caso, '"

r Iserá julgado, militarmente, como XXVIII
.

Florianópolis - Sábado, 17 de Outubro de 1942
inimigo do Brasil (D. E. �.).

•

H. 8660

Os órgãos da Estatística Milttar
têm apôio legal, quando irntimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. �.).

mesma e aos governos de todos
os estados que defendem sua in

c!C;_r-ndência da s hordas hit le
rstas obrigados �." ocupar-se do"
severos castigos dos chefes já
desmascarados da criminosa qua
(;.tilha hitlerista, como .lever ur

?; ,'llte para com as i nú -ner.is vi u
V::lS, os órfãos e parentes de [J'.:'8-
soas inocentes que foram brutal-

--------------------------------------�----�-----------------------------------------------------------------------------------------

Moscou, 17 (U. P.;, -- Conside
ra-se essencial entregar sem de
mora a um tribunal internacío-

ral extraordinário e castigar
('0111 a máxima severidade qual-

OS QUE BRUTALIZARAM E TORTURARIM DEVEM SER PUNIDOS
lha de selvagens assassinos, cha
mada governo da Alemanha hi

tlerísta, sej a destruida o mais
breve possível e de uma vez pa
ra sempre".
Essa declaração foi formula

da a pedido dos governos exi
lados da Checolováquia e de ou

tros territórios ocupados, bem
como dos franceses combaten
tes.

monte torturada. a té a morte € tidas, considera-se oportuno
arassínadas po rtnstrucões da- reafirmar a convicção já expres-
c neles críminosc-. nomeados sa em declaracões anteriores no

nesta declaração. sentido de que o governo hitle-
i10novando a q tvertéucía re- rista, que só reconhece a força

.acionada com a responsabítida- bruta, deve ser quebrantado pe
(1,' oue deve recair sobre t s r!'i .. !la esmagadora força dos países
minosos líderes hitleristas e to- amantes da liberdade, porquan
dos os seus cumplíces pelas I to os interesses de toda a huma
monstruosas atrocidades come- nidade exigem que essa quadrí-

rruer dos lideres da Alemanha
tascista que, no de.�),·:f>: desta

guerra, cair em poder d03 Esta
dcs que lutam contra ela.
A Rússia consídera-se a.si

As notas receberão carimbos,
adquirindo valor de «cruzeiros»

Cônsul espanhol
expulso de Cuba Subordinando as celonías de- pesca

ao Minísterio da MarinhaHavana, 17 (A. P.) -- Nctícia
�:�, oficialmente, que I) governo
«ecretou a expulsão imediata do
consuí da Espanha em Nuevítas,
na província de Camaguey, H!1-
lustíano Lopez, sob a acusação
c'e atividades "f'alangistas '

em

rnvor do "Eixo".

_._�

Rio, 17 (M.) - O presidente da República assinou

te decreto, pelo qual as Colônias de Pesca passam à jurisdição do

Ministério da Marinha, subordinadas aos Comandos Navais e às

Capitanias de Portos, afim de serem seus associados, devidamente
instruidos, empregados como auxiliares das forças navais na vi

gilância e defesa das águas territoriais brasileiras.

os soldados alemães tivessem que
suportar tanta pressão durante
tantas semanas. Pelo sul e pelo cen

iro, os alemães sempre avançaram
Iutando.,.e penetram, agora, dia a

dia, na cidade que se desmantela.
O Volga está sob o controle alemão
já há algum tempo, mas os russos

se negam a aceitar que estejam
vencidos".

tem o prazer de participar

Cabelos brancos t
UAll.AVUHOSA !
.

Ainda hã disso !...
S. Salvador, 17 (M.) - A Jus

tiça do Trabalho condenou o
Bazar das Novidades ao paga
mento de salários a uma de suas

empregadas, que fora suspensa
em virtude de se negar a fazer
uma saudação semelhante à na
zísta, por exigência da direção
do referido estabelecimento.

às exmas. Senhoras e Se-

........ _,""' .

....,- ..

sentante se encontra nesta

nhoritas que a sua repre-

Cidade, à sua disposição,
eiim de ministrar conselhos sobre "soins de beauté"

e "xnequillege' 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.

••••..•..••••• e••••••••••••••••

'_Carne verde de 1$700-áff12S000
Rio, H (D. N. P. A.) - O ministro João Alberto,

coordenador da mobilização econômica, assinou impor
tante portaria, regulamentando o mercado de carne

verde.
A portaria fixa o tabelamento da carne no Rio e

São Paulo na seguinte base: filé minhom, até 12$000 o
GraD. itaBiano morto

'1 rI' b 5$000'1 d
- Nova Iorque, 17 (A. P.) .- A

�Ul O; 1 e sem a a, o qUI o; carne e prrmeira qua- rádio de Roma anunciou que,Iidade, sem osso, 5$000 o quilo; carne de primeira qua- no dia 12 de outubro, tombou em

lidade, 3$500 o quilo' carne de segunda 2$200' carne de ação, na frente do Egito, o co-

terceira 1$700 o quÚo
' "

I �andante da. Divisão �re:sc:a,,. ;seneral Alessandro Prevíerí.

Ão 'tentar esquivar-se às d�termi
ilações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os in im i
gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.).

O divórci� é remediu; o desquite, emplastroPOl to Alegre, 1/ (M.) - A conferência pro nunciada no RlO pelo professor Alencar Piedade em
torno do problema do divórcio, teve repercussão n este Estado, chegando ao ponto de suscitar verdadeí-
1'0 d�b�:e pela imprensa. Continuando sua "enquete" em torno do problema, a "Folha da Tarde" divulga
a opimao do desembargador Vieira Pires, que abor dou o assunto a fundo, afirmando: "Estou de pleno
aco.:do C01� o professor Alencar Piedade, quando af irma que o divórcio é necessidade urgente e inadiá
vel

.. Depois �e sustentar, através de longa argumen tacão, o seu ponto-de-vista, o desembargador Vieira,aSSIm con�lulU.: "A indissolubilidade do vínculo co njugal é um tabú que há de cair. A evolucão recla-
ma remédío eücaz como é o divórcio e não emplast 1'0 como é o desquite".

