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.. II_lia pe.la.o $OOOr'�O
LONDRES) 28 CU. p .. ) _. URGENTE m ... A RADIO BRITÂNICA, EM UMA TRANS·
MISSÃO EM IDIOMA ALEMÃO DIRIGI'DA À EUROPA, INFORMOU QUE, SE
GUNDO INFORMAçõES PROCEDENTES DE BERNA, MUSSOLINI. PEDIU AO
EMBAIXADOR ALEMÃO, VON MACCKENZEN, QUE PROCURE CONSEGUIR
DA ALEMANHA A REMESSA DE GRANDE QUANTIDADE DE CANHOES ANTI
AEREOS PARA QUE SE POSSA PROTEGER ADEQUADAMENTE AS CIDADES

ITALIANAS.
--------------_.-

DOEN(AS DA PELE
fê SiFSUS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. naraslteses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabelnéo,

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às li horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.
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Tripulantes do «Gfaf Spee» ameaçados M���:���H�:�C?S 1 LOÇl0

por seus antigos superiores o túmulo do (ardia I
Buenos Aires, 28 (H) _ O Ministro do Interior, Sr. Calaciatti, rece- Rio, 28 (J. C.) _ A propósito do

beu cinco tripulantes do encouraçado alemão "Graf von Spee", os quais, tumulo do Cardial Leme o Revdmo.
procedentes do intcrior do país, chegaram a esta capital para entrevis- vigário capitular, fez a, seguinte de
lar-se com o Ministro. claração: "O corpo do cardial Le-

Confirmando o anteriormente noticiado, esses cinco nazistas denun- me ficará para sempre sepultado
ciaram a existência de ameaças e perseguições, de parte de pessoas que' em Sant'Ana, conforme desejo seu

desempenhavam altos cargos naquela nave de guerra, por terem contrai- I
manifestado em vida. Pensa-se ape

do os antigos marujos matrimônio com mulheres argentinas e deseja-
I
nas em erigir, na própria, sepultu-

I·
. I

rem rac tear-se no pais. I ra qualquer obra de arte que per-
Os cinco marujos conversaram separadamente com o Ministro CuIa-I pctue a memória do Cardial, isto,

.ciatLi, ratifica�1rl� a existê�cia dessas ameaças e manifestando querer I porém, sem nenhum prejuizo para
incorporar-se li vIda argentll1a. a estética do templo.

Servindo de «earne

II !.·....•••
O .

para céinhãch �Os funC§ieOrnval<arcioOSnl�I(I��.alriCOS e o
Mo,""",28 (U. P.) - Ao 'I"e" : SA N GJ1 T_ 'lV.1JNJ(.)I.� -

•.III. ! noticia, os alemães cmpregum.abun- I.�_
Rio, 28 (C. M.) _. O sr. Ltliz Vergara, secretário da Presidência ela dantemente, tropas dos países que, ! Contém oito elementos tônicos ••República, por ordem elo chefe da Nação, enviou a todos os ministérios 'h es são sate liles como carne de ':i!if'

uma circula. r., recomendando que sejam dadas providências :'no. sent.ielo 'I canhão, e que cadáveres de soUa'! � •
- � Fósforo, Cálclo, Vana •ele ser �erlfl:ado, antes. de efetuar-se proposta _ele nomeaçao �ntel'l�1�, I dos rumenos e húngaros cobrem, u lItj;

qual a situação do candidato perante a convocaçao para o serviço rnili- I terahnente, os pontos pelos quais • dato, Arsenialo, etc. •
tar,. pois que, �ada a relevância de �al. serviç�, a f�ll�ção �,ública não no- I as melhores tropas alemãs de :::s- • •dera ser exerCIda, o que anula o o�!_etlvo da mtermldade . I salto procuram avançar. ! e 03 Pálidos, Depauperados. •Esgotados. Anêmicos,

O ({exército de socorro» de Ti oshenco! �i�;�g'�= :!;;i��li�s::��1: 5
• do organismo com o •
• •
• •
• •
• •
••••••••••••e••••••••••••
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Dentro Estalinorado11\ Equipageln de um avião em preparativos
.".ll -.- . - -- _.

