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"O BRASIL EXIGE DE CADA UM DE SEUS FILHOS COLABORAÇÃO EFICIENTE E

ATUAL. NÃO BASTA O HOLOCAUSTO DO SANGUE, SUPREMO SACRIFíCIO, A SER PRO·
PICIADO NOS MOMENTOS CULMINANTES DA BATALHA: ÉNECESSÁRIOTAMBÉMOTRA·
BALHO, QUE PRODUZ E REALIZA, PARA QUE A REACÃO SE POSSA DESENVOLVER EM

TODA A SUA PLENITUDE" ... DIZ O "CORREIO DA MANHÃ".

XXVIII

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1 ft às 1'l horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1· andar.

1 Florianópolis-Sábado, 24 de Outubro de 1942 H. 8666

As tropas britânicas dos "Comandos" tais como as que tomaram
par te nos ataques ousados e coroados de êxito contra os litorais
francês e norueguês, p assam por adestramento dos mais severos,
em condições de batalha tornadas tão reais quanto possivel. Mu DR. SAVAS LACERDA
1ições verdadeiras são empregadas e atiradores eepecializados, Comunica que mudou

que assumem o papel de defensores, atiram tão perto dos Co seu consulto rio para a rua

:nandos quanto podem, sem, contudo, causarem baixas. Os que Felipe Schmidt 8, Altos da
'ecebern o treinamento atravessam literalmente fogo e agua. Na, Livraria Xavier.

totografia: Atravessando uma ponte fragil. Aprendendo a atra- Consultas-Das 16 às 18 hs.
vessar um rio com equipamento completo por meio de cordas.

(BRITISH NEWS SERVICE).

Os EE.UU. estão preparados
para abrir a «segunda frente»

Moscou, 23 (A. P.) - o rádio de Moscou diz que os Estados Uni
dos já estão preparados - tanto em homens 'como em material - para
iniciar operações militares ativas.

Ultimamente, o rádio de Moscou e os demais veículos de propagan
da do país têm sustentado a opinião de que os aliados da Rússia dis
põem de poderio suficiente para empreender as operações de abertura
da segunda frente, imediatamente, a-fim-de aliviar as fôrças russas da
pressão que sôbre as suas linhas exercem os alemães. Diz o rádio de
Moscou: - "A satisfatória solução dos problema industriais da guerra
o crescimento do Exército e das fôrças aéreas e a intensificação das
construções navais constituem a condições necessárias para que os Es
tados Unidos possam iniciar operações ativas. Os Estados Unidos já
contam com homens e material suficientes. Quanto ao adextramento
e à capacidade de operação elo seu Exército, essas condições só podem
ser determinadas em ação".

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Matança Alemanha e Austriaem
Moscou, 23 (Reuters) Segundo informa um telegrama de Is-

tambul à agência de noticias russa, verificaram-se neste mês execu

ções em massa em varias partes da Alemanha e da Austria. Em Ber

lim foram executadas 16 pessoas; em Viena 20 e mais 20 na Bavaria.

Ao todo, cerca de 200 pesoas, inclusive varias mulheres, foram exe

cutadas nas duas primeiras semanas de outubro. Grande número dês
ses executados eram acusados de espalhar � notícias que desacredita
vam Hitler e os líderes nazistas. Outros foram mortos porque ouviam
o rádio estrangeiro.

�AVISO Joio ARAUJODEDR.

, de
,

Especialista em doenças e operações
olhos-ouvidos-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.

Quanto custa um bombardeio
Vamos valer-nos de um artigo,

publicado no 11. 93 da "Inteligên
cia" de setembro do corrente ano.

Ei-lo:
"Uma ofensiva aérea, na escala,

que presentemente a Grã-Bretanha
está desenvolvendo contra a Alema
nha, tem seu limite medido no cus

lo das vidas humanas, das máqui
nas e do dinheiro propriamente
di lo. A perda de um grande bom
bardeador significa a morte ou

captura de cinco ou sete homens
da tripulação. •

Mas, do ponto de vista do custo A Tinturaria «Guarany»
em diuh'eiro, tais raids aéreos re-l Pede à sua distinta freguesiapresentam, de fato, uma expedição _

em larga escala. O valor dos bom- nao entregar seus ternos a pes
hardeadores destacados para ata- SOHS que não apresentarem cer
car Essen e C<_>lonia foi caIC�lla?o, tificados fornecidos por ela,
,por l�m enlendldo, em 600, milhões comprobatórios de sua qualida-'''Icl� dólares. Os 79 aparelhos que I . ,.

nao regressaram representam o I
de de funcionários da mesma.

custo de 21: mllhões 40 dólares, 696 l ãvs, - 2

"COMANDOS" BRITANICOS.NUMA ESCOLA DOS

Jornalistas brasileiros em Bristol
Bristol, 23 (R.) - Os jornalistas lhes de cicerone o pároco cônego

brasileiros que estão visitando a Swann. Essa igreja permanece ain
Inglaterra viram algo elo que as da de pé, com toda sua beleza pri
pequenas usinas de Bristol estão mitiva, em consequência dos herói
fazendo em prol ela guerra. cos esforços de seu vígárío, que,
Antes do conflito, essas fábricas durante os combates aéreos, reti

trabalhavam para a paz e, hoje, fo- rou, com perigo de vida, várias
ram engenhosamente transforma- bombas que haviam caído no te
clas em usinas bélioas, de onde sái lhado do templo.
muita coisa útil à vitória. Tiveram I

alguns momentos de felicidade em IIuma "creche" pertencente a uma M t d· .- tadessas fábricas. Viram centenas de I or e e Jorna iS
criancinhas, cujas mestras traba-I Quartel qe?eral Aliado no �udo.
iharn no esforco de guerra britâ- este do Pacifico, 23 (R.) - FOl ofi
nico.

-

cialmente anunciado que o sr. By-
Logo depois percorreram a Igre- ron Darnton, correspondente de

ja de Santa Maria Redcliffe a mais guerra do "New York Times" mor

Íinda igreja paroquial da I�glater- rcu acidentalmente na Nova Guiné,
ra, erguida no século XIV. Serviu- no dia 18 do corrente.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

F LORIANÚPOllS

Sub-.gent•• no. princip.l.
muncipiol do Estado.

17P.

Perdas aéreas dos
nip6nicos

Nova Iorque, 23 (R.) - O comen

tador militar do "P. M." declara.
que os circulas aeronáuticos de
Washington estão acompanhando
com satisfação o fato de ser cada
vez maior o número de bombardea
dores e caças japoneses abatidos so

bre as ilhas Salomão. Os peritos
consideram também as elevadas
perdas dos japoneses como indica
ção quase infalível de uma fraqueza
vital. "Isto é, êles argumentam, a

crescente i) articulista, que os pi
lotos nipónicos de primeira linha
são muito pouco experimentados,
daí resultando o aumento do seu

índice de baixas".
Segundo êsse comentador, até

agora os japoneses perderam 340
aviões na batalha pela posse de
Guadalcanal e do campo Render
WIl.