-
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INDICADOR MEDICO
.....�-------------------------------------------- .....

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
__l_. -NARIZ, GARGANTA
Fspeclallsta. assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

MADEIRA NEVES- médico especialista emDr.

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

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467
Residência: Rua Presldente Coutinbo, 23.

OLHOS

Josephina S<hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 17 horas

Rua F. Schmldt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schn.Idt n. 38 - Tel. 1426

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

Df. AUGUSTO DE PAULA D��eto�a�����SP�:1
Florianopolis

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

Cirurgia geral e Doenças de seuhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Serviços do dr. Gabriel de Andrada (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(IInica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Scbmidt, 8, altos da Livraria Xavier. Fone liSgResídencía: Conselbeiro Msfra. 77-FLORIANOPOLIS.

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:

I
Rua João Pinto. i - Fone 1/t61

. RESlotNCIA:
Rua Bocaluva. 11� - Fone l.1t56

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia 8 Ortopedia.
Cl1nica e Cirurgia do
lorax. Partos e dOdnças

de senhoras. .

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
l' horas,

-c,

HEsmÍtNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone D. 751.I

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

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edili
cio Amélia Neto=Fone 1592
9 ás í2 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

IMSTITUTO DE Olj6�OSl'ICO
CLINICO

Dr. Ojalma MOtUmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
'om pr4tica n08 nospítate eurooeus
CUnfea médica em geral, pedletrla,

I
doençal do sístema nervoso, apare

lho geuíto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníea com o
dr. Manoel de Abreu Cam nanarío
São Paulo). Especializado em Hl
glene e Saúde Pública. pela Univer
Ildade do Rio de Jsneíro.

Gabinete de Halo X
Electrocardiografla clínlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraola
Laboratór lo de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195I PlORIANOPOll1Ol

EXECU
-

AO
(Por European (orrespondents,
exclusivo para cO Estado.)

Ouviu-se então uma voz de coman

do, depois os tiros e X. caiu para
diante. Por um momento o mundo
pareceu parado. Fizeram-me sinal
para me retirar. Então, pareceu
me que tudo se fez pedaços. Come
cei a chorar e lá fui neste estado
para o automóvel que me esperava.
Tudo me parece um pesadelo hor
rivel. Não me atrevo a reunir os

meus pensamentos. Mas a memória
da cena não se apagará durante to
da a minha vida. Peço a. Deus que
me dê forças para suportar essa
memória tenebrosa.
A esposa de X telefonou-me essa

noite e eu tive de lhe dizer o que
tinha acontecido. Gritou para den-

.

tI'O do telefone e o pai teve de a to
mar nos braços. Ouvia-lhe os so

luços de desespero enquanto o pai
me falava pelo telefone. Deus lhe
valha e ao filho !"
Nada mais temos a acrescentar a

esta história. É apenas uma das
milhares de acusações que têm de
ser feitas contra o regime de
Hitler.

Crédito Mútuo Predia I

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:
•• A SUA FARMACIA ••Rua Cons- Mofra 4 e 5 FONE 1.6 ..2

: Entrega ô_ Qomi.c,lhQ. :
.' .
•••••••••••••&•••• *� •••••

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;Hestamista Liberato Francisco Duarte

pussuldor da caderneta D. 12013, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, DO valor de rs,

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

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

sendo que 8 sorte já bateu-lha á
porta, duas vezes

19 DE OUTUBRO
formidável sorteio realíza rá a Crérítto Mó
Predial, no dia 1 9 de Outubro (sa.tet-a),

com prêmios no valor de

6:250$000

Mais um

tuo

Não vacile adquira já 11 SU!\ caderneta na sé Ie da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.

--------------------------------�------------ ...

Con�ulta médica greti, !

Contribuicão
, apenas 1$000

Não se passa um dia sem que se esforços para manter a calma c

efetuem execuções no Continente confortar o meu amigo. Depois to

Europeu. No Protetorado da Boê- mei-lhe o braço e caminhámos [un
mia e Morávia, foram executadas tos os últimos duzentos metros da
mais de quinhentas pessoas desde sua vida neste mundo. Não sei como
a data em que foi assassinado Hey- lá chegamos, mas por fim chegamos
drich. Na Polônia, na Noruéga, na ao local da execução. Adiante esta.

Jugoslávia, na Grécia, dão-se todos va o mar aberto, e o vento estava
os dias execuções em massa. Fontes frio e desagradável. Pela praia es

suecas bem informadas calculam tendiam-se ondas enormes. Então
que o número de execuções diárias X. e eu descobrimo-nos e rezamos

na Alemanha se eleva a dez. 'o Padre Nosso juntos. Pus-lhe a

O que podem significar êsses nú- mão na cabeça e abençoei-o.
meros para um mundo cuja mente Os soldados aproximaram-se, ti
é assaltada todos os dias por novas raram-lhe as algemas, o casaco e o

histórias de horror? Não obstan- chapéu puseram-no contra uma

te não há imaginação que possa árvore e ataram-no com cordas.
dar-se completamente conta da ago- Um oficial chamou-me e fez-me si
nia e do terror contidos em cada nal para ir junto de X. Ele estava
uma dessas execuções. l� com a fotografia da esposa e do
A narrativa seguinte do fuzila- Iilho na mao, e com os olhos pre

mento de um norueguês pelos ale- gados nela.. Dei-lhe um beijo e pus
mães é tirada do relatório de um a minha face contra a face dêle.
amigo da vítima. Trata-se do assas- Ele ,di�se em voz bai�a "Obrigado'�.
sinio de um refém, e, por conse- E la ficou, bem perfilado e perfei
auinte dã execução de um homem tamente calmo.
que e;tava completamente inocente. Os soldados .entraram debaixo de
E a seguinte a história, com pou- forma e um foi-lhe vendar os olhos.
cas alterações.
"Foi executado esta tarde X., an

teriormente condenado à morte.
Quando a esposa foi avisada pelas

Autoridades Militares Alemãs de
que podia visitar o marido na ca

deia, comecei a, ter receio. Principiei
imediatamente a tratar de obter in-
formações e mais tarde disseram-me
que fosse falar com o comandante
no dia, seguinte.