_

-

torna-se d�f�in
de

a situacão
Moscou, 28 (De Harold King, enviado especial da Reutcrs ) _ A si

tuação dentro de Estalingrudo está-se tornando IlW1S dificil, cm vista do
último' avanço alemão na área industrial fronteira ao Volga. Os alemães

puseram pé nontro quarteirão do operários (um deles fôr-a abandonado
pelos russos a 16 de outubro) depois de violcntu luí a na áren das fú
hricas.

O exército de alívio do marechal Timoschcnk o, que avança do nor

te, está desfechando terriveis golpes contra ambos os Ilancos inimigos.
Mas, aparentemente, ainda não conseguiu cortar as l ropus alemães que
combatem fóra e dentro ela cidade.

Ao longo do Volga, tornam-se mais dif'icc is 88 condições para os \

russos conservarem o abastecimento através do rio. O tempo está-se
fazendo sentir contr-a os atacantes c defensores, de igual maneira.

1.03(3 bombardeiros tomaram parte no ataque da RAF em 30 de
maio último contra o Ruhr e a área do Reno, com Colonia co

mo objetivo principal. Esse. eide foi o maior jamais desfechado
pela RAF, que dependia de um sistema superiormente organiza
do. O ataque foi concentrado dentro do limite de 90 minutos, os

bombardeiros alvejando o objetivo na proporção de 10 por mi
nuto. A fotografia representa a tripulação de um bombardeiro
.,Halifax " sendo br ind ada com um chá pôr um carro americano

de distribuição, antes de se por à postos para a partida.
(BRITISH NEWS SERVICE.)

AVISO DR. JOÃO DE ARAUJO
. Especialista em doenças e operações

de olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFHUTIVAMENTE suo clínica.
Rua Vítor Meireles. 24 _ Fone 1447

Dl MANHÃ: 10 às 12 hs. _ À TARDE: 3 às 6 hs.

----- ,--- - -- -------- ---_...�-,�

A selvajeria dos nazistas
Moscou, 28 (R.) - Informa--se que os alemães queimaram vivos ou

fuzilaram cerca de 200 russos, inclusive mulheres e crianças, em Issa

kovo, perto de Vyazma. As vítimas foram recolhidas em aldeias vizinhas

e forçadas a entrar numa grande casa meio em ruinas. Em seguida, fo
ram dispostos em torno da casa molhões de palha embebida em querose

ne, os quais logo a seguir foram incendiados. Os infelizes que tentavam

escapar às chamas pulando as janelas, eram fuzilados miseravelmente,
ou mortos a coronhadas, sem piedade. Em seguida, foi publicada a se

guinte proclamação do alto comando alemão: "Por ordem do alto co

mando alemão, para cada alemão morto serão enforcadas quinze fam í

lias russas, para cada alemão gravemente ferido, dez famílias serão en

forcadas, e para cada alemão ligeiramente ferido, serão conduzidos à

forca cinco famílias".

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e Usas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Moscou, 28 (R.) _ O exército de socorro do Ma rechal Timoshenko está-se aproximando cada vez
mais de Estalingrado no seu movimento destinado a libertar a cidade. As fôrças do cabo de guerra russo
investiram a-través-de uma brecha aberta nas linhas de defesa alemãs a noroeste da cidade. No seu inte
rior, os seus defensores acham-se empenhados em Cu riosos e sangrentos combates nas ruas, a-fim-de repe
lir um novo assalto massiço do inimigo que já se pro longa por três dias. Os russos repeliram tambem ata
ques de infantaria e ele unidades "panzer" na batalha das fáhrícas. Os canhões russos puseram eD1 fuga
todo um regimento da infantaria inimiga, destruindo vários tanks e quinze baterias ele morteiros.

