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

I
tivamente a sua clínica, das

I
14 às 16 horas. Consulto- •

rio à Praça Pereira de ou:
veira n" 10'

LONDRES, 21 (ERNEST AGNEW, iDA ASSOCIAT'E D PRESS) - ,DOIS MILHõES J)E FRANCESES SE DISPõEM A LEVANTAR-SE Ell'I.ll'IASSA CONTRA
O GOVÊRNO DE \VIClIí, "SE :O ,CHEFE D.ESSE GO VÊRNO, O SR. PIERRE LAVAI.J, TEIMAR NO PRO PóSI'FO J):E LEVAR A CABO SEU PROGRAMA DE
R,ECRUTAMEN'FO DE TRABALHADORES :FRANCESES PARA AS INDUS'l'RIAS DE GUERRA ALEMÃS". ISTO ;FOI AFIRMADO, NES'FA CAPITAL,
POR UM POn'FA-VOZ DOS FRANCESES-COMBA'fEN'FES, AO .�'IESll'IO TEIUPO QUE OUTRAS INFORMAÇõES ANUNCIAVAll'I J)ESERÇÕES, MOTINS E
SUICílHOS ENTRE AS TROPAS ,NAZISTAS NA NOnUÉGA E NOTICIAVAJt! O AUll'IENTO DA AGI'l'l\",ÇÃO ;CONTRA iHITLER Ell'I TODOS OS TERRITÓ
lHOS OCUPAnOS DA EUROPA. O POR'FA-VOZ DEGAULIS']'A J)ECLAROU QU:E ,PIER'RE ,LAVAL TERÁ ,QUE RENUNCIAR AO SEU PROJETO DE RE
CRU'FAR 150.000 :OPERÁRIOS QUE O PATRÃO HI'l'LER EXIGIU, SOB PENA nE ,SER APEADO DO GOVÊRNO PELA REVOLTA. lUAS A SITUAÇÃO DO
CHE:FE JlO GABINETE DE VICHÍ ,É AINDA ll'IAIS SÉRIA, PORQUE, SE ABANDONAR O PROJETO, CORRERÁ O RISCO DE QUE SE.JAll'I OS ALEllIÃES

QUE O )ERRUBEllI.

EVITE A. DIFTERIA
Vaci.1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com 'o

Dr. ARMINIO TAVARES
o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATAR!NA

ALTINO FLORESProprietário e Diretor-gerente Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oficiais;
são segredos dífíeels de guar
<lar. (L. D. N.).

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

preços só na CASA MISCELANEA.
�

-� Rua Trajano. 12.

m ��r� �� �! [ � �� �rIU�·�� �n � O� nili� a�
LONDRES,21 (REUTERS) - "A PAREDE DE CHAll'IAS QUE ,SE ,LEVAN'l'A DIANTE DAS TROPAS ALEMÃS, NO CÁUCASO" - ESTÁ INQUIETANDO O
COJt[ANDO GERl\'[ÂNICO, CONFORME INIHCOU A I1�RAIHAÇÃO ,FEITA DE BERLIM, HO.JE. ACRESC EN'I'GU A IRRADIAÇJlO »0 ALTO COMANDO:
"OS RUSSOS 'J'RANSFORlVIARAIU AS FLORESTAS Ell'I FOGUEIRAS ,E É ESTA A ZONA DE BATALlI A. SOB ;COBERTURA DE FOGO E FUlVIO AS 'rRO
PAS ,DE CHOQUE, ,El\IPREGANDO OS ÚL'rnUOS RECURSOS TÉCNICOS RUSSOS, ASSALTAM AS FO nçAS ALEMÃS. AS FOR'rIFICAÇÕES E CASAMA
TAS nUSSAS NO CÁUCASO JÁ ES'l'ÃO EQUIPADAS PAI�A A CA1UPANHA UE INVER.NO, CONFORll'IE COlVIPROVAMOS COM ALGUMAS DEI,AS RE-

CEN'rEMENTE CAPTURADAS".

alemã Pronunciam com pavor a palavra inverno
Moscou, 21 (U. P.) - As informações russas revelam que se verif'i- Moscou, 21 (U, P,) - Com a chega-

cou significativa mudança nas táticas alemãs. Anteriormente, o inimigo ela elas chuvas ele outono, os caminhos certeza ele que êsse seria o único obstá- planos ele Hitler. Passou-se um mês

lançava ataques cm massa contra os setores principais ou decisivos, apoi- nos campos ele batalha se converteram

ando êsses ataques com assaltos menores em outros setores; ao passo em verelaeleiras barreiras que impossibi

que agora os nazistas dirigem suas investidas exclusivamente contra 11m !itam todo o trânsito. Colunas ele

ponto. Há uns qijinze dias as pontas-ele-lança dos invasores se etscudiam, pr lsloneh-os alemães passam pela reta

s+mu ltaueame nte, em três setores, na direção da zona industrial de 110- guar-da. tendo toelos eles levantadas as

este, dos subúrbios ocidentais e dos subúrbios de sudoeste. Agora se solas ele seus paletós, H-fim-de prote-
Iimitam à parte noroeste. Não há confirmação de que o inimigo tenha ger-se contra a água. Entretanto, um

aberto passagem para leste e que haja chegado ao próprio Volga. ano atrás. talvez esses mesmos alemães

estiveram marchando airosamente por
estas estradas em elireção a Kalinin ou

Moscou. Evielentemente, também havia
barro nos caminhos, mas eles tinham a

Mudada a
, .

tatlca
A elefesa ele Estalingrado alterou os

culo em seu avanço. para serem conquistadas algumas ruas

elo baluarte elo- Volga. e o inverno não
está longe. A Wehrmacht não conseguiu
anular o exército russo.

Os prisioneiros pronunciam com pa·
vor a palavra inverno. Dur-ante seis me

ses, toelos os jornais alemães insistiam
em que o inverno russo era o responsá
vel pelo fracasso alemão em Moscou.
Goebbels criou o mito ela invencibili

dade elo inverno russo, e não é de estra
nhar pois Cl.ue os alemães o temam.

DR. Joio ARAUJO

Há um ano, reinava a maior confu

são nas estações ferroviárias elesta ca

pital. Hitler se aprestava para sua mar

cha a Moscou. Hoje, em cornperisaçâo,
fala ele tomar a elefensiva, e suas for

ças se preparam para enfrentar o in
verno. Aumenta o número ele tropas
sobre os trechos ele suas rústicas cons

truções e tornam mais profundas luas

comunicações entre as trincheiras.11s tropas russas atacam pelo flanco
Moscou, 21 (U. P.) - Os despachos de hoje informam que o inimigo

está concentrando nut.ridas forças de infantaria e "Lanks" por trás da
frente de Mozdok, no Cáucaso oriental, para empreender, ao que, parece,
nova ofensiva contra, Grozny, em direção ao Mar Cáspio. As tropas rus

sas, entretanto, atacaram os flanc.os inimigos procurando retardar :J

ofensiva nazista e, ao mesmo tempo, melhorar suas próprias posições.