O comandante disse-me logo que
tinha sido rejeitado o apêlo a favor
do perdão e que a sentença de mor

te seria cumprida nessa mesma tar
de. Perguntau-me se eu estava dis-
posto a presenciar a, execução. Fi
quei frio como a neve. Claro está
que faria companhia a X. nos seus
últimos momentos. Tem de ter
D essa ocasião ao pé dêle um dos
seus compatriótas e não ficar lá
só entre estranhos.
Apertou-se-me o coração e fiquei

cheio de medo. Dá licença que fale
à Senhora, X_ ? perguntei.
"Não; não póde falar a ninguem",

foi a resposta. Disse-me que volta
ria dentro de dez minutos e podía-
mos então partir. Os dez minutos
ctêle foram uma hora. Uma hora du-
rante a qual pedi a Deus que me

desse fôrça, auxilio e sabedoria.
Nunca me tinha visto em tais aper-
tos toda a minha vida, e nunca me

tinha sentido tão fraco. Custava-me
a crer que dentro de pouco tempo
X. teria passado deste mundo para
a eternidade. Um espírito que ia em

breve postar-se diante do seu Deus.
Como eu desejava que tanto o Todo
Poderoso como X. pudessem ter um
melhor ministro que a minha mi
serável pessoa.
Por f'im, o comandante voltou.

Dirigi-me à cadeia para informar X.
de que a execução teria lugar den
tro de alguns momentos.
Foi para êle um verdadeiro cho

que. Não esperava por isso e tinha
dito à mulher que certamente seria
perdoado. Andou agitadamente pela
célula, de mãos postas, e falou a
Deus. Ajoelhámo-nos juntos e re

zámos, e fiz o mais que pude para
manter presente a importância da
salvação do seu espírito. Pedi-lhe
que se preparasse para enfrentar
Deus. Tudo quanto fiz parece-me
agora cousa mediocre. Espero que
Deus tenha compensado a vítima
da minha insuficiência.
E então X. sentou-se para escre

ver a última carta, à esposa c en

viar uma saudação derr-adeira a seu

pai.
Seguimos de automóvel para fora

da cidade, não sei para, onde. Por
fim saimos da estrada e metemo-
110S no bosque. Não vou tentar des
crever o que senti nessa ocasião .

I
O automóvel parou dt'�'i-�i5. �t fCtr
seguido pelo bosq'�:� dentro e en
tão saimos todos. Diante de nós
caminhavam soldatdos armados de
rifles, e depois seisuiam 'Outros sol
dados que levavas-, uma caixa de
madeira de grandle tamanho.
Nós ficámos atr�s mas todos os

o.utros se encaminh a�al1l para o. mar.
Um funeral extraor'dinário. Ia lá um
ataúde vazio, e a<luele que estava
destinado a descaJ'1sar dentro dêle
ficava entre nós. X. saiu do automó
�el antes de mim e eu dirigi-me a,

el�. Estava algem: ido. Estava per
feitamente calmo. Tudo quanto dis
se foi: "Que pena eu, que sou tão
novo, nao possa Vi iver mais tempo.Pobre. .. e pobre t do meu filho"
Fiquei lá a tremer. e tive de fa�el'

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNJC.{\.
�IEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33

Sobrado

WENOHAUSEN - (diplomado pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de CUnlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Consultas das 5
em deante.
RESIDENCIA:

Rua Blumenau,

boras

28

-

• Poro suavizar e rejuve
nescer o pele. hó um pro
duto perfeito, 0 SABÃO
RUSSO. Ave'ludo Q pele.
combate espinhos, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
___ 5ólido Ou liquidO........ ...
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Este aluno hobi
litou-se em es.

crituração mero

cantil, calculas
cemercloís. por.
fugues pratico,
direito comer.

ciol, ccrrespon
denclo, em sua

caso com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma Iocili
dade jamais vista. A verdade seja dila: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramenle formidavel! Peça
prospeto, com Ioda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Cosia Jr.
n.O 194, Caixa· 1376. S. Paulo. Escola devidamente reaistrac1a
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou ió urno gero.
lião de olvno s e todos e s+óo trabalhando. Junte enve!ooe selado
com seu endereça bem claro. Os preços sôo modicas 'e em pe.
quenos prestações. Nõo perderó nem tempo nem dir.hoír o I Se
.habilitará em 4 o 6 me ze s, lendo direiío, no fim do curso a
um Certificado de comoetencia com o qual, de confo,mid�d9
com a lei bem clara, poderó comprovar o suo alto habilitaçõo.21_ lN'mR7Z as "."......-i>i'5P'lip'""m "'br�

Abjurações
Sempre me pareceu um tanto rídículo

que alguem faça juramentos solenes em

público proclamando sua fé em deter

minada ideologia, como mais ridiculo

ainda que venha, depois, com igual soo

lenidade, abjurar dessas declarações.
Quando em 1936 me vi taxado de adotar

uma ideologia contrária às instituições
sociais e políticas do nosso país, nada

mais faei! do que vir de público fazer de

clarações solenes de que isso não era

verdade. Mas pareceu-me uma humtlha

!:río ínut il e contrária à dignidade hu

mana. Bastava pedir que lessem meus

escritos anteriores e concluíssem sôbre

minhas idéias. No prefacio de um de

meus lívors, eu criticava mesmo acre

mente os que no Brasil se diziam fil ia

dos a essa ideologia, que se me atribuia,
e esse prefacio Fôra escrito em 1932, isto