Jornalistas nossos
na Inglaterra

Dever, 28 (R.) _ A delegação de

jornalistas brasileiros atualmente
de visita à Grã-Bretanha esteve

à vista dos alemães, quando os seus

componentes foram levados a visi
tar a "linha de frentc da Inglater
ra", isto é, as cidades de Dover e

Folkestone.
Na primeira dessas cidades, os

periodistas brasileiros tiveram opor
tunidade de observar os elanos cau

sados pelos projétis atirados pelos
grandes canhões nazistas montados
do outro laelo do Canal, inspecio
nando depois os abrigos anti-aéreos
subterrâneos e as 'tlefesas costeiras.

i Nessa ocasião, todos' os componen
i tes ela missão jornalistica brasileira
tiveram tambem o prazer de travar

conhecimento com o prefeito de

Dover, major.T. R. Caírns, que
trabalhou no Brasil durante vários
anos.

Agentes e corretores
Precisa-se de Agentes e (or

retores. Bôas (omissões. Tratar
à rua Vitor Meireles, 18. (1'
andar, sala n' 1), com ANTOHtO
MATOS. Florianópolis,

4v-l

•
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I
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Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto
ou adoentado, com empachamentn, pêso , dôres e outros desar

ranjos do estômago, a lingua suja, máu gosto na bôca de ma

nhã ou durante o dia, pêso, calor e dôr d� cabeça, tonturas,

nervosismo, certas coceiras e írritações'[da pele, mal estar depois
de comer, preguiça e moleza geral, dôres, colicas e outras per

turbações da ventre, muita sede e quentura na garganta, anelas
e vontade de vomitar, máu hálito, indigestão, arr ôtos, gases,

diga. lhe que todos estes sofrimentos são causados por substan

cias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos

e que use Ventre-Livre sem demora.

Ventre-Livre evita e trata esses sofrimentos porque combate
a prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substan

cias infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem

Diga isto
a
aridoseu

causar e todo o organismo.
* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

Tenha sr rnpre
em casa Ventra-Livre

I

A tranquila bravura de um jovem belga I
Nova Iorque, V. A. (INBEL) - 1 em que a pátria deverá estar acima I

O sr. Adelin Hartveld, jovem pro-
I Da prisão,· e;<;creYeu diversa.s car-I das considerações de família ..

curador belga, filho de um nego- tas a s�us pars, dem.onstrando co- Queridos pais: é pr-eciso que domi- _ ... .... . ... -

ciante em objetos de arte, da An- ragem fIrm.e e tranquila. Uma delas

I'
nem os nervos e aprendam a ter Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

tuerpia, sr. Samuel Hartveld e a �o�preendIa o, seguinte t�echo: coragem e paciência. Toda a mágoa
sra. Hartveld, atualmente em Nova 1 Minha coragem e perfeita. Nao me

I
deve, um dia, terminar ... " Limitada

Iorque, foi condenado à morte, em: deram advogado, mas, se necessá- Noutra carta escreveu êle: "Me B d (' d' P A IBruxelas, e executado pelos nazis-; rio, farei minha própria defesa. moral permanece o mesmo emboru .2Inco e re lto npular e grl"(o a
tas quatro dias depois. Estivera na 1 Não adianta suspirar ou chorar. não saiba qual será minha' sorte ..

a \I ..,

prisão durante mais de ano, sem lhe! Tem-se que esperar... Se mamãe Agora não é tempo de iludir-se com d S ( Iser pronunciada nenhuma acusa- chorasse, deveria lembrar-se de to- histórias de "breve libertação" e e anta atar na
ção ; e, de repente, foi levado d.ian- das a,s mães de meus companheir�s, outros �ncorajamentos próprios pa
te do conselho de guerra nazista, que roram mortos em açao ... Nao

I'
ra menmas ... Sei o que devo espe-

onde foi acusad. o de haver "auxilia- fiz mais do que meu dever, o dever rar Só peço que tenham cora-

do o inimigo". ditado pela conciência ... Há casos gem
"