Monumento a Santos
Dumont Linhos irlandeses e ingleses

Caroàs

AVISO DE

Rio, 21 (C. M.) - No dia'23 do
corrente será inaugurado o 1110nu

mento a Santos Dumont, erigido
graças ao esforço duma comissão
institui da em 1922, sob a presiden
ela do dr. Efigenio de Sales, infe
lizmente já falecido. A inauguraçào
do monumento terá um brilho ex

cepcional, apezar do reduzido pro-
grama cl�s feste)os anua_is em co-

LAVAL AMEAÇADO DE MORTEmemoraçao ao Dia do AVIador, con- ,

forme a, declaração do presidenl e
;10 Aéreo

_

Clube do Brasil. Com a I Zurique, 21 (R.) - Os operários franceses estão abertamente amea ..

rnauguraçao do mon_umento a Sau-] çando Vichí e LavaI e êste, agora, está-se valendo de corpos de guarda
t(JS Dumont o �r.a�Il rende a sua especiais, para evitar ser assassinado, - segundo informa o jornal suíço
homenagem .-le�Ill!tlVa a uma de "Demokrate". Acrescenta o jornal que o governo de Vichi está em sérios
';[188 maior es fIguras. apuros em vista, das ameaças alemãs, "ameaças de tal natureza, que

não nos aventuramos a publicar".

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELARde

Especialista em doenças e operações
olhos-ouvidas-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

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

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

A ponte do Volga tem 41 âncoras
Moscou, 21 (R.) - A ponte de emer-gência, lançada pelos russos

através do Volga, na altura de Estalingrado, tem 45 âncoras. Afim de
dar mais estabilidade à sucessão de barris e tamhores de petroleo '1:1:

:z.ios, que a constituem, os russos têm empregado frequentemente rodas
� ferro e peças de tratores. Passam por essa ponte fios telefônicos e

telegráficos, que ligam ambas as margens do Volga" Desde setembro
que os alemães vêm atacando continuamente, pelo ar, esta obra, mas,
até agora, conseguiram apenas dois impactos diretos, que foram repa
rados em poucas horas.

O "Tr-ibuno de Géneve" diz que o governo de Vichi procurou pri
meiramente acentuar que a resistência era feita por degaulistas e "co
munistas, mas, agora, é c.ompelido a confessar que todos os rrauccses
estão indignados com a atitude oficial no país".

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E. M.).

«Saint Slephen}), novo
navio brasileiro

Rio,21 (C. M.) _ A frota rnercan
til brasileir-a acaba de ser aU111en
laela com a aquisição feita por uma
organização nacional do navio mcr
cante St, Stephen, ox-f'inlarulôs. O
t ransatl ân l.ico deu entrada ontem no

porto desta capíta 1, sob o comando
do oficial da Marinha de Guerra do
Brasil, capitão de corveta Helvécio
Coelho Rodrigues. Depois de preen ..

chidas as formalidades legais, esse
navio iniciará às suas atividades. O
St. Stephen, tem 118,95 de compr-í
monto, de boca 15.92 e de por-ão
7,79.

legião formada por criminosos
••••••••••••••••••••••••e
• •

:S_i-\l':GTTf�N(_)] :
: Contém oito elementos tônicos :
• •
• Fósforo, Cálc:o, Vana •
• dato, Arseniato, etc. "

: o- Pálidos, Dep:l.uperados, :Esgotados. Anêmicos,• Magros, Mães Que Criam, • O trem voou e o
• Crtanças Ruquíucaa rece.. general .•• idem
• berão a touíücação geral e Da Fronteir-a Alemã, 21 (R. I ----

• do organismo com o ii!> O general Von Nadassy, um dos
ç; mais famosos generais do exército

• • húngaro, morreu recentemente,

• .. quando o trem em que viajava para
.

.. Berlim foi dinamitado, perto rte

• Ogulin,. na Croa_cia -:- s�gundo =.
••••••••,.. I)ee••••• "'••"••• I ;���biq��:orma;;oes fidedignas aqm

•

Moscou, 21 (U. P.) - Foi aniquilada outra legião croata que havia
combatido primeiramente em Estalingrado, tendo sido removida, depois,
para a frente do Terck, Essa legião fazia, parte ria 1003• divisão alemã de
inf'antaria ligeira, sendo formada, na maioria, por delinquentes, aos quais
se prometeu liberdade e terra para que viessem combater na Rússia. Os
despachos reproduzem declarações de prlsioncíros segundo as quais os

alemães reprimiram brutalmente várias tentativas de motim e obrlgsram
os croatas a combater sob a ameaça de metralhadoras colocadas à re

taguarda.

Chuva de granadas de mão
Moscou, 21 (A. P.) - Na zona de Voronezh, nossos pelotões de re

conhecimento cruzaram um rio e lançaram uma chuva de granadas de
mão contra dois postos de metralhadoras do inimigo, matando vários sol
dados alemães. Durante as últim-as vinte e quatro horas os franco-atira
dores do Exército russo mataram 160 hitleristas".
._,_.·;a•. !t.l",", _

Os alemães bateram em retirada
Moscou, 21 (R.) - Num setor da frente de Briansk os alemães len

taram peneirar nas linhas russas, empregando cortinas de fumaça. O ata
que elos nazistas foi apoiado por poderosa barragem de artilharia e mor

teiros. Os canhões russos silenciaram as baterias inimigas, tendo sido
aniquiladas as forças atacantes. Os alemães bateram, então em retirada •

/
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Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

L-- I Pela manhã, à68 10 às 12
_on�u ta J: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. -- Fone

Dr.

Dra. 5(hweidsonJosephi:1lj
MEDICA .

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Ex-Interno do

(diplomado pela
Paculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Dr. MARIO WENDHAUSEN

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: RUfi Felipe Schtr.Idt n. 38 - T'et, l426

Restdencí»: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLlS.

Diretor do Hospital
da Caridade Gil

Florianimolis
Residência e Cousultórto: Rua Visconde de Ouro Preto 5l

(próximo ao Teatro).
Círurgí i gerul e Doenças de Sl:'r�b<)rHS.

Ftsioterapía: Distem ia, lulra-vermetho e Ultra- Violeta.
CONsULTAS: Dlartamentes àE' 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. AU<iUSTO DE PAULA

.....__..,-�--- ,-------------------

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário do;;
ServíC8s do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Scbmidt, 8, altos da Lí vrartu Xvvl--r. FOCJe !25

Resídencía: Conselbelr« Me Ita , 77--FLORiANOPOLIS 6

1f.1"'fI'ru'fll M' !1IH'l\I."n'l�J!U •• ti U U!.l ULa ejLU,l __ \Jt.

CLI�W(l
Df _ Djalma iv1a:llmann
Formado pela Uníverstdada di'

Genebra [Suíça]
om prsuca n08 hospttaís europeu

CHuloa médica em geral, pedíairra
deenças do aístema nervoso, apare

lho genito-urlnarlo do hornen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavvres

Curso de RadiologIa Cttnlca com ,

dr. Manoel de Aorey Cam panarlo
SSo Paulo). Espeeialízado em HI·
giene e Saúte Públíca. pela Unl ..er
lidade do RIo de Jsneíro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiogratla cliruca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de Iistoteraaia
Lab oratór io de mlcruscupta e

análise cllnlca
RIJa Fernando rdachtido, e

Telefone 1.195

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARlS - GARGANT11

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'I - Fone t.tt61

I
RESIDÊNCIA:

�Bocaiuva. 11ft - Fone 1.%56

I Dr. An�ônio �oniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 118

I
1 'I horas.

IHESID.B:NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

I"--D-�.-R-e-m-ig-i-O-
....

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTaRJa:

Rua Felipe Schmidl--Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
Av Hercllio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados

FlORTANOPOLl1:.i

Dr. BEZERRA LEITE

CIJNICA
,

�i]�DICAI
I Consultas da. 5

I
em deunte.
RERlDENCIA:

Rua Blumenau.
----

CONSULTORIO:
f<ua TfI�jsno, :13

Sob:-ado

boras

28'4

o Brasil e o sr, Hiller
Como todo mundo sabe, - diz o "Jor

nal do Brasil", - O_ SI'. Adolfo Hitler e,

pois, o Partido Nacional-Socialista de que
é chefe e alTIO, sempre tiver-am U111 pro

grama público ê um programa secreto.