é, 4 anos antes da absurda acusação.
Lembro-me desses fatos, ao ler as en·

trevístas com qué alguns antigos íntegr-a
listas vêm, de público, dizer porque dei

xaram de ser integralistas, numa hora

em que a similidade das ideologias - in

tegralista e nazisafscista - cria um am

biente de suspeição em torno dos aritigos
par-t.idár ios do sr. PlInio Salgado. Aquilo
que, em outras circunstâncias, talvez pu

desse ser considerado um ato de coragem

moral - abjurar de um erro - adquire,
a meu ver, nesta hora, UÚl aspecto pre
cisamente inverso. Mais valeria que os

que assumem essa atitude demonstras

sem por atos sua nova orientação fjloso·

fica e política, sem alarde especial.
Em meio a essas abjurações, uma hou

ve que causou sensação: foi a do sr. San

tiago Dantas, cujo nome merece um

grande destaque na vida intelectual do

país. Sensacional me pareceu essa decla

ração, porque nela o sr. Santiago Dantas

acha que a ausencia de vida política no

Brasil ,de 1937 para cá, privou os brasi

leiros de conhecerem.' a evolução das

idéias no' mundo, o que não é perfeita
mente exato. Privou-os talvez de cornen

tá-las ele público. Mas as revistas, jamais
e livros estrangeiros não deixaram de
entrar no país e por eles qualquer estu

dioso, que quisesse conhecer dessa evo

lução, poderia tê-la seguida.
Sensacional ainda, porque tendo sido

Por todos esses motivos, reforço minha

convicção de que as abjurações feitas
na hora em que o silêncio apenas pode
ria ser incomodo, não trazem um de

poimento muito convincente. Não valem
mais do que simples acomodações com

as circunstâncias.
MAURíCIO DE MEDEIROS

................... -
li ...

fi"', ......

\oUç! NÃO TEM o DI�EITO
DE FICAR ASSIM I

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533

A moleza e o incJTsposição constante são sinto
mas frequentes da Prisão de Ventre, essa terrível
ICldra de energias que aniquila uma pessoa,
roubando-lhe as fôrças. Reaja contra êsse des
'nimo e combata o mal pela raiz I As Pilulcs
de Vida do Dr. Ross, debelando a Prisão de
Ventre, restituem as energias, a alegre disposição
para o trabalho diário e os prazeres da vida.

PILULIS DE vnra
DO OR.IOSS

CASA43
IoIIVRARl4\ E PAPELARIA

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

·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.

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Dr. LAURO BAURA

o ínteg ratísmo um mov irrren to nitida
men te de direita - por seu espír itualís
mo, por sua tendência conservadora do

capitalismo prívado - o sr. Santiago
Dant.as, diz textualmente: "É necessário
ter a coragem doe proclamar a falência
irremediavel da direita no mundo modero

no, por ter ela chegado, em quase todos
os países a lima contradição com seus

ideais prim it.ivos",

Ora, essa contradição apontada pelo
ilustre professor já se tinha feito sentir
antes ele 1D37: as liberdades públicas já
estavam cerceadas nos países governados
pela direita: já o Estado tinha procurado
se fortificar acima das corporações e sino
d icatos; já o racismo surgira impetuoso
na Alemanha e caricato na Itália, na Es
panha e, até lneS1110, entre os l10SS0S in

tegralistas que se tinham metido a iniciar
uma campanha antissemitica e buscado
raízes nacionalistas no vago sangue gua
raní porventura circulante em alguns ra

mos da grande família brasileira.
Que dos par-tidos de direita haviam de

sair os Quislings já poderia ser perf'eita-
mente previsto antes de 1937, porque a Doenças de Senhoras-
direita nazifasclsta tinha um caráter inter-

I Vias-urinarl"asnacional com o qual interviera na guerra
civil de Espanha, na revolução abortada I Tratamento especíallsado
dos Cagoulards em Franca e até em das afecções crônicas do
1938 ]]0 golpe sanguinolento do Rio de aparelho genital feminino.Janeiro.

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

hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Dlstermls e

ímtra - vermelho, I

Consulras - das 10 às 12
e das J5 às t 7 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

14. Te!. 1 66:3. I
Restdencta - R. João Pinto'

Il. Te1. 1 687.
__" I

As anedotas e piadas aparen
temente íngênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

o empobrecimento do sangue que é con

dição muito séria, As poderosas vitaminas

e o cálcio da EMULSÃO DE SCOTT - do

mais puro óleo de fígado de bacalhau -

revitalizam o organismo e enrriquecem o sangue 1
Em qualquer época, não há substitutos para a

EMIJ lSÃO «e:S[OlJ
Uma fortuna para os pobrés de saude I

FERRO DE ENGOMMAR

Coleman
-

�!
NBa ha ••p.r•.

A..uac••s. rapldam.n
t••••mpr. ,.r i.u.l.

�M!�Fabricand••
..u.lmando ••u pro
,rio ••z da ga.olina.

�!
Para uso am

.... Iqu.r tugar. NBa r.
lIU.r corlla••u ligaçõ••

"'TENCÃO - Devido ,. difiouldades do momento, OI eatoques 1101 nOI_
Diltribuidotre8 Dão estão 80 niveI costumeiro, mas ainda se encontram e.
.ituação de poder ateader á clientela, sendo que a Fábrica está envidando
..forçol para fazer nova. remeesaa, dentro da medida do possivol,

Represenian;.. :
L. W. MORGAN & CIA. LTDA.

Rua Benjamin Con.tant. 51 • 1.° audar > IIftlal 9 a 12
Caixa Postal 3431 . Silo Paulo

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

i sob a direção clínica do médico Dr. DJAlMA MOELLMANH
I Constru�'llo moderna e contorravet. .. ituada em aprazlvel chácara, com

I espl-ndlda vista pua o mar, exc. leute local para cura e repouso' 11-
.

gua fria <.l quente
'

i Aparelhamento complete e moderníssimo para trata
I mento médico cirilrgico e gineCOlógico.
! Ralos X- Ultra- violeta- Inf 8-V,H l}1elb(IS Oor'as-curtas- Elelrfc'duh
médica -Exsme < endoscópcos Lab. r; tório para 08 exames de ell1cidà�
ção de diagnósticos.