«Tuberculose 1941»A
Lisboa, Via aerea (Dépêches dos assinados pelos diretores

Belges) - Na Bélgica ocupada dos principais sanatórios, que
a disseminação da tuberculose salientam a extrema gravidade
e de outras moléstias, causadas da nova forma da moléstia ca

pela inanição, está causando uhecída como "tuberculose
grandes apreensões. Os resul- líJL11". Os médicos insistem no

tados de um inquérito científi- fato de que os recemnascidos e

co, promovido pela Liga Belga crianças são principalmente
Contra a Tuberculose, cujos da- , ameaçados, devido à falta de
dos acabam de chegar a Lon-: mantimentos, ocasionando uma

dres, demonstram que o núme- diminuição na resistência 01'-

1'0 de óbitos causados pela tu- gânica.
berculose, nas cidades, no ano

passado, aumentou de 60%, em
relação à situação anterior da
guerra. Só em Bruxelas, de
1940 a 1941 o aumento foi de
mais de 80%.
Essas estatísticas são confir

madas por :relatórios detalba-

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
+ares podem exigir, sempre que hOl'
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 na,cjonal. (O, E, M.).

CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS
PITAL MILITAR

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
dis, o concurso de títulos para círur-:
g íões den tistas contratados a-fim-de ser
virem neste Hospital, deve�do os íntei-ss
sados apresentar os seguintes documen
tos:
a) - Diploma passado por um,! F'acul

dade de Odontologia oficiál ou' ofíctáltza
ela pelo Govêrno Federal e cer tídão de
seu registo no Departamento Nacional
de Saúde.
b) - Certidão de nascimento em orf

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

re�ervista, com o registo de que seu pos
s�lldor se acna em día com as obriga
çoes concer.rientes ao Serviço Militar.

�l) - Cópia de ata de Inspeção de
saúde.
e) - Atestado de conduta civil, firma

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

zado e no gôzo do seus direitos civís e
políticos.
g) � Carteira de identidade.
11) - Atestado rda vacina.
i) - Residf r há mais de s.eip meses

nesta cidade.
. .

Todos os documentos acima, com ex
ceção dos roferidos n<1S alíneas c e d, de

��;�10�er as firmas reconhecldlls }'lar ta

Para maiores esclarecimentos, deverão
os ll1teressa�os dirigir·se ao Hospital Mi
litar, das 8 as 12 horas.
Hospital Militar de F'Ior ianópolís, 25

(le setembro de 1 fl42.

Cumprimentos forçados
Londres, (Via Aérea) - Uma das Laixando a cabeça, em sinal de re

recetnes proclamações dos nazis na verência". "Fique ,também, cnlen

Polônia ocupada, foi acompanhada dido, que os membros das forças
pelo seguinte memorando conf'iden- armadas alemãs devem ser cumpri
cial aos membros do partido na- mentados do mesmo modo. "E'

zista. "Observações recentes mos- proibido os poloneses andarem nas

tram que a população polonesa, tan- ruas em grupos de mais de três

lo nas cidades, como nas áreas ru- pessoas". "Os poloneses devem sem

rais, continua a proceder de uma pre afastar-se para da.r passagem
maneira que não deixa dúvidas da aos alemães, reconhecendo-os pe
sua revolta contra as ordens e dis- ias uniformes ou insígnias. Eles

ciplína alemã". t('11l direito a estas cortezias, par-
A proclamação nazista, que abai (IUe são alemães".

xo passamos a transcrever, fala por I Todas as unidades alemãs foram
si e não não necessita mais comen-! instruidas a fazerem cumprir ?t ris
tru-ios: "Os poloneses elevem �:w··l ca estas instruções, tais como as

dar todos os alemães, rdentif'lcados tropas de assalto, guarda de élite,
pelos uniformes, distintivos de b- ..

I

corpos de motoristas, e a coopera
Iões, insígnias ou swastika. As sau-

I

rem com a policia para o cumpri
dações devem ser Ieitas tirando o' menta da proclamação acima trans

a chapéu ,ou, se estiverem sem este,
'

cnta.