Hermann Rauschu ing, tendo abando

nado aquele pai-tido de que foi figura de

prol, pois chegou a ser chefe nazista do

govêrno de Dantzig, no livro Hitler me

disse, fez revelações longas e impor tan
tes sôbre os intentos secretos do homem

que acabou ateando fogo a todo o mun

do.
Ern urna das muitas conversas ou con

ferências que teve COl11 o fuehl'er, o sr.

Rauschning ouviu do já então chanceler
do Heich confidências sôbre os seus desi

gnios em relação à América Latina.

"Visivelmente, diz o autor do livro em

apreço, só tinha (o sr. Hitler) do Novo
Mundo um conhecimento muito sumário;
repetia alguns julgamentos recolhidos ao

acaso das suas le ít.uras". O Brasil in te-

ressou-o particularruente. "Edificaremos

e que lhe dariam o Brasil de presente,
sem que êle precisasse de combater, são
os nazistas alemães domiciliados aqui p

a "quinta coluna", de brasileiros traido
res, Com estes, o Govêrno Brasileiro sa-

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

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

IRMANDADE BENEFICENTE DE
N. S. DO ROSÁRIO E SÃO

BENEDITO
Festa de N. S. do Rosário

De ordem da Mesa Administrativa
desta Irmandade, convido a todos 'JS

1108S0S Irmãos e demais fiéis, para
assistirem às festividades em louvor
.le nossa padroeira, Nossa Senhora
Jo Rosário, a realizarem-se na sua
;greja, e que constarão do seguin
te:
Dias 16 a 24 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. de encerramento.
A Mesa Administrativa desde já

egradece a todos os que compare
ccrem a estes Mos da nossa Reli
gião.
Consistório, em Florianópolis, 10

de outubro de 1942.
Manoel Alves Garcia

10 secretário

rI

no Brasil uma nova Alemanha. Teremos
lá tudo quanto necessitamos". Desenvol

veu, sôbre esse tema, as grandes linhas
de ação que poderia exercer um govêrno
paciente e enérgico e os resultados que
poderiam obter-se. Xo Brasil, pensava
êle, achavam-se reunidas todas as condi

ções duma revolução capaz de transfor
mar em alguns anos um Estado gover
nado por mestiços corrompidos em um

Domínio germânico. "Por outro lado, te-

mos direito sôbre esse Continente, onde
os Fugger, os Welser e outros pioneiros
alemães possuíram outrora domínios ou

feitorias. Nosso dever consiste eru re

construir esse velho patr lmôn io, que
uma Alemanha degenerada deixou disper
sar-se. Já passou o tempo em que tinha
mos de ceder o passo à Espanha ou a

Portugal e desempenhar em toda parte
um papel secundát'io".

Seu convidado von Pf ... , confirmou
as possibilidades que a Alemanha pare
cia ter justamente no Brasil. Os brasí
lau-os têm necessidade de nós, se que
rem fazer algo no seu país. O que lhes
falta não é tanto o capital contabil como
o espírito de empresa é o talento de 01'

garuzação. Além disso, precisava von

Pf _ .. , o Brasil começava a cansar-se dos
Estados Unidos, que procuram explorar c'

pais ao invés de desenvolvê-lo.
- Dar-Ihes-e1110S ambas as cousas, re

plicou Hitler: capitais e espírito ele em

prêsa. Dar-lhe-emos, inclusive, urna ter

ceira coisa: nossas idéias políticas. Se
existe Continente em que a democracia
é uma Insensatez e um suicidio é exata
mente na América do Sul. Trata-se de
convencer a essa gente que pode lançar

Ifora seu líber-a lismo e seu democratismo.
Têm ainda vergonha de ostentar os seus

bons instintos. Acreditam-se obrigados
ainda a representar a farça democrática.
Pois bem, esperaremos alguns anos, se

fôr mister, e os ajudaremos a pô-lo de la
do. Naturalmen te, teremos que enviar
lhe gente nossa. Nossa juventude deve

I
aprender a colonizar".
Pouco adiante, o sr, Hitler declarou:

"Deveremos iniciar dois movímentos di
ferentes: um movimento leal e um mo

vimento revolucionário. Pensa o sr. que
isso seja dificil? Temos dado provas de

que temos competencla nesse genero de

trabalho; se não fosse assim, não estaria
mos sentados um em fren.te do outro,

Longe de nós a intenção de fazer como

Guilherme, o Conquistador, desembarcar
tropas para apoderarem-se do Brasil pe
las armas, Nossas armas são ínvíslvets,
Nossos "conquistadores", meu amigo,
têm um cometimento mais dificil que os

anteriores; por isso é que suas armas

são de manejo mais delicado".
O le,it,or compreende, é claro, que os

"conqulstadores" a que Hitler se refere

be como haver-se.

Quan lo à conquista do Brasil pelas ar

mas, o sr. Hitler, não obstante a sua ve

sania e BS suas fanfarronadas, bem sabr
que seria tarefa um poucochinho mais di
fiei! ... Os "m.est iços corrompidos" sa

ber iam responder à altura aos "arianos

puros" que até agora se revelaram in

capazes de vencer a IngIa terra e os Es
tados Unidos; duas ""democracias cor

ruptas". e a Rússia, que está destruindo
os exércitos nazistas de tal forma que
o Iueln-er acabará representando o papel
do general sem soldados , ..

Farmácia «Esperança»
do

farmacêutico

Senle dôres nos
RINS E NU COSTAS 1
• Reumetismos, dôre« "AS junllts,
ph illchltdcs, olhos tmpltpufltdos
são alguns dos sintomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

sangue. Para esta doença, to
me Pílulas de Foster que lhe
devolvem a saúde.

Pílula. d. I'OSTER
Para os Rio! e I !exila.
Preferidas porque slo J

• n:urtticas • balsimic...
• Desiníetam e ativam OI rins.
• Féces de tornar.

• Indicadas para uriccmial, urerrir.. I
cistites.

Allfmdl pela D.N.i. IIb N.' UI III 1S-4-(I

,

NILO LAUS I

Conselheiro Mafra 4 e

Merendo,
FONE 1.642

5 (edificío

Hoje e ame nhã será li sue preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrilch".

PREÇOS
Garanle se a exala observância no receituário médico

MÓDICOS
R. do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. LAURO DAURAI A��!?������!����;ROBS:��t���caPi:
Doenç�s de. Senhoras- tal, S. José e Palhoça, avisa os interessados de que os talões de

VlaS-urmarlaS "passes" gozam dos seguintes descontos:
Tratamento especlallaado ESCOLARES - 50% de abatimento;

das afecções crônicas' do OPERÁRmS - 30% de abatimento;
aparelho genital feminino. COMUNS - 20% de abatimento;

Tratamento moderno de .------------�

gonorréa crônica por meio
.de eletricidade. Varizes e
I

hemorroides sem operação.

li Fisioterapia - Diatermia e

ítnfra - vermelho.

I Consultas - das 10 às 12
'e das J5 às 17 horas.

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

9. Tel. 1.607.

à rua Felipe Schmidt, 19

Estão cheenudoL
.