I Apartam- nos dt:. luxo com banhelro, 40$000 diArfo; ApartamE\Dtrs
de I. classe, 25$000 diãrtr; Quartos de II. classe, 15$000 dlano: S las.
reservadas. II $i'( O diário; Acompar he ntes.r e m refelçOep, [;$OOiJ dlarlo
Secção de Maternidade--· Partos con. perme nêncla de 10 dias em Apar
tamento de L classe inclusive se la de op-rsções: com parteira da olí
ente ;iCO$OOO e com parteira da Oasa de Saude 35(1$000.
Para eBtad ,8 prolongadas preços Ilcombinar" O doente pod ter médico
pattlculs.r

FLORIJ�NOPLIS
Largo Silo· Sebastião Telefone 1153

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. 'VETZEL INDU�TRIAL-JOINVILLE {Marca regisr.J

recommellda-se para roupa fina € roupa cotnrnom.
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Resislencia na Grecia f ,CHACARA
Londres, 16 (European Correspondents) - A manutenção da ordem. Vende-se ou permuta-se

pública da Grécia tem até agora estado, nominalmente, nas mãos do uma bãa chácara, com 10 000
chefe do govêrno fantoche, Tsolakoglu, que regia também a pasta da: mts, 2 dispondo de 8gua cor
Interior. Não obstante a vigilância das autoridades militares alemãs e. rente, poço de agua potavel,
italianas, a ordem pública tem, porém, sido alterada repetidas vezes nus: ínsts lação elétrica, árvores
últimos tempos. Tsolakoglu foi obrigado a entregar a pasta do Interior a Irutiterss diversas, catesal,
outro "quisling", o General Bakos, que tinha sido treinado na Alema- t

etc. Terreno plano.c-Intor
nha. A-pesar-disso quase todos os fios telegráficos usados pelos nazis l ma cões na redação do ES
têm sido cortados e causados grandes transtornos nas comunicações TADO.
das tropas de ocupação. O material ferroviário está sempre a desapa-
recer. Em certas linhas parou completamente o tráfego, em vir
tude do misterioso desaparecimento dos carris, dormentes e sinais. Os
italianos agora prenderam como reféns os maior-ais das localidades por

- onde passam as linhas afetadas.

4 O ESTADO-Sábado, 17 de Outubro de 1942
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I Farmácia «Esperança»
do

farmacêutico NILO LAUS

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

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

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

Mercado,
FONE 1.642

.

REUMATISMO GOTOSO
ACIDO IíRICÕ

.

DORES lOMBARES

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina
Rua Ireleno n.o 16 - Sede própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certtllcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municlpios do Estado
Representante da Caíxa Economíca Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembr-o.

IPaga todos os COUPODS das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pejas

melhores taxas :

C/C A dísposlçãe (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6�n
C/C Ayiso Prévio 8�
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuracão para receber vencimentos em to
'l88 as Repartições Federais. Estaduals e Muntcípsts.

15v.- 2.

Vasa, precisa-se
--",----_.-_._--

Deseja-se alugar boa casa,
devendo ser grande e ter 4
dormito! iOB e bem assim ou

tras dependenclas. Deve ter
dependeocias à parte, para
empregados. Deseja-se, com
jardim e bom quintal. F.' ne
cessário s er na Praia de Fó
ra, ou Rua Esteves Junior.
A casa àeve achar-se em boas
oondlçõ-s. Pede-se deixar
essas íníormaçõe , com o "O
ESTADO.. dizendo qual o

aluguel.

-

COifipanhia Arc �iança �a Haia»
Fundada em 1970 BAIA

Seguros Terrestres e Meríttmoa
------

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizadu Rs 9.00U:OVü$OOO
Reservas, mais de • õ4.700:000$OllO
Responsabilidades assumidas. :1929.719:000$000
Receita J 28.358'717$970
Ativo em :11 de dezembro 85.964:965$032
Sinistros pagos 7.323:826$800
Bens de raiz. (prédios e terren(Js), 22354:000a;OoO

Vende-se uma chácara
saudável e a-.

prazível, C0m 23 metros
'de frente por 330 de fUD-
dos, sobre a estrada geral
próxima ao Balnearlo da
Ponta do Leal. Informações
na gerencla do "Estado."

10 V!!. ···8
Diretores:

Dr. Parnpni!o n'Utra Fr eh e de Carvalho. Epiphanlo JIIse
de Souza e Dr. Francisco de Sá. NegociO de ocasião:

Vende-se uma Jimousina
de aluguel, chapa no 1.511.
Preço: 6:500$000.
I'ratar com o propríeturío,
Victor R"pindola, Oa-a Ele
trica- RU8 João Pinto 15

Vi1·1 3

I

Agências e sub-agências em tod« o terrltór io nacional.
Sucursal no Urugu ái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àtrlca.

Agente em Florianópolis ALUGA-SE �:p::���
n. 2 à rua Visconde de Ouro
Preto. Tratar no Mercado PÚ
blico. n. 32.

L O B O & (ia.
�UA PELlPt NSCHMIDl 6.v.-3

COUIil oostat fi,,) TtletJhond083-t:.nd. Tel. c ALLlANÇA,

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. ltajaí,
Blumenou e Laqea.

Casa Compra-se uma, até
vinte e cinco contos

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

Felipe Schmidt, 104.
5.vs.- 3

r
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CLUBE DOZE -- Hoje, grandioso baile promovido pelo Gremio Marajoara
em homenagem à Semana da Asa, sob o palrocinio do A. C. Calarinense
HOJE, no baile do Marajoara será realizada a cerimonia da" entrega de «Brevet» aos pilotos do

Aéro,.,Vlube Vatarinense. Na solenidade, usará da palavra o jornalista Jáu Guedes.

«Sbow» SensacionaL Amanbã à tarde estreiará no Lira a orquestra infantil «Petizada do ritmo»,
sob a regência do maestro Capela (11 anos) «CIONER» ZANZIBAR (10 anos).

_.�

-=-

Domingo da Crianca
)

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

esportiva infantil, Variadís�i�as
competições. Lindos prermos

aos vencedores.
"

A's 15 horas -- Grande ma

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

'•••••e .