AVISO

Chuvas e lodacais
Zurique, 23 (R.) - O outono rus

so com o seu acompanhamento de
intensas chuvas, estende-se a,1ora
10 longo de toda a frente or-iental
�- escreve o correspondente do
"Neue Zuercher Zeitung", em Ber
lim.
"No setor ae Rzev - acrescenta

o mesmo correspondente - o ter
reno está infestado de lodaçais que
tornam impossivel qualquer opera
�ão de vulto.

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

mentir no mbnistrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
'eis do País. (D. E. M.).

ma Divisão pediu ao r. N: E. P, que in
dicasse o professor que deverá ser in
cumbído daquela missão de ensino, no

prõxlmo ano

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS
PITAL MILITAR

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

virem neste Hospital, devendo os ínteres
sados apresentar os seguintes documen
tos:
a) - Dioloma passado por uma F'acul

dade de Odontologia oficial ou oricíalíza
da pelo Govêrno Federal e certídãe de
seu registo no Departamento Nacional
de Saúde.
b) - Certidão de nascimento em ori

ginal, provando ter no máxime 3ó anos

de Idade.
c) - Certificado de alistamento ou de

reservista, com o registo de que seu poso
suidor se acha em dia com as obrtga
ções concernentes ao Serviço Militar.
d) - Cópia de ata de inspeção de

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, fir-ma

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

zado e no gôzo do seus direitos civis e

políticos.
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 reconhecidas por ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dír ig ir-se ao Hospital MI·
litar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de F'lor-Ianópolís, 25

np. setembro de 1942.

NOVO CURSO DE E�mRG:ll:NCfA DE
MEDICINA MILITAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5R Região
Militar, estão abertas, no H. M. de FIo ..

rianópolis, as inscriçOes para novo Curso
(le Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civís, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se
rã Iniciado vinte dias após a publícaçâo
dêste,
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de setembro de 1942.

NÃO SEI COMO POSSO
TRABALHAR, SENT/NDO
ME TÃO MAL! DEVE SER

/
MfU fJGADO! ,.

A Estatística Militar, destinada a' As autoridades responsáveis pela
facilitar a preparaçã? rápida, e tão I fiel exec_ução �a� Estatísticas MiIi·
perfeita quanto possível, do apare-I lares podem exrgrr, sempre que hOll
Ihamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de.
das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in-!
b'rasflei ros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A J
Subtrair-lhe apóio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se-I
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.). ,

I

I••••••••••••�I•••••••••••
'. .I. F • E •

I'. ermaeta sperança.,. A SUA FARMACIA •

': Rua Cous. Mofra 4 e 5 -- FONE 1.6"2 :
• EntrtS.l êJ oomicilio •
• •
.•••••••••••••;••••.� •••••

? MIL
<COMO CORRIGi-LA?

Frequentementea alimentação não contema

taxa de cálcio necessária à formação dos
ossos, nem proporciona energias pala au

xiliar o desenvolvimento. A EMULSAO DE'
SCOTT é tônico alimento sem rival pois feito
do mais puro óleo de fígado de bacalhau,
constitui o mais eficiente reconstituinte

EmULSAO DE SCOTT
g-ihúco-��

I TAMANCARIA OUERHA I
A INSTALADORA de FlORIANOPOllS, anexou eo seu

estabelecimento uma secção de tamancos, e que há de
mais moderno.

E' hole o calçado da mõde, e recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso dlérlo,

Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMANCARiA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

Vendas a varejo e por atacado. Aceitam·se pedidos
do interior.

------�--------------------------

Banco
;�

de Crédito Popular e A,gricola de
Santa Catarina o

Distribuicão de Dividendos
o BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA DE

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

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

O Conselho Diretor.

Crédito Mútuo Predial

o cansaço, indisposição, mal estar, que tanto
perturbam aos que trabalham, são muitas ve

zes, resultado do mau funcionamento do Fí
gado. Em casos tais ha um remédio cuia efici
ência é mundialmente conhecida: as Pilulas
de Vida do Dr. Ross, que descongestionam

o Fígado e garantem o bom funcio
namento de todo o aparêlho digestivo.

SI É ESTE SEU
CASO, POR QUE NÃO
EXPERIMENTA AS

PlLULA5 DE VmA? DO DR. ROSS

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entr- gue iHl ;>restamis!8 L'beraro Francísco Duarte

p"s8uidof da caderneta n, 12C1R, o prêmio
que lhes coube 13m mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplado 00 sorteio de 18 de Agosto de 1942.

Deve se notar que o m-smo prestamista já foi
premiado há 8DOS atraz com o prêmio maior,

sendo que li sor t e já bateu-lhe á
porta, duas vezes

4 DE NOVEMBRO
Mats 11m fllrrnidávl:-I surte io r e a liza rá 8 Crédito Mú·

tuo Predial. DO di'i 4 de Novembro (6·I.feira),
com nrérnlos no valor de

6:250$000
Nl10 vadie s dqutra já a 8tH caderneta na sé de da

Crédito Mútuo Prediul à rua Visconde
de Ouro Prelo na 13.

Con�ultd médica gratis !

Contribuição apenas 1$000

PIUJU1S
CE ViDII

tornar o
, porocontrIbue elirninon'
I dado. . h S

I o ...e u
Spin o ,

pe e e e

monchos le irrito·
do dope S50
suo ... i�on o

5"''O/>..0 RU
Usedo, líquidO.

sólidO OU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dma bomba incendiaria DO Rio de Janeiro
RIO,24 (C. P.) - o CORONElj OROZIlUBO lIARTINS PEREIRA, CHEFE DA DEFESA

PASSIVA ANTI-AÉREA, REUNIU, OS REPRE SENTAN'l'ES DA UIPRÉNSA E DO RADIO, A
FIM-DE SOLICITAR SUA IMPRESCINDÍVEL COLABORACÃO PARA OS GRANDES EXER
CíCIOS QUE TERjiO LUGAR NEs'rA CAPITAl, NO DIA 30 �DO CORRENTE, QUANDO UMA
B01IBA INCENDIARIA SERA LANÇADA NO CORAÇÃO DA CIDADE, NA PAUTE QUE ES'l'A
SENDO DEll'IOJ.JIDA PARA A CONST'RUÇÃO D A AVENIDA GETúLIO VARGAS, E QUE DARÁ
INíCIO A 'l'ÃO UIPORTANTES EXERCíCIOS.