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

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

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

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

Vomece hoje mesmo a economizar,
fazendo as suas compras na

CASA DAURA

1_----
CARl ZES DO DIA

A's 5 e 7 1/2 horas

Uma mulher original Rivais até a morte
Com Fredric March e

Joan Crawford
Com Rochelle Hudson e

Bruçe ªennett

A garra de ferro
Com James Quighley
Baia pitoresca DFB.
Preços 2$000 e 1$500
Imp. até 10 anos

I eine Jorn. Bras. 2/100

2 Noticias do dia

Imp. até 14 anos

Preços 3$000 e 2$000

Dom-Ingo George Brent, Brenda Marshall e George Tobias
em AO SUL DE SUEZ •

•••••••••• 1••••••••••••••
• •
• •
• •
• •

: DE PESSOAS TEM :
: USADO COM BOM RE· :
: SULTADO O POPU :
• LAR DEPURATIVU fi
• •
• DO SANGUE •
• MARCA REGlSTRADI! •
• •
• •
• •
• A SIFIL!S ATACA TODO O ORGANISMO •
• U Fígadr., O Baço, o coração o Estômago, os •
•

Pulmões a Péle Produz Dôres de Cabeça, Dôres
•nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

• belo. Anemia, Abortos e faz os individios Idiotas. •
• Inofensivo 80 organlsmo. Agradável como licôr. •
• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. •
• como auxiliar no tratamento da' Slfilis e Reu- •
• ""?" daVmALIÔSrÁgSmOPINIÕES •

. • O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto Que apliquei multas •
• base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91'i» obtendo •
• tamento da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados •te nos casos em que a via ho- no tratamento da Sífilis.
• cal é a uniea possível •
• (a) Dr. Benedito "'1'alosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii •
O O

.•,••••••••••.••••••••••

o

Publicações
SUlCA - Por Ernesto Ri��enback
Dentre as publicações que focali-

zam os países e sua situação polí
tica, podemos destacar agora, em

meio ao conflito que revolve e en

surdece a Humanidade, - "A Suíça",
do sr. Ernesto Riggenback, represen
tante daquele país entre 11ÓS.
Abstraíndo o "bairrismo" que faz

do melhor autor um crítico parcial,
o sr. Riggenback estuda o seu país
com objetividades, fazendo ressaltar a

posição de neutralidade do mesmo.

Focaliza, outrossim, a alma da na

ção, formada por uma complexidade
de raças e de religiões, a modo do
nosso próprio país. A fusão dessas

raças, deu à Suíça o seu espírito no

bre, o seu amor ao trabalho. O cal
deamento aprimorou-lhe os dons, refi
nou-Ihe a inteligência. E, assim, o

país dos relógios", segundo a expres
são de um viajante do século passa
do, tornou-se uma nação verdadeira
mente democrática, coração sempre
aberto pare todos ...

Estuda, também, o sr. Riggenback,
a amizade suiço - brasileira, advin
da, sem dúvida, da identidade de sen

timentos das duas Nações. Embora
pequenina, encravada entre altas

montanhas, a "Helvetia", não deixou,
con tudo, de se tornar nobre pelo tra
balho, e generosa pelo coração de
seu povo. A ela, somente a ela, deve
o mundo a benemérita instituição da
"Cruz Vermelha", organização intei
ramente regida pelos princípios cris
tãos, de assistência, de conforto.
E isso vale pelo melhor atestado.
O opúsculo do sr. Ernesto Ríggen

back enfeixa uma conferência pro
nunciada no Rotary Cluibe. Merece o

ser lido, pois bastantes conhecimen
tos obtemos da terra de Rousseau e
do belo e poético "país dos reló
gios" ...
Deve o sr. Riggenback continuar

revelando-nos as belezas de sua ter
ra, em conferências, como essa, que
acaba de divulgar.

I. L. S.

Dr. G.

Machado & Cia.

•

Uma das ultimas produções
das industrias aeronáutica Mar
tin, para a marinha de guerra
dos E.E. U.U., é o gigantesco hi
dro-avião XPB-2M-l, mais co

nhecido pelo nome de "Mars"
ou Marte. Com os seus 60 metros
de envergadura e 51 mts. de
comprimento, é o maior avião
do mundo. Para se ter idéia das
suas enormes dimensões, basta
considerar o volume total de sua

fuselagem que é de 450 mts.
cúbicos ou seja o volume (:1ul1la
casa que medisse 10 -rrÚs:' de
comprímento, fel mts. ele largura
e 5 mts, de altura ... Somente os

seus dois flutuadores laterais,
na extremidade das asas, são do
tamanho dum barco-motor já
razoavel.

O seu armamento acha-se dis
tribuido entre seis torres auto
máticas de tiro, mas as caracte
rísticas das armas empregadas
nas torres, são conservadas se
cretas. Um dos detalhes mais
importantes do avião é e con
forto 9� trtpulação, a qual de
verá, permanecer longo tempo
em serviço, dado o seu extraor
dinario raio de ação. Assim con

tará a tripulação com 13 aloja
mentos para dormir, mas sua

guarnição normal será de 11 ho
mens, que contarão também
com um casino de oficiais, dois
refeitórios separados, um para
oficiais 'outro para os tripulan
tes "não graduados", servidos
por uma cozinha e o comandan
te terá um camarote particular.
Os alojamentos para a tripula
ção "não graduada," estarão lo
calizados fltr$,s e os dos oficiais
na próa, outro detalhe impor
tante são os dois banheiros com

ducha, um para oficiais, outro
para os demais tripulantes. A
tripulação do aparelho poderá
descançar e até se divertir,
quando em folga, tendo a sua

disposição um corredor no deck
inferior com 35 mts. para "esti
rar as pernas". Isso sem se con
siderar a cauda, que, na versão
comercial do aparelho, dará es

paço para um "living" conforta
vel e um lugar para armazena
gemo
Internamente o hidra-avião

tem dois decks, ligados por esca
daria, e no deck de vôo - que
corresponde à torre de comando
num navio, o capitão tem sua
mesa de trabalho particular. Do
deck superior, uma escada per
mite a subida aos corredores in
ternos nas asas, que dão acesso
a cada grupo motor, o tripulan
te não precisando curvar-se
poís a secção máxima da asa
mede 1,84 mts,

Clarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Rubi). - Fone 1.1.58.

Máquina de escrever
Vende-se uma máquina de

escrever, Remington, portá
til. Tratar à rua Joíuvllle 52

7 V-6

Cão
Compra-se um, com 2 a 3

meses de idade. Tratar à
rua Felipe Schmidt, 52. Q

partamento número 5.
••.-6

A FINLÃNDIA PERDE TC,nÓ

Londres, outubro (European Cor
respondents) Atualmente, os

fin landeses têm por costume dizer,
amargamente, e como uma graça, o

seguinte: "Os russos tiram-nos os

homens, os suécos tiram-nos HS

crianças (para elas não morrerem

à fome) e os alemães tiram-nos as

mulheres" .

Agências e

Representações
C.lx. pOI.. 1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-.sent•• no. princip.l.
muncipio. do E.t.do.

17P.

CHACARA

Vendem-se ��a t�:r�no�
no Arlr íú, fronteiros à ca

pela local, por 2:000$000.
Tratar com o chauííeur
do carro n- 1522, no pon
to dos automóveis, nesta ca

pltal , 10 vs-5

Bungalow
Aluga-se um, recentemen

te construido, bsm no cen
tro da cidade. Informa
ções na -Casa Boa Vista»,
à rua Cons. Mafra,1 26-A.

16 -10

Vende-se ou permuta-se
uma bâa chácara, com 10.000
mts, 2 dtspondo de agua cor

rente, po ço de agua potável.
instalação elétrica, árvores

I
írutüeras diversas, catesal,
etc. Terreno plano.-Infor
mações na redação do ES·

I

TADO.
l5v.- 3.