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
(Cedido pela Prefeitura)

I Terça - feira, 20 de outubro de 1942
Estréia-às 20 horas-Estréia
Joracy Camargo apresentando

o

r

AIMEE
E SUA GRANDE COMPANHIA
DE ·COMEDIAS sob os auspicias
do Serviço Nacional de Teatro,
do Ministerio de Educação e

Saude, com a representação da
engraçadíssima Comédia:

SABIO
x

CLUBE 12 DE AGOSTO
3 atos de JORACY CAMARGO

Elenco: AIMÉE, Luisa Nazareth, Flora May, Juracy
de Oliveira, Cecy Braga, Helma Gloria, JORACY CAMAR
GO, Modesto de Souza, Ramos Junior, Mario Lago, LuÍ'z

Cataldo, Osvaldo L()usada e Arthur Costa.
Diretor - Professor RAMOS JUNIOR

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

ro); gerais 2$000.
.

As localidades -já se acham à venda na
••Agencia

Gloria" (Praça 15)
••8 .

De ordem do sr. Presidente, convido
aos srs. socios e exmas, famUlas, para a

matlnée infantil, que iste club� realizará,
domingo prõximo, com inicio às 17 horas.

ORLANDO FILOMENO, Secretário

CONVITE o Cantista Recreativo Futebol Clube. de
João Pessoa (Estreito). convida todos
os seus associados pal·a ii «Soirée«

dansante. a efetuar' se dia 17 do corrente. às 21 heras, em sua séde so
cial. em pról da compra de uma Bandeira Nacional a ser oferecida ao
glorioso ltt" D.·C. ESS9 saréu-dansante terá o alto patrocínio do sr, Pre
feito Municipal de S. José. sr. Pedro Mayvorne.

)
A DiRETORIA

Só às autoridades interessa
rá, de-jato, o que sabes a res-

peito da "qulnta-coluna"o (Lo
Do No)o

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Traiano, 12.

Não há opinião pública
Londres, 16 (EuI'OpeaJ1 Corresp.) - Há tão grande descontentamen

to na Alemanha, que os jornais estão constantemente a exortar o povo
a manter a

'

calma. O último aviso foi do "Pommersche Zeitung", que
disse: "Quem disser que fala em nome do povo, em geral, está, a-final
de contas, expr-imindo apenas a sua miserável opinião e não tem direito
de falar pelos outros. E' tolice dizer-se que se conhece a opinião pú
blica, - pela simples razão que ela não existe".

........•.......................•.... ;
· .'
• •

: SEDAS:• •
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento _

: .

das melhores fábricas do país, são :
: encontradas nos balcões da �
! Casa SANIA BD A i
• i
: Díáríamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• I

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus ·a

migas 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-Poslalll0-Fone: 1277

SALVOS DE
INVASÃO!

Motim de poliCiais .

nazis
Londres, 16 (European Cor

respondents) -- Os nazis na No
ruega não estão satisfeitos com
a atitude da sua própria polícía
e. por consequência, mandaram
regressar à Alemanha muitos a
gentes de policia. Alguns recusa
ram-se a voltar à patría e foram
fuzilados, segundo diz o jornal
"Socialdemokraten ", de Est.o
colmo. Mais 800 deles embarca
ram num vapor que foi metido
no fundo por um submarino in
glês.

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 mãos dos Na
zfs] 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! Um conhecido escritor des
creve o pesadêlo 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

vida quotidiana de um estirnu
lente interêsse. Pág.!.
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SETEMBRO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

J.W.T.

Representante Geral no Brasil :
nmNANDO CHINAGLIA

Rua do Rorôrí», 56-A 2.° andar - Rio

CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS
PITAL MILITAR

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
dis, o concurso de títulos para círur
giOes dentistas contratados, a-fim-de ser

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

dade de Odontologia oficial ou of'lcía líza
da pelo Govêrno Federal e certídãe de
seu registo no Departamento Nacional
de Saúde.
b) - Certidão de nascimento em orl

ginal, provando ter no máxíma 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"
ções concernentes ao Serviço Militar.
d) - Cópia de ata de Inspeção de

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, firma·

do por autor-idade competente e folha
corrida.
f) - Ser brasileIro nato ou naturalí

zado e no gôzo do seus direitos civis e
politicas.
g) - Carteira de identidade .

h) - Atestado de vacina.
i) - Residir hã mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima. com ex

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

os interessados dír iglr-se ao Hospital Ml
litar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de F'lorlaaópclls, 25

de setembro de 1942.

Dr. e'erno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone Vi68.

..----�---.....,�---------
NOVO CURSO -DE EMERG1l:NCIA DU
MEDICINA MILITAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5B Região
Militar, estão abertas, no H. M. de FIo.
rianópolis, as inscriçOes para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civis, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se.
rã iniciado vinte dias após a publicação
dêste .

Hospital Militar em Florian6poll�. 21
, ele Bllt�mbro de 1842.
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I Ecos e Notícias Wilkie diz que a Russia não será vencidalll Vida Social IWashington, 17 (Unitedj - Reafirmo o que disse em Moscou sobre a necessidade da abertura.
imediata de uma segunda frente de luta contra Hitl er - declarou Wendel Willkie à imprensa, depois: .

Hoje, às 19.30 horas, haverá
sessão doutrinária no Centro
Espírita' 'Amor e Humildade do
Apóstolo"; amanhã, no mesmo

horário, haverá sessão doutriná
ria no Centro Espírita "José de

de ter informado O' presidente Roosevelt das impres sões colhidas em sua viagem ao Oriente Médio, à
Rússia e à China. Em seguida Wíllkie disse estar plenamente convencido de que a Alemanha nunca po
derá conquistar a Rússia, cujo poder defensivo é im enso e inexgotável. Por fim, o representante especial
do presidente Roosevelt expressou sua confiança inabalável no triunfo das armas aliadas, empenhadas em

elo presidente Roosevelt exprssou sua confiança ina bável no triunfo das armas aliadas, empenhadas em

destruir virtualmente os totalitários.