NOVO CURSO DF, EMRRG�NCfA DE
MEDICINA l\IILJ'I'AR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Servíço de Saúde da 5a Rezião
Mll ítar, estão abertas, no H. IvI. de FIo
rianópolts, as inscr íções para novo Curso
de Emergência d.e lWeqicina Militar para
Médicos Civis, que 'tenham ele 35 a 55
ano� .de illacl�. O Curso em 'Qllesti'liJ,

�e'l
rá in iciado vmte dias após a publlcaçâo
dêste.
Hospital Militar em )i'lorianópolis, 29

de setembro de 1942.

..

I

•

OLEO ELECTRI.
'CO é o linimento
ideal para aliviar
as dôres mús
culares produzi·
das pelo exercicio
violento e pelos
esportes _ alé�
das dôres reumâ
tícas, nevralgia.
e as caimbr... )

•

TAMANCARIA MODERNA
A INSTALADORA de FLORIAHOPOLlS, anexou ao seu

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

E' hoje o calçado da m6da, e recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

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.

Rua Trajano n.o 16 - Séde oiópria
Registrado no Ministério du Agricultura pelo Certlücado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos 08 Municípios do Fstado
�epresent8nte da Caixa Economlca Federal pura li venda

da" Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
'

sernestrnl, em M do e Novembro.
-

Paga todos os ceupens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem certelra esuectat
:

pura admlnistrs cão de nr érllos
Recebe dinheiro em depósito pela's

melhores taxas:
C/C à disposiçàc [re i rada livre) 2%
C/C Limitada 6'J.t.
C/C A"iso Pré vlu 6'.t
C/C Prazo Fixo 9'%

Aceita procuração ps ra receber :\,I'ncimeu"os em to-
1118 a� Rep:>\·tieõp.-; Fedaralv, E!ó'bl.quai� e Mllnicjpfll!�,.:....

:se;- ,_. '.'_'

Novo na Holandasecreto
Londres, outubro (European Correspondents) - A socie

dade secreta de patriotas holandeses, 98 de cujos chefes foram
fuzilados em meiados de maio, iniciou recentemente a publica
ção de um jornal secreto, "La Parole" que contém todas as

notícias que a Gestapo tenta esconder ao povo holandês.

Farmácia «Esperança)
do

farmacêutico NILO LAUS
I
I

Hoje e ama nhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrdngeiras.--Homeopatiu.

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata nbservêncta no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro. Mafra 4 e 5

Marcado,
FONE 1.642

(edifido do
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Túnel monstro
onde se encontram os nossos an

típodas. Os meninos que estuda
ram geometria j á estão perce
bendo que bastaria medir-se o
túnel, em toda a sua extensão
para se ter, independentemente
de qualquer conhecímnto de Imatemática superior, o compri
mento exato do diâmetro da ter
ra, que tem sido objeto de tan
tos cálculos, desde a mais remo
ta antiguidade.
Só por isso, essa obra merece

ria ser tentada, pois, dessa ma

neira, se poderia tirar a limpo
se os astrônomos estão dizendo
a verdade ou se nos estão tape
ando, quando afirmam que o
raio terrestre, é de 6.366 quilô
metros e uns quebrados.
Para se perfurar a crosta ter

restre numa certa direção, na
turalmente, encontrar diferen
tes camadas de rochas sólidas,
líquidas, gasosas e incandescen
tes; mas todas as dificuldades
estariam resolvidas no projeto,
de maneira que cada trecho de
veria ser perfurado por operá
rios especíalízados, simples sa

padores ou escafandristas, quan
do encontrassem um lencol de
agua ou de petroleo, o bombeí-

I"omu Icaçã O
ros, com roupas de amianto,

" Dl a quando tivessem que enfrentar

A familia Otávio Schiefler co-
o fogo, que arte no centro da
Terra.