_

A atividade do prefeito de Belém Dr.
Rio.,24 (C. P.) - Informam de Belem que a Comissão de Abasteci

mento. Alimentar está fazendo. vender diretamente ao. público, pelos
mercados municipais, da capital, determinados gêneros alimentícios, No.
decorrer do. dia de ontem foram postos à venda 9 mil quilos de pira
rucú, racionados em pacotes de .meío, um e dois quilos, Foram tambem

('Xp5Sto.S à venda sacos de sal de um e meio. quilos, num total de cinco.
mil sacos, A escassez de açucar, dada a exiguidade da produção local,
acentua-se cada vez mais, razão. por que esse produto vai ser tambem

racionado diretamente pela Comissão Alimentar; uma vez que o. comér
cio. retalhista não. está oferecendo à venda em retalho. a pequena quan
tidade que lhe é distribuida em paneiros de 30 quilos, Com êste propô
sito, o. prefeito. Abelardo. Conduru entrou em entendimentos com o. ge·
nera! comandante da Região. para que lhe fosse cedido. o. rebocador "Ta

borda", que ontem mesmo. partiu com destino. aos municípios de Abae
té e Igarapemirim, donde transportará para Belem todo o. açucar ali em

estoque, num total aproximado de oito toneladas. O prefeito da capital
paraense está controlando, pessoalmente, a distribuição. dos produtos
de primeira necessidade à população.

DUliIllO no {(Balneario»!
Amanhã, a partir das 7 horas

A:lmôço -

.
dansante no «Balneario da Ponta do Leal», ani

mado por -PIROLITO (e mago do teclado) e sua orquestra.
Irradiante alegria, Exce-lente música. Dansa arrebatadora,

Cozinha de 1 a ordem. Preço módico,

Isenção de impostos para as

entidades esportivas
Rio, 24 (C. P.) - o chefe do. go

vêrno aprovou o. projeto de decre
tos-leis de diversas Prefeituras, dis
pondo sôbre a isenção. de quais
quer impostos e taxas para exibi

ções públicas de entidades despor
tivas, direta ou indiretamente fi
liadas ao Conselho Nacional de

Desportos. Vão, assim, tendo cabal

cumprimento as disposiçôes que
tratavam dessa matéria, no decreto
lei 3.199, que regulamentou (,S des-

lavai tem apenas sete dias
Berna, 24 (A. P.) - Por Thomas Hawkins - A França en

trou no período ruais crítico, desde o armistício de junho de
1940_ Restam a LavaI sete dias para dar cumprimento integral

, à ordem de Berlim para o envio de cento e cincoenta mil operá
rios que a Alemanha exigiu, a-fim-de cooperarem nas indústrias
bélicas do Reich. LavaI terá de mandá-los, quer queiram ir vo

luntariamente, quer sejam a isso forçados.
Londres, 24 (A. P_) - Uma agência de noticias britânica

anuncio.u, num despacho procedente da fronteira francesa, que
o governo de Vichí retirou os cartões de racionamento de vive
res e ameaçou de fuzilamento os operárias das fábricas de mo

tores de aviação Gnomerhone, que se recusaram a partir para a

Alemanha.

portos no país.

-�--_._---_ .._----

-

TAMBÉM EM VIDROS De 3 TAMANHOS

Proibida a concessão de grati.
ficações adiciona.is por tempo

de serviço
Rio, 24 (M.) _: O presidente da

República assinou o seguinte de
ereto-lei:

"Artigo 10 - A contar da data
ela presente lei não. mais poderão
ser abonadas, aos funcionários pú
blicos ela União, elos Estados e dos

Municípios, quaisquer gratifica
ções adicionais por tempo. de ser

viço, excetuadas tão somente as

que a lei garante aos professores.
Parágrafo único - As gratifica

ções adicionais em cujo gôzo. esti
verem os funcionários públícos
acima referidos ficam, para todos
o.S efeito.s,

_

incorpo.radas ao.s res

pectivos vencimento.s".

8H novidades
Recentemente adquiridas pela CASA DAURA,
para a sua grande venda extraordinaria. de
Fim de Ano.
SEDAS ESTAMPADAS - os mais bales e mo

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

SEDAS LISAS - resistentes e baratas.
Cre�on�s. qpalas, voil. fl.!Sltões e linhos estam

p�q�I?, Hnho e seda lisa e xudrea, trico.lines,
mueína, algodão, atoalhados. colchas meias
de t,o_dQs QS. tipos. e mais uma infinidpde de
Qut:rQ_s_ artigo_s, recem - cheg.a_dQs. que estamos

vepd_!lIn_do por precos baratissimos.

'Uome�e hoje mesmo, a economizar,
laz.enllo as suas compras na

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são g'l'andes
armas de desag'regação mane

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

Portu.gal lambem tem
seu Bing Crosby!
Disboa, 22 (A. P.) - O "Diário

Popular" diz, pela emisso.ra, 'que
Portugal enco.ntro.u o. seu Bing
Crosby na pesso.a de Jo.sé Fernan
fIes Badajo.z, um c:;Impo.nês de 22
anos de ldade, natural da aldeia de
Moifal, o qual virá aqui, pela pri
meira vez em sua vida, devendo
estrenr no microfone,

à rua Felipe Schmidt, 19

I--�__-
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A Prefeitura e o querosene

G. I

A distribuição do. querosene 9 às 12 e das 14 às 17 heras,
ao. consumo público passará. a no. edificio do. mercado munici
ser feita pela Prefeitura da ca- paI.

LAURO DAVR. pital , por meio de cartões de O querosene será vendido aos

li. . 11 racionamento fornecidos por a- .seguin tes preços: meia garrafa
D d S h quela:repartição. i $700 (eu Cr.; $70.), garrafa
oençes e en ores- Do. próximo. dia 26 (2' feira), i 1$400. (ou Cr. $1.40.), litro 2$o.Qe

Vias-urinarias
..

até 7 de novembro, o. produto I (eu Cr. $2,00.).
Tratamento especíallsado será concedido aos, domicilies ;;:;;.;===========---

das afecções. crôni�as do
I mão providos de iluminação elé

aparelho genltal Ieminíno. I trica; de 8 de novembro em

Tratamento
.

moderno de

I diante, para os casos de uso

-gonorréa crônica por meio doméstico "confor-me fôr pos-
de eletríctdade. Varizes e sivel.

•

hemorrcldes sem operação. No. interior do Município,
Flsíoterapla > Dístermta e o querosene será obtido nas in

imfra - vermelho, tendencias.
Consultas - das 10 às 12 Os cartões de racionamento.

e das ) 5 às t 7 horas. são distribuídos diariamente das
Consultorlo - R. Tiradentes .�������������

14R7sr�'e�:i�3� R, João Pinto Alguns pUotos norte-americanos foram
9, Tel. 1.607. obrigados a descer no Japão
Cabelos brancos' I..OÇ.10

MARAVILHOSA!

Dr. (terno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.468.