Nazaré". A (HIHA NÃO RECUA ANTE FORÇAS SUPERIORES

Apesar da avassaladora inferioridade em armamen

tos, avioes 'e abastecimentos, Q China continua a co
brar elevado tributo do be:m equipado exército japonês,
com o auxilio material que lhe fornecm os Estados Uni·
dos e a Grã.-Bretanha. Assim vai ela resistindo com suo

cesso à última investida nipônica para' liquidar o in
cidente chinês". A fotografia mostra alguns dos dois
mil prisioneiros japoneses capturados pelos tropas chi
nesas de Chongsha. (Foto de BRITHS NEWS SERVICE)

Caspa T LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

Orcame��O$
em «cfI.lzeiros)

Manaus, 17 (AN) - De acôrdo
com o decreto-lei que rege o as

sunto, o orçamento do Estado elo
Amazonas foi apresentado pela In-

Grlnd. Tónico tervcntor ia ao Departamento Admi-
___

nistrat ivo a 30 de setembro pp.
IRMANDADE BENEFICENiE'-DE fendo de ser executado em 1943,

N. S. DO ROSÁRIO E SÃO I a Interventoria Federal enviou
BENEDITO àquele órgão administrativo uma

segunda proposta, convertendo-a
em cruzeiros, figurando a receita
com Cr. 8 2G.566.400.00 e a despesa
com Cr. � 26.562.361.58. A conver

são foi realizada pelo sr..Jorge de
Andrade, técnico da Fazenda Esta
elual.

•

Estará, amanhã, de plantão a

Farmácia � "Esperança". à rua

Conselheiro Mafra.
.

alumínio.
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No dia de amanhã e' no ano

de 1860, morria o grande poeta
brasileiro Casimiro de Abreu.

�

Chegaram ao Rio três técni
cos norte-americanos, srs. Wal
ter Rice, Basil Horsfield e Ro
bert Adams, que vieram ao Bra
sil estudar nossas jazidas de

"

o vespertino "O Globo", do
Rio, informou que a Câmara
de Previdencia Social do Con
selho Nacional do Trabalho re

solveu não permitir a acumula
ção de aposentadoria pelos co

fres tederais, estaduais e muni

cipais. com as das instituições
de Previdencia Social.

•

Foi noticiado que o D.A.S.P.
está elaborando nova lei, que oro

ganiza o pessoal extranumerá
rio, e cuja decretação está seno

do aguardada para muito breve.
•

Foi autorizada a Fazenda
do Estado a vender P9r 40

contos os predios que dão
fren te para a Praça Pereira
e Oliveira e compreendidos
entre as ruas Arcipres'te Pcd
va e Padre Miguelinho.

*

Int. Rui Carneiro
Vítima de um desastre de a

viação faleceu. ontem, o sr. dr
Rui Carneiro, interventor fede
ral no Estado da Paraíba e fi
gura de marcante relevo na vi
da política do país.

O porteiro do palacio do
Governo passou a denomi
nar-se {'(porteiro-mordomo�.

•

Por se acharem vagos, fo
ram extintos·,

,.

6 cargos da
carreira de professor de E

ducação física.

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

Desmentida a prisão
de von Soek

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

Nova Iorque, 17 (A. P.) - Orá·
dio de Berlim desmente as noticias
correntes sobre a prisão do mare

chal von Bock, dirigente do assal
to alemão a EstaIíngrado, mas não
se referiu aos boatos acerca do
seu afastamento do comando ale
mão naquele setor.CINEMAS

fRACOS.
ANtMICOS

Programas de hoje:
REX, às 7. 30 horas: ..Ele,

Ela e Eu'); Complemento
Nacional e «Voz do Mundo'.
Preços 2$5 e 2$.
ODEON, às 5 e 7.30 horas,

programa duplo: «A sombra
da morte» e a «Garra de
Ferro»; Complemento Na
cional. Preços 2$, 1$5 e 1$.
(Impr. até 10 anos)
IMPERIAL, às 7.30 horas:

«O Vilão ainda a perseguia»;
Complemento Nacional e «A·
utaHdades R. K. O. Pathé
News». Preços 1$5 e 1$1.

Caspa 'i LOÇÃO MARAVI·
T,HOSA. !

TOMEM

�nho Crelsafadl
"SILVEIRA"

Festa de N. S. do Rosário
De ordem da Mesa Administrativa

desta Irmandade, convido a todos 0S
llOSSOS Irmãos e demais fiéis, para
assistirem às festividades em louvor
de nossa padroeira, Nossa Senhora
do Rosário, a realizarem-se na sua

Igreja, e que constarão do seguin
te:
Dias 16 a 2/[ do corrente, nove

nas às 19,30 horas.
Dia 25, domingo, às 6,30 horas.

missa com Comunhão Geral; às 9
horas, Missa Solene; às 19 1/2 ho
ras, novena, ele encerramento.
A Mesa Administrativa desde ió

agradece a todos os que compa: �.
cerern a estes átos ela nossa Reli
gião.
Consistório, em Florianópolis, 16

de outubro de 1942.
Manoel Alves Garcia

10 secretário

É UMA. DOENÇA
amro PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

GRATIFICA�SE
Pede- e a quem achou uma

argola com :J chaves grau
des e 2 nequena s. entregá-ir.
nesta redação, que será gra·
tlficada.
646

o tabelamento no
Estado do Rio

Rio, 17 (M.) _ o interventor
Amaral Peixoto, recomendou aos

prefeitos do interior, providên
cias imediatas para o tabela
mento dos gêneros de primeira
necessidade,

EDITAI,
Ex tr-avio de conhecimento a ordem
o "Lokle Brasileiro" (Patrimônio Na

cional) avisa a quem interessar possa
que, 11 "Fábrica de Rendas. e Bordados
HOEPCKE S. A.", estabelecida nesta ca

pital à rua Felipe Schm idt n. 139, comu
nicou terem sido extraviados os corihe
cimentos a "ORDEM" ns. 50 e 55, do por
to de Santos para Florianópolis, do va

por "MURTINHO", entrado no elia 28 de
, setembro último, sendo embarcadores os

S1'S. Bre ithaupt & Cia. e a ela pertencen
teso

O prímerro conhecimento (n. 50) é re-
Salvador, 17 (AN) _ Afim de se- lalivo a FRBH-109/10-2 exs. fio algo

rem iniciadas as obras ele reforma dão para tecer, 211 ks. e o segundo a J

no prédio da Biblioteca Pública elo B-10-1 ex, alfinetes ele.metal, com 62

E r 'f ,·1', '. ks. Se nenhuma reclarnaçâo for apresenstarlo, o I e er 1(,0 estabelecimento tada dentro do prazo do § 10 elo art. 90,
nassará a funcionar provisoriarnen- elo Decreto n. 19.473, de 10·12-1930, mo

le no ant iao edifício do Pronto so.,
diticado pelo de n. 19.754, cl� 18-3-19�1.