O túnel, atravessando a terra,
será construido. Apenas não pó
de ser levado a efeito, agora, em
virtude da guerra. Não porque

Svs. - 5 falte material, mas porque um
r:---,-.--o-.---o

-- túnel comecado no Brasil sairia
� .Estahshca MIII!ar, �'e.stmada a

no Japão é no momento nãofacilitar a preparaçao rápida, e tão "
. _'

perfeita quanto possível, do apare- queremos nenhuma Iígação com

Ihamento material das fôrças arma-los amarelos.
das da Nação, exige que todos os Mas, logo que se faça a paz,
brasileiros lhe prestem cooperação. í poderemos retomar o problema
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con-] com a toda a seriedade.
tra o lJrasil em guerra. (D. E. M.). Barão de Itararé

O projeto de um tunel, ligan
'do o Rio a Niterói, perdeu para
mim todo o interesse, desde o

dia em que comecei a meditar
seriamente sobre a possibilida
de de se abrir um tunel que a

travessasse a terra, de lado a la
do. Essa, sim, seria a maior obra
de engenharia de todos os tem

pos, diante da qual a projetada
ligação submarina entre a Ca

pital Federal e a capital flumi
nense passaria a ser brinquedo
de criança.
A idéia, em si, não é irrealiza

vel, uma vez que, como já têm
dito senhores respeitáveis e dig
nos de todo o crédito, tudo o que
o cérebro humano é capaz de
conceber pode ser posto em prá
tica.
Devo reconhecer, antes de

qualquer coisa, que o projeto do
tal tunel não é coisa fácil e nem
é obra que possa ser realizada
em cima da perna. Teoricamen
te o túnel seria um buraco, ca
vado em linha reta, em direção
ao centro da Terra, e continua
ria sempre para a frente até a

tingir o outro lado do planeta,

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

Bente Gonçalves, 16.

não tem o

soldadinho,
FUT.

---_.���:__----=���-�-

O cardeal britânico recebe o gral. Sikorski
Londres (via aérea) - Segundo informa a im sua atitude relativamente as questões polonesas. Q

prensa londrina, ° Cardeal Hinsley recebeu o General Cardeal mostrou-se interessado nas reivindicações do
Sikorski no Palácio de Westminster e teve com o co govêrno e povo poloneses após a guerra, expressando
mandante em chefe do exército polonês longa pales- sua profunda convicção de que a Polônia se reerguerá
tra sôbre a trágica situação da Igreja Católica, na Po forte e independente. O Cardeal deu sua benção apos
lônia. Em nome do govêrno e das fôrças armadas po· tólica ao General Sikorski e ao exército polonês.
lonesas, o General Sikorski agradeceu a.o Cardeal por

'

Crédito Mútuo Predial
-------- ---_._- -

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;Jrestamista Liberato Francisco Duarte

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

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

Deve-se notar que o mesmo prestamista já foi
premiado hã anos atraz, com o prêmio.maior,

sendo que fi sorte já bateu-lhe á
porta, duas vezes

4-.DE NOVEMBRO
Mais um formidável sortt'i{)..Jrf81�»rá a Crédito �ú

tuo Predial. no ditl 4 de Nove-mbr.ºJ6deira),
cem prêmios no valor de

...-
-'_

--.

6:250$000
Não vacile adquira já fi SUIl cadernets na sé Je da

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

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

As anedotas e piadas aparen-
temente ingênuas são grandes' Só às autoridades interessa
armas de desagregação mane-' rá, de-fato, o que sabes a res-:

I [adas pela "qui!lta-coluna". peito da "quinta-coluna". (L.
_,__,,;. (L. D. N.). I D. N.).

Contribuição 1$000 Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oficiaIs;
são segredos difíceis de guar
dar. (L. D. N.).

apenas

Realce . a sua beleza com um 'lindo e moderno vestido comprado na popularissima

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, (asa Hacedonia-(a casa que mais. barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8-.•

r ,
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MUSSOLINI, ESSE DESCONHECIDO... iEiimõ"iiiviiõ"'õE"caiiVilüõ
Londres, Via-Aérea (Por Walter Seu pai, que era ferrei ro, era guerra, a solidão e o. perigo, Iibe- _ •