V duma chácara
en e-se saudável e a

prazível, com 23 metros
de frente por 330 de fun
dos, sobre a estrada geral
proxlma 60 Balnearío da
Ponta do Leal. Informações
na gerencia do "Estado."

10 vS.-9

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às 1'1 horas.
Rua V�tor Meirelles 18-1' andar.

o REFINAMENTO DA EDUCAÇ10
ALEMÃ

Londres, outubro (European Cor
respondents) - O "Deutsche in
Kroatien" refere-se com orgulho ao

êxito da educação alemã nos terri
tórios ocupados. E mais adiante re

vela que o "concurso mais interes
sante de uma festa escolar foi o lan
çamento de granadas de mão.".
-_._-------------

A QUE CHEGARAM OS SAPATOS
Londres, outubro (European COi"

respondents) - Na Finlândia já
não se pode comprar sapatos de
cabedal. Nas sapatarias recomen

dam agora sapatos para o outono
e o inverno, com solas de papelão
e umas tiras de feltro em cima, para
atar aos pés. Não têm gáspeas nem

mais nada.

Negocio de ocasião:
Vende-se uma Jimousina

Ie aluguel. cha pa no 1.511.
Preço: 6:500$000.
I'ratar com o proprietario,
Victor Bsplndola, Casa Ele
trica- Rua João Pinto 15

vs-i 5

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

6.v.-4

Casa Compra-se uma, atê
vinte e cinco contos

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

Felipe Schmidt, 104 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• •
• •

i SEDAS:
e 8
o padrões maravilhosos, finíssimo acabamento •
• •
e das melhores fábricas do país, são �
e �
� encontradas nos balcões da ..
• •
G BD • •
· � .
ecoe QOOoQ

• •

: Diariamente recebemos novidades :
: Rua FeliDe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
••••e.�••••�•••••••••••••••••••••••••

��� ............._ ..... ��.,)II'2'OII..O<-=r-

Fundad{§ em 1870 Séde: BP\lJlt.\
Seguros Terrestres e Moritimoe

-�._--��

Dados relativos ao ano

Capital Realizado Rs.
Reservas, mais de ,

Responsabilidades assumidas;
Receita •

)

Ativo em 31 de dezembro J

Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) *

de 1940
9.000:000$000

54.700:000$060
;),929,719:000$000

28.358'717$9'í'O
85.964:!165$032
7.323:826t800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Parnphilo n'Utra Freb e de Carvalho. Eplphanlo l'}sé

de Souza e Dr. Francisco 1e Sá.

MATRIZ
BLUMEHAU

FILIAL

CASA 4:3· fLO�IAN�POLlS
. Rua J040 Pinto, '} A

LIVRAR1A E PAPELARI A.

I

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

cipais cidades da América, Europa e Àlnca,

Agente em Florkmópoli 5

CAMPOS LOBO &

Rua 15 de Mov. n. 533

RUA FELIPE SCHMlDT N 39

Catx .. postai lf)- Ttlef)hoM1083�l!.nd.. Tei...ALUANÇk:

Sub-Agente em Laguna,. Tubarão, Itoicd, I�Blumenou e Laqes.
,��_�.������������������_��������=o�......"_.",.�__,,,,_=_.,.:!C'"_.ô."L":'J��"""

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

Prestígla o Govêrno e as

classes armadas, - 011 serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

�
I Artigos para escola e escritorio, Livros em branca, Tintas, Artigos

I Canetas tinteiros, Lapiseiras. Bl'inquedos etç.·
.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

para presentes

--------_. ---._...---------- ----- --------------------

DE' SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
sob a dlreção clínica do médico Dr. DJALMA MOHLMAHH

CASA

.. -.

'.,............•.
. -:: .•_ .'. :'.' '.- ·t

. .
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8! liga mm n a
o ESTADO Quarta-feira, 21 de Outubro de 1942

m wa_SMFl Ir I

Banco de Crédito Popular e Agricola de 1

Santa Catarina.
Distribui�ão de Dividendos

o BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA DE

SANTA CATARINA avisa a seus acionistas que está pagando
em sua sêde, à rua Trajano 16, os dividendos relativos ao l

'

semestre do corrente, à razão de 10% ao ano (7' DIVIDENDO).
Florianópolis, 17 de Outubro de 1942.

O Conselho Diretor.

EDITAL
Extravio de conhecimento a ordem
o "Loide Brasileiro" (Patrimônio Na

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

pital ii rua Felipe Schrnldt n. 139, comu
nicou terem sido extraviados os conhe
cimentos a "ORDEM" ns, 50 e 55, do por
to de San tos para Florian6polis, do va-

11m' "MURTINHO", entrado no dia 28 ele
setembro último, sendo embarcadores os

I
���: Bre lthaupt & Cia. e a ela pertencen-

O prrmeíro conhecimen.to (n. 50) é re
lativo a FRBH-109/10-2 exs. fio algo
dão para tecer, 211 ks. e o segundo a J

I B-10-1 ex. alfinetes ele metal, com 62
ks. Se nenhuma reclamacão for apresen

I tada dentro do prazo do -§ 10 do àr-t, 90,
I do Decreto n. 19..173, de 10-12-1930, mo
i clificado pelo de n. 19.754, ele 18-3-1931,
I será a carga entregue ao notificante in-

I dependente
ele conhecimentos.

Florianópolis, outubro ele 1942.
.

Loide Brasileiro (Patrimônio Nacio-

1="
------------------------------

"SELEÇÕES DO READER'S IDIGEST"
Do representante exclusivo

I

para o Brasil, sr. Fernando Chi- :
naglia, estabelecido à rua do Ro- i
sario, 55-A, 20 andar, Rio de Ja- I

neiro, recebemos o ultimo nume- :
1'0 de "Seleções do Reader's Di
gest ", correspondente ao mês
de setembro. Como de costume,

I

apresenta valiosa colaboração,
a.rtigos de interesse permanente
� selecionados de mais de 600
[ornais e 'revistas de todo o Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
mundo. Neste número, nos brín- ' Limitada
da com os seguintes artigos: "E'

�g:n�r���� �r�t;ft��O'�aer����� Banco de Crédito Popular e Agrícola
"Fui Refén dos Alemães", pela

I de Santa ( .. t�rlna11'. W. B. Starki; "Podemos en- U g u n
sinal' os meninos a viver", por

I':::orine Updegraff Wells; "Tes- Rua Trajano 0.0 {6 - Séde própria
tes seguros para automobilis- Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certítícado
tas", por Philip E. Devnew; "O I' n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
preto que foi trocado por um C!l- Endereço telegráfico: BANCREPOLA
valo", por James Saxon cnn- Cód' d MASCOTTEders; "O Deus sintético dos na- IVOS usa OS: la. e 2a. edição
zis ", por Stanley High; "Miss FLORIA�OPOLIS
Victoria" por Patricia Strauss' EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES

I "Voando' aos quatro cantos d� Emprestimos -- Descontos - Cobrancas
mun�o", por W. L. W�ite", "A e ordens de pagamento.

-

ofeIfslVa dos abastecímentos", .

por Bertram B. Fowler; "Treino
Tem correspondente em todos 08 Muntcípíos do Estado

de salvamento submarino", por Representante da Caixa Economica Federal para a venda
W. L. White e condensação do das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
romance de "Bola de neve", es- semestral, em Maio e Novembro.
crito pelo capitão-tenente da Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
Mar.inha de Guerra Inglesa, de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
NevIl Shute. Mantem carteira especial para administração de prédios.