Washington, 24 (A.) - O secretário. da Guerra Stímscn declarou
ser possível que alguns dos pilotos norte-americanos que tornaram par
te no. ataque levado a efeito contra o Japão. pela esquadrilha do. general
Doolittle se tenham visto. obrigados a descer, quando. se retiravam, e te
nham sido. capturados pelos japoneses. Os nomes transmitidos pelo rá
dio de Tóquio - continuou Stimson - teem certa semelhança com OS

de certos elementos do. Exército. que figuram nas listas de desapareci
dos. O secretário. da Guerra afirmou, e.!TI seguida, que o. seu Departamen
to não possue outras informações, alem das veiculadas pelo rádio. de

Tóquio, sobre o "justiçamento" desses pilotos. - "Os nossos pilotos -

disse Stimson - tinham instruções para atacar apenas objetivos mili
tares e as informações que possuímos demonstram que o. conseguiram
com excelente pontar-ia". Referindo.-se aos aviões que atacaram o. Japão;
Stimson disse que um deles foi internado. na Rússia e vários outros se

"iram obrigados a descer na China. - "Poucos figuram nas listas de
aviões perdidos".

Tt·poFgrafos N:: �l�l�\S
precisa-se

de tipógrafos (compositores), para tra
balhar das 71/2 às II 1/2 horas.

Pétain recusou-se a fazer um apelo
Fronteira Francesa, 24 (U. P.) - Informa-se que o mare

chal Pétain se recusou a formular, através do rádio, um apelo
aos trabalhadores da França para que fossem trabalhar nas fá
bricas da Alemanha. Assegura-se, por outro lado, que a agitação
contra a projetada mobilização forçosa de operários determi
nou a paralisação de várias estradas-de-ferro de ambas as zo-

nas da França.
�

Novos alemãescomandantes
na frente russa

Londres, 24 (R.) - Acabam de che

gar a esta capital notícias procedentes
de fontes fidedignas, informando que os

exércitos alemães na Rússia foram reor

ganizados em quatro grupos, em vez de

três, tendo cada qual um novo coman

dante, todos sob a chefia suprema de Hi

tler.
Essa comunicação foi publicada no jor

nal londrino "Daily Mail", que acrescen

ta que foi errado um novo grupo, pela
divisão em duas partes da extensa fren

te meridional, que se achava anter-Ior

mente sob as ordens do general V0U

Bock.
O general von Hoth assumiu o .cornan

do dos exércitos que atacam Estalingra
do e que combatem entre o VOlga e o

Don. l1:sse oficial, de 57 anos de idade,
prussiano, conhecido pelas suas tropas
como "caveira". As trQpas blindadas
comandadas por von Hoth lançaram a

ofensiva contra a Polônia, bem como a

última ofens>va contra Moscou· no ano

passado.
O marechal de cam.po von Lizt, peri-

to em tropas de montanha, 'comanda as

operações no Cáucaso. Foi êle quem che
fiou a campanha contra a Jugoslavia e

contra a Grécia.

O marechal de campo von Kohler as

sumiu o comando do setor norte, isto é,
Leningrado. Substitue Q ma-rechal de

campo con Loeb. Von Kuhler tem CO
anos e é prussiano. Foi êle quem tornou

Dunquerque, após com.bater contra a

força expedicionária britân íca através
da Bélgica.

o general Gunter von Kluge conían
da os exércitos que se acham diante de

Moscou, na rrente central. Assumiu

aquele-rcomando quando o marechal von
Bock foi encarregado da ofens.iva dêste
ano contra Estalingrado e o Cáucaso. O

general von !Cluge conmandou as tro

pas que reocuparam o Reno e chefiou
o ataque a .Esmolensco no ano passado.
Tem 57 anos de idade e foi chefe do es

tado-maior de yon Brauchitsch, antigo
comandante-chefe dos exércitos ale
mães.

Os «"novos» judeus
Nova Iorque, 24 (Reuters) - O "New Yo.rk Post", co.mentando. o dis

curso de LavaI, em sua edição. de o.ntem, declara: "150.000 trabalhado.res
franceses serão. encaminhado.s à Alemanha por LavaI, para se to.rnarem

uma minoria despresada de serrado.res de madeira e aguadeiro.s. Serão
os "novo.s judeus" da Alemanha e esta desnacionalização. do.s franceses
é empreendida po.r um ho.mem que 5empl'e insistiu, em seus discurso.s,
€-m manter o sangue francês "puro." e a raça francesa "altiva",

da Alemanha
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Vida EsportivaQuerem conservar Hiller afastado dos esquimaus
Baia de Cambridge (Regiões Árticas Canaden ses) - A-fim-de "auxiliar o govêrno e conservar Hitler

longe dos Esquimáus", sete csquimáus contribuiram pa ra a compra ele um cheque de 116 dólares que foi en

viaelo para Ottawa daquela longiqua região situada n a Ilha Vitoria, nos territórios pertencentes ao Canadá,
para a aquisição de Bônus da Economia de Guerra. A quele pequeno posto comercial acha-se localizado a dois

mil quilômetros ao norte de Edmonton e o dinheiro r eunido para objetivos de guerra representa parte da

importância devida aos csquimáus pelas péles que ve nderam na última primavera. Os nativos foram infor

mados a respeito dos Bônus de Economia de Guerra p elo oficial comandante ela Real Polícia Montada Cana

dense, na Baía de Cambridge. Responderam, por inter médio de um .intérprete, que "quer-iam conservar Hi

tler afastado dos esquimáus". Receberão os seus hôn us quando o navio .de suprimento do govêrno canaden

se, que faz uma viagem anualmente àquelas paragens, fizer escala naquele pequeno posto avançado, num

dia qualquer do verão.

IVida Socia� iEÃTIiÕ::�!fn:��fp![:1!iviii]·õ
.anrversârtcm

==

Hoje, 24 de outubro, às 20 horas
Faz anos hoje o sr cel Vidal

.Ioracv I; t dde Oliveira Ramos; oracy amargo.epresen an o
que já ocupou a curúl presidencial
de nosso Estado, numa admi

nistração sólida e fecunda . .t.;.�
•

Fazem anos lloJea
.