,. "'. ,
. sera a carga entregue ao notificante in-

COI 1 O, na lua da Ajuda. Der:tre os dependente ele conhecimentos.
melhoramentos com que ser-a dota- Florianópolis, outubro de 1942.

do O antigo edifício ela Biblioteca Loicle Brasileiro (Patrimônio Nacío-

destacam a substituição elo piso nal).
Irê S. Ulysséa & Irmão

atual por Iages de conereto e a das
I Representantes

estantes que serão protegielas por
material incombustível.

Vai ser reformado o predlo
da Biblioteca Pública

anrsersãrtoss
Por motivo de sua aniver

sario, será, de certo. hoje: mui
to felicitado o sr. Rogerio Gus
tavo da Costa Pereira, vice-

I
preso da Associ:ção Comercial.

Passa hoje o natalício -do in

teligente menino Vilfredo fEiras
de Macedo, filho do nosso dis
tinto amigo sr. Ernesto Macedo,
operoso secretário do Consula
do Norte-Americano.

«8elnan8 da 11S8»

Agradecimento e Missa

Legião Brasileira de Assistencia
Amanhã, às 20 horas, no Tea

tro Alvaro de Carvalho, efetuar
se á a solene instalacão da Le

gião Brasileira de Assistência,
em Santa Catarina'

Com uma solenidade, que se

realizará à noite no Clube 12 de
Agosto, inieiam-se hoje as: co
memorações da "Semana da
Asa".
Os atos de hoje serão presi

didos pelo sr. interventor fede
ral, e constarão de: a) discurso
pelo sr. Jáu Guedes; b) entre

ga pelo ten. cel. aviador Epa
minondas Santos. dos documen
tos referentes à doação do avião
" Frederico Carlos Gomes ";
c) entrega dos "breveta" aos

novos pilotos; d) discurso do

piloto dr. Angelo Novi; e) dis
curso pelo paraninfo. dr. Ader
bal Ramos da Silva

Fazem fin08 hoJel
O sr. Gentil Avila;
- o menor Edson Elpo, filho

do sr. Alcides Elpo, funcionaria
da E. A. V. C.

- o sr. Armando Brito; concei
tuado proprietario da ,.Alfa iata
ria Brito";
-a exma. sra. d. Laura de

Moura Ferro;
-a sra. Corina Werner;
-o sr. Antonio Accioli Caro

neiro, destacado funcionaria do
Tribunal de Contas;
-8 sta. Otília Vieira;
-o menino Nórton Gonçalves.
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A Estatística Militar, destinada a'
facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-Ihe apôio é trabalhar con ..

tra o Brasil em guerra. (D. E. lVl.).

Fazem anos amanhã:
Faz anos amanhã o nosso pre

zado amigo sr. Pedro Goular t,
antigo funcionaria da firma
Eduardo Horn, desta praça, e que
por seu nobre coração, goza de

geral estima em nosso meio.

Clubes:
O Lopes Vieira S. C. efetua

rá, amanhã, animado saráuu-dan
sante, com início às 14 horas.

•

O Cantista R. F. C., do Es·
treito, efetuará hoje, com iní
cio às 21 horas, grandioso sa

ráu-dansante , contando para is
so com animado iaae-basde, em
pról da aquisição de uma Bandeira
Nacional a ser oferecida ao 14'
S.C. Essa noitada recreativa
será patrocinada pelo sr. pre
feito de S. José.
Amanhã, com ID1CIO ás 18

horas, será levada a efeito outra
"soirée"· dansante.

•

C. R. Democrata efetuará
hoje animado baile. oferecido à
sua "rainha", sta. Albertina Re
:;is, e com início às 21 horas.

•

Hoje, com inicio às 21 horas,
o "Clube Recreativo 12 de Se·
tembro", das Capoeiras (S. Jo
sé), efetuará animado sarau

dansante, que recebeu o nome

de "Baile da Partida".As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
'ares podem exigir, sempre que ho»
ver dúvida quanto à veracidade dr

qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

Q Floricultura pede ao .

seus amaveis fregueses que as

encomendes de coroas e pal
mas para o Dia de Finados
selam feitas até 25 do cor
rente. Corôas, de 10$ até 50$,
palmas de 5$ até 15$.

15 v.--6
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Não tenhas dúvida em de
nunciai' um "quinta-coluna".
por mais que pareça. teu aml
g'O; não merece tua estima urn

traidor da Pátria. (L. D. N.).
Prestigia o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta. colunista". (J�.'
O. N.).A T00a,

Sopas, pudins e demais

pratos ficam mais nutri
tivos e saborosos si pre

parados com MAIZENA
DURYEA. Peça, gratis, um
exemplar do "Meu Livro
de Receitas" e prepare
pratos deliciosos.

t
Floriano da Silva Vieira.
Maria M. Vieira e filhos
agradecem a todas as

pessoas que os contorta-
ram Por ocasrao do passamen
to de sua saudosa filha, irmã
ITALIA VIEIRA, aos que as

sistiram ao enterro e lhes en

viaram pêsames e flores para
o féretro. Ao mesmo tempo,
convidam a todos para assisti
rem à missa, que será rezada
2". feira, às 7 horas, na matriz
do Estreito (João Pessca), fi·
cando penhorados os que com

parecerem a êsse pledosc ato,
.

À MA/lENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, f· S. PAULO 4 o

Peço enviar·me, gratis, o "Meu Livro d. Receitas"

Nome _ ..__ _._ ._.__ _ ..•.. _ ..••. _ ..•....... _.

Rua _ .. _ _ _ _

Cidade Estado .
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