Tschuppik>: de "European Co.rres-I anarquista, partidário. de Bakunin. rar-nos-ão da tirania do. amor Ira- (Cedido pela Prefeitura)
pondents ", para "O Estado.") - Quando. nasceu o. pequeno Benito, ternal"

\ H· 28 d t b d d"d dDurante as últimas semanas rece-Io. pai batizou-o Benito. Juarez, em .v- �rí�ico. que con hece MUSSo.li- o]e e ou ii ro uespe I a e
beu reforços a Gestapo na Itá- memória do. General mexicano. Jua- 111 bem disse com alguma verdade:' __

9

lia. O seu efetivo. é agora de .... · rez por quem nutria grande admi- "Trata-se de um anarquista que .Iorecy C�m�JII1no epresentendo50.000 homens, Nas estradas de ração, Arnaldo, segundo. filho, foi apreendeu o. Estado. Italiano. para o. u'\.t U UI.� U .I'
ferro ítalianas acham-se emp re- batizado. c o rn o. n orn e que tinha Ar- seu próprio proveito". Ao contrá- _ _ ,
gados 15.000 funcionários ale- nald o de Brescía, frade do século rio. de Hitler .que é um louco que

MEmães. O pesosal do Tenente-Ge- XII que foi enforcado. e queimado acredita piamente no seu Reich que I
'

neral Enn o Rintelen, adido. militar e as cinzas lançadas no rio Tibre. vai durar 1.000 anos e está domina
alemão, consta de 145 pessoas. O papa que condenou este hereje do pelas idéias que governam o.

Hans von Mackensen, embaixador era inglês, Nicholas Breakspear. Nacional-Socialismo, Mussolini não
da Alemanha, que visita Mussolini Esta patética admiração. por Arnal- crê em nada. í!:le próprio, e não.
regularmente todas as manhãs às do de Brescia co-ndizia perêeita- sem certa graça cínica, chamou ao

11 horas, deu instruções para que mente com o caráter do ferreiro. fascismo um "passatempo acrobá
lia Embaixada e em todos os ou- O Bakunismo era então um movi- tico".
tros escritórios alemães haja

ar>e-\
mento muito .espalhad o na Itália 'l'udo isso é muito importante

lias pessoal alemão. Mesmo as pes- e progrediu mais ou menos de numa ocasião em que Mussolini e o

soas encarregadas da E:.:peza dos mãos dadas com urna "iluminação" fascismo estão chegando ao seu

escritórios foram de Berlim para um tanto mediocre e um violento tr-rmo. Teve bastante razão o di
a Itália. Mackensen já não tem ódio pela Igreja '? a Cristandade. plomata que disse : "Hitler tem de
confiança alguma na polícia italia- São estas as verdadeiras raizes do ser vencido por ação militar, pois
na; tambem não tem mais conf'ian- fascismo. É um êr ro ju]g:llr que êle não há outro meio de negociar com

ça no partido fascista; tambem não é um produto do periodo de pust- um dos loucos da história do mun

tem agora confiança em Mussolini, guerra. A sua génese recua até ao do. Nem mesmo um Talleyrand po

que cada vez mais se refugia num século XIX, tendo medrado na de- dia ter feito fosse I) que fosse con

silêncio -expectan te.
. I composição do Il!undo liberal. �ã!) t,ra �itler. Mas o .caso de Mussol!ni

Recentemente nasceu um menmo: e, pOIS, para admirar que Musso liní, e diferente, Podia-se fazer muito
a urna moça de 17 anos, chamada I aos 21 anos de idade, tenha escri- por meio de dip lomacia hábil, em