O nosso prezado compatrício
sr. Doralecio Soares, chefe da

"Clichérie" daI. O. E.;
-o menor Eugenio, filho do

sr. Eugenio Vecchietti, hábil

cartógra to,
-o sr. Valdemar Forneroli;
-o sr. Patricia Machado;
-o sr. prol. Orlando Melo.

filho do nosso prezado colega de

imprensa jorn. Osvaldo Mélo;
! -a sta. Maria Schutel;
- o sr. Alcione Bereta;
-a menina Maria das Mercês

Tolentino, filha do nosso saudo

so conterraneo Arí Tolentino.
-sra. viuva Almerinda Bruno;

UniformizaCão dos
carimbos de borracha
Rio, 24 (C. P.) - o presidente

do DASP baixou portar-ia aprovan-
do as instruções para :1 unlf'un-uza- Com casa à cunha foi apre
ção �os ca,rill�bos d.e .born<:h·�,_ nos sentada ontem, no 4' espetácu
serv�ços públicos CJVl� d� Ul�WO. A lo d Cia. de Comédias Joracípartir desta data, os orgaos mcmu-

a
..
l.

bidos da compra e contrôle do ma- Camargo, Mana Cachucha"
leria! só. poderão r-equisitar e CO:11-1 peça iá consagrada pela crítica.
prar carimbos de borracha, de acor- "Maria Cachucha' versa em
do .rom as referidas i nstrucões. Os

torn d P' ble 1a d mendi-
carimbos serao retangulares e

o o 10 n a

seus caracteres de tamanho tal. que caricia, de si tratado em "Deus
seja economisado o máximo espaço, lhe pague!"
sem prejuízo da Iegihilidade. Nã», Os personagens tiveram inter
será permitido () uso rios cnrimbos

'

pre t
-

drni eJ o t i tas
de desenhos c timbres de qualquer açao ,a rmrav n s ar IS

espécie. Só será usada nos carimbos. do Jorael Camargo, tendo ele

�����!�
=_ .1 �lre::�sc��('�ar�:��. o papel de

I ..
: Hoje, às 20 horas, será levada

EVITE A. DIFTERIA à cena a peça "Tudo por vo.
: cê", 3 atas, alegres, de Mario

VacL.e o seu filho con- ! Lago e José 'Wanderley
tra esse terrivel mal 1.:-.::======::.:-::-= _

(CRUPE)
�

Clínica médiCO-cirú'l:;:: -;;;--1Informações com o DR. SAULO RAIUOS
Dr. ARMINIO T fi_VARES Especialista em moléstias de

.n senhoras - Partos.
i\L'l'A CIHURGll\ ABnOl'tlINAL: es

��� ioIlI"'I"I<l'I!��.. ·..-.t__..��,__,__- tõmago, vesícula, Útero, ovários,..... � �.
'

- -- ',-

i apêndtce, tumores, etc. - C1RIJRGIA

(o ..&a ... .0. ca"'ol'"'s '"'or Pl,ASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
ii I\IóGõ y.,.. Uç;..,. fi'

I üídrocele, varteor-ele, Tratamento sem

<:li OU 4 cruvel-ros dor e operação de Hemorroldes e vario
� .. zes - Fractnras: aparelhos de gêsso .

Porto Alegre, 21 (A. N.) - Os; Opérn nQS Hspltais de Florianópolis.
HabJlftações: d ) -b ,. t' i Praça Pereíra e Oliveira. 10 -

Iproprietários e. oar ear ias ar 1- I Fone, 1009
Estão-se habilitando para ca- culam·se com o f1111 de aumentar o

'I
Horârlo: Das 14 às 16 horas. tlJarla·

sar O sr, Liardino Tomaz Rosa custo do corte de cabelo de 3 mente.

e srita. Maria Luiza Boelho ..
para L1 cruzeiros. Alegam os figaros . ="""�"."".;,,,"_�-"""'O

Proibidos de assistirem locais não p_Oderem mant:r o preço Não estará mais cara

a espetácu.los profanos atual, el? VIsta da elevaçao do cus-
no in lerior

to de Vida. Entretanto, 111umeros
Porto, 24 (D. P.) - Monsenhor

salões desta capital vêm mantendo
Agostinho Jesús de Sousa, bispo

preços inferiores, uns mesmo de 1
daqui, proibiu, sob pena �e sus-

cruzeiro e 1 cruzeiro e cinquenta
p:nsão, que. os sacerdotes ,a �ua centavos, não acompanhando o mo

cllOc:se �sslstam �. espetacu os, vimento altista liderado pelos sa
ses;;oes cmematograflcas e tou�a-: Iões de luxo.
(las que não tenham a aprovaçao Iepiscopal. Os sacerdotes não pode- O derrotismo e o pessimismo
rão usar em público senão o ba-, são nrmas da "quinta-coluna".
beto 01\ fato preto, I (L. D. N.).

o jovem Nelson Gandra, filho
do sr. Argemiro Gandra.

-

Agradecimentos:
Do sr, dr. Armínio Tavares

recebemos atencioso cartão de

agradecimentos pela nota de

seu natalício.
•

Entermos e

Foi submetida a delicada in

tervenção cirúrgica a exma. sra.

d. Altair Silveira fe Sousa, es

posa do nosso prezado conter

raneo sr. Edmundo Silveira de

Souza Junior, ativo gerente da

«Casa 43", conhecido estabe

lecimento livreiro desta praça.

Clubes:
A simpática associação recrea

ti va de João Pessoa (Estreito)
"Cantista R. F. C." efetuará,
amanhã, animado sar áu-dansan

te, com início às 18 horas.

O Limoense S. C. abrirá, ho
je, seu salão para animado
saráu-dansante oferecido a seus

associados.

:VIsitas:
Aeha-se nesta capital o distin

to clínico sr. dr. Biscardi, mé

dico do Hospital S. João Batis

ta. da Lagoa, do Rio de Janei
ro, sendo sua especialidade o

tratamento de molestias do es

tomago, intestino e ano-retais.

Agradecemos a gentil visita que
S.S. nos fez, em companhia do
sr. H. Beck Filho, representan
te dos famosos Jaboratorios
"Silva Araujo".

•

Nova Iorque conta com

7.500.000 habitantes. Na cidade
dos arranha céus existem
162 jardins públicos, 100.000
arrnazens , 2.300 igrejas, fi62 es

colas e 500 hotéis. Trabalham
na grande cidade 18.000 advo

gados, 31.000 telefonistas, 95.000
esteno - dactilógrafos, 105.000
chauffeurs, 6.500 dentistas,

'7 12.000 médicos, etc, ..

você �--------------

I SUELI. participa a I
seus parentes e amigos de Iseus pais, EH e Amir Sa-

I turnino de Britto, o nasci
mento de seu irmãozinho

I ALMIR.

•

I����������_ O:a��C�.�O ����.:�e�!
Que salch:chas!

selho Nacional do Petróleo, sob a

L· 1 24 (U P) _ A Fábr í presidência do sr. general Júlio
IS ooa, .. a rica

C t H t B b t 1 d
1 S I hi h "A' Ltd"

ae ano or a ar asa, enc o e-
c e a c lC as verrense a., idíd

.

d 1 1
f

.

d d 'I CI loque o preço e venc a c o que-
Ol co� e.na a a pagar uma mu ta

rosene a varejo seja o da tabela
elevadíssima e a. permanecer fe-r por atacado. acrescido de 20%.
chada durante dOIS anos, por ar-

_. _

mazenar carne. de_vaca, dete:-iora: Compra! na C/t SA MISCE
da, para a fabricação de salchíchas, I LÁNEA é saber economizar

IMÉE

Ecos e Notícias Ultima hora

E SUA GRANDE COMPANHIA
DE COMEDIAS sob os auspicios
do Serviço Nacional de Teatro,
do Mi�isterio de Educação e

.Saude, com a representação da
engraçadíssima Comédia:

"Tudo por

Fomos informados de que o
____aiõ -antigo Futebol Clube Aliança,

cujas atividades esportivas há
muito haviam desaparecido dos
nossos campos varzeanos, acaba
de ressurgir, com uma direto
ria desejosa de trabalhar e pre
curando incluir em seu quadro
novos elementos.
"

Tomou agora êsse clube o

nome de Clube "Vitória" e es

colheu para seu presidente de
honra o ilustre cônsul norte
americano, nesta capital, sr.