Recebe dinheiro em depósito peJas
melhores taxas:

. CIC à díspostção (retirada livre) 2%
CIC Limitada 61fl
C/C A'fiso Prévio 8�
CIC PraEO Fixo 90/0

Aceita procuraçl1o para receber vencimentos em to-
1as as Repartições Federais. Estaduais e Municipais.

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

preferência de 4!5 candidatos (num total
de 866), exigiu máquinas ROYAL! Para
êsse concurso foram usadas 76 máquinas
ROYAL e mais 70 outras de diversas mar

eas, das quais 22, não foram utlllsadas IlC.
los candidatos I Isto qDer dizer muito I

Quer dizer que os prõprtos daUlógrai08
confiam e aclamam, mais uma "CZ, a mâ
quina ROYAL, pelos seus característicos de
eficiência, como

A Máquina-de-escrever N: 1 do mundo!

Jornalistas na Inglaterra

Z iliH
5

-

I�P�ill2 S2.* Lfi in e_

SALVOS DE
INVASÃO!

Leia no novo número de SELE

ÇÕF,S: 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 Ii!tler - O nevo 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 mcos dos Na
zis! U!Tl médico refugiado des

creve os horrores a que escapou,
e como se deu a execução em

massa de 117 inocentes. Pág. 20.

Como ensinill" a nossos fi
lhos certas lições valiosas para
a vida, que de outro modo ter iam
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

passcu num tanque submerso, e

como conseguiu escapar. Pág. 69.

Experimentemos tudo ao

menos uma vez í O sabcrcso

segrêdo de como se pode enri

quecer o espírito e revestir li

vida quotidiana de um estimu
lante interêsse. Pág. L

Não deixe de ler êst e s e outros

artigos notáveis no número de

SETEMBRO de SELEçÕeS
Acaba de sair
Custo só 2$

J.W.T.

Nossos [ornalistas se acham na de tudo quanto nos é caro na vida

Inglaterra. É a primeira vez, depois humana.
de iniciado o conflito, que se apre- Hoje somos oficialmente aliados.
senta uma oportunidade de nossa Mas já o eramos, todos os que sa

imur-cnsa enviar mensagens ao bra- bemos o que significaria para o

vo
-

povo inglês, por emissários ti- mundo uma vitória alemã. Máu
tulados. Mas a verdade é que a, nos- grado todas as conteções ditadas
sa inmrensa não teve um momento pelo estado oficial de neutralidade,
de -hesitação desde o começo desta a imprensa brasileira não escondia
guerra em ver onde estava a causa suas simpatias e suas inclinações.
da civilização e qual foi o povo que Nesta hora, uma das coisas mais
tomou a sua defesa. Tal como em certas que nossos jornalistas po-
1914, quando as hordas alemãs se dem dizer ao povo inglês - que eles

aproximavam de Paris c nós todos, nunca se iludiram e nunca perde
sofriamos ante a perspectiva de uma; rarn a fé na resistência. inglesa. Po
penetração na Capital intelectual do dem mesmo acrescentar que a grau
mundo, assim em 1940, quando os de maioria do nosso povo pensava
alemães chegaram às margens do com eles e alguns jornais que se

Canal da Mancha e seus aviões so- puseram ao serviço dos alemães
brcvoaram dia e noite sobre Lon- não encontravam guarida no espi
dres, lodos os nossos pensamentos rito público brasileiro.
se voltavam angustiados para aque- A imprensa, por muito especiais
le povo, no temor do que se deixas- que sejam as suas condições de vi
se aba ler. da, é ainda uma expressão da opi-
No dia em que pudemos ler que a nião pública. Si é certo que, em

terrivel ofensiva aérea sobre a In- muitas circunstancias ela pode
glatcrra tinha, fracassado e que só guiá-Ia, .tal fenomeno só sobrevem
num dia 182 aviões alemães foram quando a opinião está hesitante e

abatidos, foi com alegria que pu- mal informada. Nas mais das vezes

"demos rcspi rar, como quem tem a imprensa não faz mais do que
um grande alivio. Nossa confiança, resistir essa opinião em casos nos

nossas esperanças se fixaram então quais esta se faz sentir em multi
de uma vez para sempre no povo plos indicios e pequenos sinais. A
da Inglatcrrn, que, completamente opinião pública brasileira tomou

despreven ido para a guerra mo- posição desde o inicio do conflito
derna, tinha sabido suportá-la em e a prova se tornou exuberante na

Iodo o seu horror e souber-a buscar hora em que o Governo reconheceu
nos seus traços raciais de obstina- o estado de beligerancia com as

ção as forças de uma resistencia potencias do eixo. Aquela explosão
que não tem Jeito sinão crescer e de entusiasmo não se improvisa.
transformar-se no espirito cornba- Ela correspondia ao rebentar de
l ivo que o Mundo admira e agra- lima eclusa.
dece. A Inglaterra continua a desem-

-

E é bem essa. atitude que instinti- penhar seu papel com dignidade,
va.mente o povo brasileiro e sua força, coragem e aquele espirito de
imprensa tomaram em face da In- decisão inabalavel que é caraterís
glaterra: a de admiração e de agra- tico de seu povo. Nossos jornalistas
decimento, porque foi naquelas podem ali exprimir a nossa con

ilhas tradicionais que se estabele- fiança cm nossos aliados.
ceu a, primeira trincheira de defesa MAURíCIO DE MEDEIROS

Solicite demon"trn!:óes. prospectos e condi<:óe.

MACHADO & elA.
Rua .foRo Pinto, IS - FLonIANóPOJ�IS

Irê S. Ulysséa & Irmão
Represen tan tes

Renresenton!e Geral no Brasil :
F'ER/IOANDO CHINAGl.TA

Rua do Rosário, :):;-A 2.° andor - lti4

FALTA DE PEIXE NO PAíS D08

PESCADORES
\

Londres, outubro (European Cor

respondents) - Antigamente a No

ruéga tinha peixe de mais, pelo
que exportava grandes quantidades
para o estrangeiro. Agora, sob a

dominação nazi, em algumas cida

des o povo tem de fazer hicha para

comprar peixe e entregar cupões
em troca dêle.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutamente
secretos, e servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosarpente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RAMOS

•

o ADVOGADO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro lt n° 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

NOVO CURSO DE El\fERG11:NCIA DE
MEDICINA l\lIUTA,Jt PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 58 Região
Militar, estão abertas, no H. M. de Flo
rianópolis, as Inscr-ições para novo Curso
ele Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civís, que tenham de 35 a 55
anos de ielade. O Curso em questão, JOe.
rã iniciado vinte dias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florian6polis, 29

de setembro de 19iZ.

Especialista em moléstias de
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: 68-

tômago, vesícula, útero, ovArlo8,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PI,ASTICA DO PERfNEO - Hérnias,
hldroceIe, varlcocele. TI'atamento sem
dor e operação de Hemorroídes e vari
zes - FractUl'as: aparelhos de gêsso.
Opérn nos Hspltais de Florlanõpollll.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

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

mente.

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possível. do apare
lhamento material das fórças arma-

das da Nação, exige que todos os

hrasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-Ihe apóio é trabalhar con

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

As autoridades • esponsáveis pela
fiel execucão das Estatísticas Mili
'ares podem exigir, sempre que ho»
ver dúvida quanto à veracidade de

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

gurança nacional. (D_ E. M.)_
'-_.�---'---------"--------------------

Crédito Mutuo Predial

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
FoI entregue 80 ;Ht'stamisI8 L'berato Freuctsco Duarte

posauídor dl1 caderneta D. 12C I �, o prêmio
que lhes coube em mer csdortas, no valor d� rR.