Reginald Kaaanjian.
A séde do clube é na Vizinha

localidade dos Coquéiros.

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

será julgado, militarmente, corno

inimigo do Brasil (D. E. M.).

3 atos de Mario Lago e

José VVonder ley

I Hoje, às 19.30 horas, haverá
sessão doutrinária no Centro

Espírita "Amor e Humildade
do Apóstolo"; amanhã, no rnes

mo horário, haverá sessão dou
trinária no Centro Espí ri ta "J0-
sé de Nazaré"

•

Amanhã - domingo, às 14 horas:

�ANIA DE GRANDEZA
À noite, às :'20 horas:

DEUS LHE PAGUE!
Elenco: AIMÉE, Luisa Na.zareth, Flora·May, Juracy

de Oliveira, Cecy Braga, Helma Gloria, JORACY CAMAR
GO, Modesto de Souza, Ramos· Junior, Mo r io Lago; Luiz

Ccrto l do , Osvaldo Lousada e Arthur Costa.
Diretor - Professor RAMOS JUNIOR

PREÇOS - Camarotês 30$000; Poltronas 6$00,); Balcões
Numerados 5$000; Estudantes 3$000 (balcões sem núme

ro); gerais 2$000.
se acham à- venda na "Agencia
Gloria" (Praça 15)

As localidades

TEATRO

Estará, amanhã, de plantão a

Farmácia "Nelson", à rua Fe

lipe Schmidt.

Está sendo convidada a com

parecer à Delegacia de Ordem
Política e Social, afim de pres
tar esclarecimentos, que interes
sam

à

v ação policial, a srita.
Nilza Carpes Silva.

•

o estatuto dos I
.municipais.

Rio, 24 (C. P.) - O boletim do

DASP adianta que possivelmente
no dia 28 do corrente, dia do funcio

nário, será decretado o estatuto dos
funcionários civís dos municípios
de todo o país.

Uma prova daquelas
Nova Iorque, 24-(D. P.) :_ A Li

ga da América anunciou que pre
tende realizar uma exposição do

pioneiro da aviação panamericana,
"na qual serão apresentados pro
vas irrefutaveis de que as grandes
armas utilizadas nesta guerra fo
ram criações americanas" .Fpo lis., 21·10 942

cio Rio, baixou uma portaria deler·

minando que a farinha de trigo se·

ja vendida, em todos os municípios
fluminenses', pelo mesmo preço do
Distrito Federal.

Padre ale'mão garantido pela Policia
Manáus, 24 (M.) - A polícia estadual concedeu ga

rantias ao padre alemão Aloísio Engel, ex-vigário de Cru
zeiro do Sul, e que estava sendo hostilizado pela popula
ção do Território do Acre.

Vai ser executado

Rio,21 (M.) - O sr. Rubens Far

rula, secretário da Agricultura e

presidente ela Comissão de Abaste·

cimento e Tabelamento do Estado

Havana, 24 (Associated Press) - Os jornais anun

ciam que a Suprema Côrte manteve a constitucionalida
de da pena de morte imposta a Heinz August Luning,
espião alemão.

Mais guerra que paz
Lisboa, 24 (U. P.) - O "Diário de Notícias", publi

cou interessante estatística, demonstrando que durante
os últimos 153 anos o mundo teve 116 anos de guerra e

sõmente 37 de paz.

Sacerdotes checos no campo de
concentração �e Orauienburgo

Nova Iorque, outubro (Do "Bo-. ele táboas ele cinco centímetros ele
letim Católico Checoslovaco" para

I
espessura, feitas, especialmente pp_

Interaliaclo) - As últimas notícias
I
ra o verão; durante o inverno, pois,

chegadas da Alemanha revelam' os prisioneiros sofrem os rigores
que mais de quarenta e cinco sa- do frio sem aquecimento.
cerdotes checos e polacos se encon- O tratamento que os nazistas dão
tram atualmente jnternados no 80S sacerdotes é indescritível p:)1'

campo de concentração de Orani- sua bestialidade. Seja no inverno ou

enburg. Esse campo é dos mais úO verão, os prisioneirús se encon·

conhecidos em toda a Alemanha, Lrum de pé às seis hch as da ma

cuja fama chega até os países n]üí, para a revista, que dura ge·

ocupados. As raríssimas pessoas; rótimente três hora" �u mais. Os

que conseguiram escapar daquele f
alimentos não contêm gorduras p

centro de tortura dizem que as
I
são suficientes aper,,<ls para mar"t�]'

condições alÍ são peores do que em • vivos os condenado!:':.
Dachau e Buchenwalcl, cujos ho1'-1 Devido à debilidade orgânica em

rores estremecem o mundo ci'vili-

,.
que se encontram os prisioneiros,

mdo. as moléstias contagiosas grassam
() campo de Oranienhurg está �:i· 'I facilmente. A menor infração dos

!l12.do no local onde se realizaram, regulamentos, que são demasiado
]lO ano de 1936, os jogos olímPi�03'1 numerosos e rigorosos, é punida
Or; edifícios con;;Ístem em barr8.:,�as com castigos corporais. .
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IRMANDADE BENEFICENTE DE
N. S. DO ROSÁRIO E SÁO

BENEDITO
Festa de N. S. do Rosário

De' ordem da Mesa Administrativa
desta Irmandade, convido a todos ()s

nossos 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 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 191/2 ho
ras, novena, de encerramento.
A Mesa Administrativa desde já

agradece a todos os que compat c
cerem a estes átos da nossa Reli
gião.
Consistório, em Florianópolis, 16

de outubro de 1942.
Manoel Alves Garcia

10 secretário

Este aluno hobi
litou-se em e s

crituração mer

cantil, calcules
comerciai" por
tugues prctico,
direito comer

ciai, correspon
denciu, em suo

casa com estes 4 livros especiolisados que
dispensam o professor por ser de uma Iociii
dade jornais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Branda, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Pauio. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
çõo de alunos e todos estõo trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Nõo perderó nem tempo nem dinheiro! Se
habilitaró em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de compe+encio com o qual, de conformidade
com a lei bem cloro, poderá comprovar a suo alta habilitação.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trelano 0.° 16 - Séde própria

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

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

FLORIANOPOLIS
E?v.tPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCUL'l'ORES
Emprestimos - Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Munlcíplos do Estado
Representante da Caíxa Economica Federal para a venda

das Apõllces do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maío e Novembro. .

Pag'i todos os cnuuuns das apólices Federais e dos Estados
de Sã.o Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :

C/C à disposlção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6%
CIC A "Iso Prévio 8%
C/C Prazo Fixo 9%

Aceíta procuração para receber vencimentos em to-
16s 8S Benarttcões Federais. Estaduais e Muntelpats,

I Farmácia «!Esperança)) Ido

farmacêutico
.

NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de bcrrache.

Garante se a exata observância no recsítuàr' .....6'H,."

PREÇOS MóDlr'
R. Conselheiro Mafra 4

Mercao
FONE'
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o E,5TADO 24 de Outubro de 1942

CLUBE DOZE-Domingo próximo, grandiosa sOirée, das 21 às 23 horas
Lira Tenis Clube-Sabado, grande soirée em bOnlenagem aos alullos do Instituto de Educação (:(}i���L)

Planador rebocado de São Paulo ao Rio
S. Paulo, 23 (E.) - Sob o patrocí

nio do brigadeiro do Ar Gervásio Duncan,
comandan te da 4R Zona Aérea, e com o

escopo de representar a aviação civil de
São Paulo nas solenidades promovidas
pelo Aéro Clube do Brasil, comemorativas
do "Dia do Aviador", os pilotos Carlos

Auricchio, instrutor do Aéro Clube de
São Paulo, e o engenheiro Sílvio de

Oliveira, do Clube Politécnico de Plana

dores, - acabam de realizar o primeiro
vôo de experiência conduzindo um pla
nador, a reboque, desta capital até o

Rio de Janeiro.
Merece registo especial o êxito de que

'genheiro Sílvio de Oliveira - estudado
se COl'OOU essa prova e os ensinamentos e construido na Secção de Aeronáutica
colhidos pelos referidos pilotos em rela- elo I. P. T. O "Arat.ínga" foi rebocado

cão às possibilidades ele comunicação e por um avião "Moth", pilotaelo pelo ins

transporte por meio do planador, hoje tr-utor Carlos Aurícchio, sendo o aluelido I
empregado com inteiro êxito, especial- planador manobrado pelo sr. Sílvio de:
mente na Europa, para a formação de Oliveira.
"trens aéreos". Para que se possa ava- Pela reallzação dessas feliz experiên
Iiar as vantagens que nos adviriam des- cia e pelos auspiciosos resultados colhi
se sistema de t.ran sporté, basta recordar dos, merecem calorosas felicitações o

que um avião tipo "JU52" pode rebocar brigadeiro do Ar Gervásio Duncan, pelo
até 5 planadores, carregando. cada um, decidido apoio e estímulo dado à in lcla
tonelada e meia de carga. I tiva,

e os pilotos Carlos Auricchio e Síl-
O planador conduzido ao Rio ele Ja- via de Oliveira pelo arrojo, elecisão e efi

neiro foi o "Aratinga" - projeto do en- ciêncta com que realizaram essa prova.

Os alemães confessam ,.,..,..,.,.'·HÕ:.EXXXXJOC<XXXlUOO�.,.,..4ã:re1rãOOXlUXXXDOOXOQO()Hõli-Estoco Imo, 23 (H. T. M. ) - Os oooooooo�.......,....,.. .....""""'" eecccccccceocccc o,x,ax,,,,",X)OO<XlOO �0CXXXl00000<XlQ000 """""""
alemães confessaram indiretamen- --o- ......o-.
te que alguns subúrbio? da cidade C INE R F X I 1\1 PE R I .J, Iele Novorossisque contmuam. e!11 FONE 158'.!

�

- FONE 1581 � �

poder dos russos. Essa confissão
,

r

veio nas informações procedentes A's 5 e7 1 2 horas A's 7 1/2 horas
de Berlim, anunciando que "os
combates mais encarnicados estão
travados atualmente em um quar
teirão de usinas transformado em
fortaleza.

SALVOS DE
INV.4SÃO!

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

França invadida. Ccndensnção de
um romance enternecedor sôbre a

guerra atual. E mais:

Adolfo Hitler -- o novo deus
ela Alemol'lha! Como os na

zí� estão procurando substituir o

Cristianismo por uma religião sin
tética, que tem per Deus a Hitier
o ditador da Alemanha. Pág 37.

Reféns em mãos elos Na
zis! U:n médico refugiado dcs
creve os hcrrorcs a que escapou,
e como se deu a execução em

massa de 117 inocentes. Pág. 20.

Como ensinar (1 nossos fi
lhos certas lições valiosas para
a vida, que de outro modo t er iarn
de aprender à custa de duras e

amargas experiências. Pág. 25.

Prisior:eiros no fundo do
mar I 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 I O saborcso
segr êdo de como se pode e nr i

quecer o esp ir
í

to e revestir a

vida quotidiana de um e.t imu
Iante interêsse. Pág. 1.

Não deixe dc ler êstes e outros

Acaba de sair
Custa só 2$

J.W.T.

Rcpres"'l!l:(,�lr Gerut no Brasií :
F'EHN,\NDO CHINAGLIA

Rua do Rosór i " 5.1-A 2.° (1lld,r - Rio

Os atores John Payne e Richard
Arlem alistam-se

Hollywood, 22 (A. P.) - O atol'
cinematográfico John Payne alis
tou-se como reservista do Exército
para o curso de instrução de pilo
los civis, a começar em janeiro.
Passará a prestar serviços ativos
logo que tenha terminado o curso

em questão. O ator cinematográfico
Richard Arlem igualmente se ins
creveu no referido curso.

Não compre novas I
Aproveite sues antigos máquinas REGISTRADORAS

e de SOMAR, adoptando-os à novo moeda
CRUZEIRO

,

A MECANOGRAFA
está já fazendo êsse serviço, poro o quê se acho

tecnicamente aparelhado.

Preços módicos!

RUA JOÃO PINTO, 19 FONE -1499

Os japoneses ainda não

empregaram Iodo o
Washington, 22 (A. P.) - O se- Salomão, explicando que comunica

cretário da Marinha, sr. Frank Knox, dos são emitidos desde que se re

em entrevista coletiva à imprensa, cebam novas informações sõbre a

declarou que, na sua opinião, os [a- lula. Insinuou Knox a possibilidade
poneses, de maneira alguma, em

pregaram ainda todo o seu poderio
na batalha das ilhas Salomão, acres-

poderio

de que aviões com base em terra

desempenhem importante papel na

atividade naval, mas, ao ser-lhe
centando, porém, que ali se combate
árdua e intensamente. O secretário
da Marinha disse nada ter a acres

centar ao comunicado do Departa
mento da Marinha, que relatava a

repentina reaparição de navios de

guerr-a norte-americanos nas ilhas

perguntado se faria alguma decla
ração sôbre a quantidade de aviões,
declarou que a informação não po-

deria ser dada, porém o "número
de aviões ela marinha com base em

terra aumen ta progressivamente".