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

Deve-se notar que o meSID0 pre starnlstn já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior,

sendo que a 80ftP- já bateu-lhe á
porta, duas vezes

4 DE NOVEMBRO
Mais um formidável sorteio re alize rá 8 Crédito Mú

tuo Predial, no did 4 de Novembro (6 s.Ielra),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a 8UR. caderneta na sé de da

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

Con�ulta médica grati! !

Contribuição apenas 1$000
....------..--..--------------=--�.......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira TeDis Clube-Sabado, grande soirée em hOlnenagem aos alunos do Instituto de Educa�ão (Jó���L)
C'aminhos cobertos de mortos e IDoribulldos i franceses trabalbarão para os bárbaros

Chungking, 21 (A. P.) - Milhares de chineses perecem diariamente na província de Ronan, onde - Londres, 21 (R.) - A rádio de Paris, controlada pelos alemães, in-
segundo se anuncia oficialmente _::__ seis milhões de pes soas correm o perigo de morrer de inanição. Segundo
se diz em esferas oficiais, 18 milhões de habitantes d a referida província estão abandonando-a, em virtude

da fome, abarrotando os caminhos que levam às prov íncias de Shensi e Hupeh, que estão cobertas de mortos

e moribundos. A fome é atribuida à seca dos dois últi mos anos, às geadas da primavera e à praga de gafa
nhotos e coelhos, ao mesmo tempo que à invasão japo nesa. O governo chinês está organizando serviços de
socorro.

Vida Social
"es....................

VULTOS & FATOS
CARTA A MR. JOHNSON

Caro amigo - Recebi sua amavel car
ta com o atraso de alguns meses. As d i
fi�uldades de transporte, surgidas com

a guerra, Imped irarn, por certo, a cele
r-Idade de seu pensamento. como outrora

o surgir brusco de Minerva ve�o�l, por
instantes, os pensamentos de .Iúplter , o

poderoso. E com ela recebi, tambem, a

árdua tarefa de lhe relatar, longa e mi

nuciosamente, a situação geográfica de
minha terra e o caráter de meu povo,
com aquela precisão tão própria do "big
ben" que lhe marca o "five ó clock tea"
na torre de Londres ...
Mr. Johnson - A terra é boa, ge

nerosa e acolhedora. Quando o cam

pônio lhe rasga o ventre para a fecun

dação da semente ela, ao invés de ge
mer sob o peso da charrua, ainda
sorri sublime na beleza dos cravos, no

encanto das rosas. Cada polegada
de terra caro amigo, representa ver-da
deira fortuna. Estuante de vitalidade,
adubada naturalmente, ela causa espan
to ao estrangeiro, como outróra em seu

país as rosas de Devonshire ...

Quanto ao povo, não hã queixar-se. A
caia todas a{l ordens e cumpr-e todos os

deveres cornva regularidade de um for
mado n'a "Sebenta". E, quem assim pro
cede, caro amigo, merece todos os favores,
as maiores contemplaç6es. O povo, ao

contrário ela teoria de muitos, não é
massa informe, ignar-a, insensivel. Não é
obra ele Praxiteles nem tão pouco uma

escultur-a de Rodin. Êle é alma, luz, co

ração. É tão capaz de viver em enerv�n
te placidez como em sangr-enta revolução.
O mesmo povo que, pacífíco, acolheu Ma
ria Antonieta em Versalhes, caro amigo,
levou-a, ululante, mais tarde, ao cadafal
so ...

É que o cordeiro mais pacífico pode
se tornar o anho mais rebelde se lhe dão
motivos para tal.
E o oovo aqui ainda não foi bem com

preenríjdo, estudado em seus mínimos de
talhes como Le Fabre fazia com seus in
setos. Não lhe compre€nderam a alma
nobre e desinteressada, herdada dos he
róicos caval'eiros do mar que vieram
nas caravelas de Portugal, seguindo a

trilha solitária e poética do Cruzeiro ..

Mr. Johson - Que faria o senhor, ho
mem do povo, se ouvisse na casa dos
Pares um orador bradar enervado:
-O povo? Jtle não existe em nossas

cogitações. Não vale o nosso incômodo.
Pouca coisa o contenta ...

Que faria o senhor? Plantava-lhe na

face essa resposta atroz, a verdade nua

e crua: "Sim. Jtle nada vale. Não com

pensa o nosso esfôrço... Mas é êle o

baluarte do Império, o sustentáculo ela
Nação e o prest.íg io dos políticos que o

desdenham" •..

Caro amigo - O povo é alma, é luz, é
cor-ação ... E por isso êle sofre quando é
escorchado em seus interesses ou quando
é ferido em seus dir-etos.
Jtle é a alma das Democracias.
Amigo e colega,

DR. SERTORIUS

Fazem an08 Ilo)el
O nosso prezado e ilustrado

causídico dr. João Bayer Filho;
-a galante menina Maria de

Lurdes Livramento, filha do sr,

Artur Olímpio Livramento, te

legrafista, aposentado;
-o sr. Josétte Leite Mendon

ça, rádio- telegrafista de nossa

marinha mercante;
-o jovem Alberto Beck;
-a exma. sra. d. Aladia Fe-

lipe Vaz, esposa do sr. José da
Costa Vaz;
-o sr. Rodolfo Ferrari, ge-

rente da Confeitaria "Chi-
quinho";
-a sta. Maria-Teresa, filha

do sr. dr. José da Rocha Fer
reira Bastos;
-a prendada senhorita prof.

Ione Costa:
-o sr. dr, Jóe Colaço, nosso

ilustrado colega de imprensa e

apreciado teatrólogo.

Faleelmentos :
Foi sepultada ontem no Ce

mitério do ltacorubí a 'veneran
da sra. d. Maria Benta da Silva,
avó do nosso prezado colega de
imprensa sr. Waldir Grizard.

Foi muito sentido o faleci
mento da exma. sra. Carmen
Seara Leite, esposa do sr. Ra
cine Leite, ocorrido ante- ontem
na Casa de Saude S. Sebastião.
Seus funerais efetuaram-se on

tem, .corn grande acompanha
mento.

formou que teve inicio Q registo de todos os franceses do sexo masculino
entre 18 a 50 anos, para o trabalho na Alemanha. Todos os operários den
tro dessa idade, que atualmente trabalham menos de 30 horas semanais,
são suscetiveis de servirem na Alemanha, de conformidade com o pe
dido de Hitler para que fosse fornecido ao Reich 150.000 operários até
29 de outubro.

Cabeças ...de-ponte no golfo de Guiné :
Nova Iorque, 21 (Reuters) - Comentando o desembarque de tropa, 1i Ecosamericanas na Liberia, o "New York Times" escreve: "O desembarque

de nossas tropas na Libéria parece ser apenas o último de uma sérle de

Icabeças-de-ponte por nós estabelecidas em torno do Golfo da Guiné. Os ç-.o"'-......_,,_

recursos militares de vasta secção do coração da África - ingleses, fran-
ceses e belgas - são consideraveis, mesmo sem o recente influxo de troo
pas americanas. E não é preciso muita imaginação para se perceber come

êsses recursos poderão ser empregados".
O "New York Herald Tr iburie" escreve: "A simples presença de

nossas tropas no continente africano é outro sinal do crescente aumento
de nosso poderio, que, mais cedo ou mais tarde, forçará o Eixo a defen
der-se em novos campos e em frentes não escolhidas".

Darian part.iu
a Argelia

República do Paraguai
Diretamente de Assunção, ca

pital do Paraguai, recebemos o

n. 9 da bem feita "Revista de

para

Nova Iorque, 21 (Haph Hilton, da
Turismo", editada mensalmente A.P.) - A. rádio de Berlim infor

pelo Conselho Nacional de Tu- mou que o almirante Jean Dai-lan,
ri smo , daquela heroica e labo- comandante-chefe das forças arma-

. , . das de Vichí, partiu com destino a
riosa República. Argclia. E insinuou o locutor ale-
Como sempre, a valiosa

pU-I'
mão que a viagem poderia estar re

blicação nos desvenda os as- lacionada com as versões de desern

pectos mais curiosos da terra harql��, d.e tropas norte-americal2as
; f

. - .,

Ina
Sibéria, perto de possessoes

paraguaia e as eiçoes mais ti francesas da Africa Ocidental es-

picas da sua vida econômica, pccialmente e c1estacaclamente' em

social e cultural. Dacar.
o número recebido presta gen

til homenagem ao nosso país,
inserindo em página dupla o pa
norama da baía do Rio de Ja
neiro e os retratos dos srs. pre
sidente Getulio Vargas e ernbai
x'ador Negrão de Lima. Há
tambem um no tave l estudo so

bre Santos Drumont.
Publicações como esta são uteis
porque mostram o espírito do
povo que as realiza e cooperam
para o maior conhecimento das
nações modernas.

VIS
DR. SAVAS LACERDA
Comunica que mudou

seu consul torio para a rue

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

Fa(anha de um

�ubmarBno russo
Mscou, 21 (A. P.) - Noticiou a

Rádio Emisora desta cidade que
"um submarino russo pôs a pique
cinco transportes alemães, no total
de 36.000 toneladas, nas águas do
Mar Báltico".

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

A Floricultura pede ao Vai aos EE. UU. o comandante
seus amaveis fregueses que as da Escola Militar
encomendas de coroas e pal- Rio, 21 (C. M.) - Consoante au-

torização do presidente da Repú
mas para o Dia de Finados hlica, o ministro ela Guerra resol-

sejam feitas até 25 do cor. veu designar o coronel Alcio Sou
to, comandante da Escola Mí litar.

rente. Corôas, de 10$ até 50$; para ir aos Estados Unidos em vi�
palmas de 5$ até 15$. sita aos estabelecímcntos militares

15 V •.......g
de ensino da grande República da
América do Norte.

TEATROe Notícias
I Com uma assistencia nurne-

,rosa, que ocupava todos os lu
-_............ / gares do tea tro , estreiou, OIl tem,

_ I conforme se anunciara, a Cia.
Foi promovido a sargento, de Comedias apresentada pelo

.ior ato do ministro da Guerra, autor e ator Joracy Camargo.
) sr. Rodolfo Antônio da Costa. Representou-se "O Sabio",
ir a servindo na 16' C. R. três atos bnlhantes, bem ar-

'" quitetados, bem escritos, com

Foram contemplados com o muita verdade dura atirada à Ia
prêmio maior, de 6:250$000, em- ce da pseuda moral «social» e

pr êsa de sorteios" Crédito Mu- muitos paradoxos que não che
tuo Predial", os prestamistas garam a fazer daquele Antonio
Maurí, Acacio e Maibir Amil- Herculano um "sabio" (se. gundo
car, residentes em Luiz Alves a definição dos dicionarios) e

(Itajaí). apenas revelaram um tímido
•

«moralista» cheio de indeci-
Hoje, às 19.30 horas, haverá sas aspirações, que !:ICS-

sessão doutrinária no Centro bou apaixonando-se por uma

Espírita Amor e Humildade viuva apetitosa, como se apai-
10 .. Apóstolo". xonaria qualquer mortal - dos

mais vulgares, dos menos sa

bias ...
O papel do protagonista é

che'o de "nuances" de grandes
finuras e não sabemos se outro

que não o proprio ]orací te! ia
habilidade para interpldá-lo com

aquele magnífico espírito de ar

tista.

Dia 13 de novembro próximo
será inaugurada, solenemente, a

9" Exposição Agro-Pecuária. em

júlio de Castilhos. no Estado
do Rio Grande do Sul.
Somos gratos ao convite que

nos foi feito, para assistirmos
a êsse magno certame.

'"

Assinou o presidente da
República, decretos criando
a 'I" e a 9" Baterias Inde
pendente de Artilharia de
Costa, respectivamente, nos

Fortes Marechal Fontoura· e

de Paranaguá.
Ambas serão instaladas

Irnedia to rnen te com mate

rial e efectivo a serem fi
xados pelo minist_ro da Guer-

Antes de apresentada a peça,
olOr. Jorad Camargo veio à
bóca de cena e falou ao públi
co se bre a situação do Teatro
nacional. Fez justíssimas obser
vações e emitiu conceitos de de
licado humorismo
Não admite «plateias exigentes»,
Pedindo «boa-vontade» ao pú
blico, parece aspirar a «plateias
�mplacentes». Mas estas plateias
tolerantes, que acabariam co

mendo gato por lebre. por {alta
de espírito crítico, não ajuda
riam nada ao progresso do Tea
tro nacional, de que o sr. ]0-
rací Camargo é, quiçá, o mais
nobre paladino.,.

•

Vai ser representada, hoje, a

grande comédia "Chefe de fa
mília", 3 atos de Jorací Camar
go.

ra.
.I!

Foram transferidos por
necessidade de serviço para
a Base Aérea de Florianó
polis os tenentes Q. Aux.
Aldemar de Castro MElga
lhães e Manlio GaDibaldi
Fischer Filizola e aspirante
à oHcial Julio da Costa.

•

Foi desligado o capitão Os
valdo Pamplona do gabinete
de ministro da Aeronáutica
e nomeado para ajudante
de ordens do Presidente da
República.

'"

Foi transferido, por neces
sidade· do serviço, o capitão
Alvaro Sá Nogueira, do 14°
E.C. para o 20° R.I.; e o ca

pitão José Bienhachewsky
do III 8° R.I. para o «Regi
mento Sompuio.>

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

traidor da Pátria. (L. D. N.).

Trabalhos de aproveitamento
do «Graf. von Spee»

Montevidéu, 21 (U. P. - O Mi
nistério da Defesa Nacional ,.·mitill
um decreto pelo qual autoriza a
Júlio Vega Helguera reiniciar 03
trabalhos de reflutuação do encou

raçado alemão "AdmiraI Gra.f
Spee", que o mesmo suspendeu há
algum tempo por falta de meios
adequados.

Comunicação
A Iamilia Otávio Schiefler co

munica a seus parentes e pes
soas de suas relações a mudan
ça de sua residencia para a rua

Bente Gonçalves, 16. UI [iHIIII:[II�I); 1Il!1
É MAIS 'QUE UM

NOME,É UM
SIM:BOLOI

Svs.- 2

Os alemães apanha
dos de surpresa

Moscou, 21 (A. P.) - Ao noroes

te de Estalingrado, os aviões rus

sos assinalaram grande concentra

ção de tropas de infantaria e

"tanks" inimigos. Dado o "alerta",
rumaram para o local, no rastro
dos aparelhos aéreos, fortes forma
ções de infantes, artilheiros e

"tanks" russos. A concentração foi
apanhada de surpresa, justamene
no momento em que ia desfechar o

ataque, e foi dispersada.

Caspa 1 LOÇÃO MA.RA.VI.
LHOSA!

GRATIFI(;A-SE
Pede- e fi quem achou uma

argola com :1 chaves gran
des e 2 pequenas, entregá-Ia
nesta redação, que será gra
:ificada.
646 5.v,-S

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, COmO

inimigo dQ Brasil (D. :F;. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