DO DIA

Bandoleiros
da planície

2- Atualidades R.R O.
Pathé News (Jornal).
Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Cvn surn

, UNHAS QUE INSPIRAM

ROMANCE!

Para dar um colorido lindo �s suas
unhas, use o Esmalte Curex nos

tons Tulipa, Rosa Antigo e Trevo.

Para dar às unhas um toque que
«[eil1inilidad()}, eleja en

tre c s tcs maravilhosos tons Cutex:
Hijinks, Gadabout e Rosa.

Se deseja o matiz que mais se

aproxima do natural, encontrá-lo-i
no tom Cutex S:,eer Natural.

Comece, hoj, mesmo,
II usar Cutex. SlIas
mãos serão sempre alvo
d« admireçêo geral !
Veja êstes novo; tons:

Dê às suas unhas um contraste

exótico, porém distinto) enfeitan
do-as com as novissirnas tonali.la
des Sugar Plum e Gingerbread.
Há, ainda, êstes outros lindos tons:

Lollipop, Burgundy e Black ReJ.

Qualquer tom que desejar, a Sra.
encontrará entre os do Esmalte
Cutex - o mais conhecido e usa-

. do no mundo inteiro -- porque é
sempre vistoso e dura muito mais.

HlJINKS
GADABOUT
TREVO
TULIPA
RIOT
RUA/PUS
SHEER NATURAL

ESMALTE

PARA UNHAS CUT�X
Está próxima a vitoria Vida Esporüvasobre o câncer
Londres, 22 (Havas-Telemondial)

- Segundo uma declaração de Lord
Horder, difundida hoje pelo rádio,
o câncer estaria prestes a ser ven

cido. "Estamos tão perto de encon

trar o segredo do câncer, que po
demos pelo menos esperar deixar
aos nossos filhos o meio de comba
te eficazmente um dos maiores
horr-ores do Illundo", disse o ora

dor, falando em favor ela campa
nha contra o câncer no Império
britânico.

Florindo no S. Paulo
Rio, 23- (" Estado")

Florindo, o conhecido zague:
ro do Vasco, foi contratado
pelo S. Paulo F_ C. Seu
posse custou o elevada soma

de 80:000$000, sendo 30:000$000
poro o Vasco.

Irá ao Rio
Rio, 23 (

" Estado" ) Joga
rá no pr6ximo mês nesta
capital, com um clube cc

râoco, o S. Paulo F. C., ex

per irnento rrdo nesse jogo
sua novo defeso: Agostinho,
e Florindo.

o velho conselheiro
·

Cabelos brancos 1
lURA VJLIIOSA !

Com John Archer, Carol Hughes
e Guy Kibe e

I Campanha da laranja
Complemento Nacional (D F.B.)

Charles Starret e lris Mered.th

A garra de ferro
Com James Quighley

O cacau no vale do rio Doce
Complemento Nacional (D.F.R)

Preços 2$000 e 1$500
Imp. até 10 anos

Anlanhã George Brent, Brenda Marshall e George Tobias
em AO SUL DE SUEZ

Pró estreitamento . das relações anglo-brasileiras
Londres, 23 (R) - Importante pas-

I
serviço que vem prestando para apro-

90 para um contacto mais estreito entre O ministro elo Exterior, sr. Eden, fez ximar ainda mais o Brasil e a Irigla ter-
o Brasil e sua aliada Grã-Bretanha foi a apresentação do embaixador Muniz de ra, que sempre estiveram ligados por
dado no dia 21, quando grande número Aragão num breve discur-so, em que ren- laços ele mútua amizade e compreensão.
de proeminentes membros de ambas as

I
deu o mais caloroso tributo à corajosa Tomou depois a palavra o ministro

casas
�
dr:. - -Parlamento �')trevistaram-se ,decisão do Brasil de declarar guerra ao Aragão, que falou durante 23 minutos,

":um o embaixador brasileiro, 9:. Muniz -eixo" e acentuou o gr-ande valor da co- fazendo breve exposição elos vários as

ele Aragão, e com o conselheiro da em- operação do Brasil com as Nações Uni- pectos da vida nacional brasileira, inclu

baixada, Si'. Sousa Leão, no hots das pela importância estratégica de sua sive a forma de governo, níveis cultural

Dorchester, num jantar oferecido pelos situação geográfica e pelos seus imen- e educacional e acentuanelo o progresso
membros liberais da Câmara elos Co' sos recursos naturais e pelo valor de alcançado na última decada, no governo
muns ao sr. Stanley Holmes, que, em

ll,uas
bem Instruídas forças militares. do Presidente Vargas. O eliscurso foi

termos muito cordiais, levantou um Em seguida, o ministro se referiu ao

I
acompanhado com a máxima atenção

brinde "ao nosso último e grande aliado, en1Jaixador Aragão, acentuandO. su.a amí- pela assistência, que .aPlaUdiu com entu

Il Brasü e ao PreSidente Vfjrl5<lS". zad, pela (}r(i-Brlltanha e o ínestímãvsl síasrno o orador, ao finallzllr,

LOÇJO

As privacões
de Pola Negri

Nova Iorque, 23 (H. 'f. M.) - Pala

Negri, que já foi uma das estrelas de
Ho llywood melhor pagas, declarou 011-

tem perante a Suprema Corte que está
vivendo cio "dinheiro e da car-idade ele
pessoas amigas"
Depondo em um processo movielo por

um hotel de Nova ,Iorque, para conse

guir direitos sobre 2.500 dólares que um

sindicato de jornais ainela deve à atriz

pela publicação ele suas memórias, afiro
mau Pola Negri que não ganhou nem

um centavo elesde 1938, quando' trabalhou
em seu último filme em Berlim.

Fioravante D'llngelO atuará
o nosso jOgO

Rio, 23 (' 'Estado")-Partircí
quarta - feiro pr6xima com

destino o Florian6polis o sr.

Fioravante D'Angelo, conhe
cido árbito carioca, a-fim·de
servir de juiz no peleja Pa
raná - Santo Catarina, como
"referee" escolhido pela C.
B. D.\nas no

reqUen aI
tanlanbO,
PILULAS DE

REUtER
enormes na

slo t\\cac\1L nossua e
do appa

males d\gesU"vo.relbo

Flamengo I.t x Corinthlans 2
O campeão carioca de 1942

venceu o více - campeão pau.
listo, terço - feira última,
pelo "score" de 4 x 2.

O� "goals" foram consig
nados por Pirilo (2), Vevê e

3ardinha, e 08 do Corinthi
a rrs , por Eduardinho e Jo
.rônimo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