Maria Natália Ferroni - • o pai to isto: "Nu que diz respeito a I primeiro lugar, o em segundo, e o

do menino é Mussolini. Quasi que I Jesus Cristo, trata-se talvez de uma que é mais importante, se tivesse
não se passa um dia sem que êle legenda. Seja corno for, êle é "pie- um objeto político.
saia do Palazzo Venezia, pouco de-! colo e meschino" (pequeno e mes- O mundo tem visto sempre Mus
pois do meio-dia, para ir passar I quinho). A única cousa que Jesus sulini em relação com o fascismo.
duas horas com a Maria Natália, Cristo realmente conseguiu fazer O verdadeiro Mussolini continua
que tem cabelo preto e olhos azues. foi converter ao seu credo doze desconhecido - o homem de 1922
Ele gosta muito de ter nos braços vagabundos analfabetos, a escória sem princípios e sem ideias, o ho
o pequeno, que se chama Sandro, da canalha da Palestina. Naquela mem cujo único interesse é o po
mesmo nome do filho do seu fale- ocasião, o jovem Mussolini tinha I der, o "condottiere", o cínico, o

cido e chorado irmão Arnaldo concebido grande admiração por i batoteiro diplomático, o anarquis
um gesto sentimental que mal se Nietsche, "Nietsche ", escreveu êle, I ta. O que fará êle agora? O que
podia imaginar há um ano. Musso- "no seu livro "Vontade do Poder"

I
parece é que é agora velho de mais ••G••@e�••�ee.eaGOI).ee@Ge.C$.ooee.CI•••••(I••••••••••••

lini não tem amigos, nem mesmo dá, finalmente, à vida uma sígui- para fazer mais do que aguardar
urna pessoa de intimidade, Nicolo ficação � contentamento. Carateres com estóico fatalismo a catástrofe

n' I I-
I'

d IIIh dde Cesare, seu secretário parttcu- fortes, tais como aqueles de qu e I que se aproxima, e, por fim, a

. te a ta la esta" seu ,O PI a'alar, sabe perfeitamente que o Duce Nietsche sonha, temperados pela morte. -

tem muito medo do ano de 1942, ---------------

mas não conhece os pensamentos
secretos de Mussolini. Ninguem os

conhece. Nem mesmo sua filha
Edda. Ela anda muito preocupada
e já perdeu o gosto pelas aventuras,
que o marido lhe tinha sempre
transmitido COJll generosa indul
gência. Agora frequenta as igrejas,
vai a. missa e ajoelha-se muito con

trita diante dos confissionários. O
Rei tambem não está ao fato dos
segredos de Mussolini, ao ponto de
ter repetidas vezes pedido ao Con
de Acquarone, seu ministro "a la
tere", para descobrir os planos do
ditador. Mussolini deixa a sua po
lícia especial, a "Polizia Militare
MobiFe" de cerca de 25.000 homens,
cooperar com a Gestapo na vigilan-
cia sobre o exército em especial, e

sobre o Marechal Badoglio, Ajudan
te-Geral do Rei, o General Asinarí
e, .na realidade, sobre todos os que
Mussolini suspeita de est.:;r-"m' alia
dos a Badoglio, corno o Conde'
Thaon de Revel, -

�inisltro das
Finanças, o Cardeal Dolla Costa,
Arcebispo de Florença, e Luigi Fe
derzoni, Senador e Presidente da
Academia. Porém, Mackensen e a

Gestapo não depositam absoluta con

fiança na Polizia Militare Mobile.
Eles sabem que estão tambem a ser

vigiados. Isso explica a razão por
que 'não há pessoal italiano na Em
baixada e no quartel da Gestapo, e

a razão por que mesmo as criadas
da limpeza foram de Berlim para
lá. São estas as condições que pre
valecem em Roma na primavera
de 1942.

O que espera Mussolini? Julga
êle que se poderá dar um milagre
que salve Hitler da derrocada que
o espera? Ou espera êle que acon

teça alguma cousa extraordinária,
que lhe sirva de saida do beco em

que se acha metido, que o salve Ida situação dificil em que ,encon
tra ? As vezes uma só

... �:it..-úa e s'
clarece melt;;í' tUna sih�acão com

pÚc'1tGa do que 'um prolori"gado co·

mentário. Diz-se na Itália, por
graça, que o Duce fez esta melan
cólica observação: "�'lando eu

governava a Itália, a vida era pas
sável, mas agora que Hitler a go
verna a vida é um verdadeiro in
ferno !"

Se s'e passar a vista por dossiers
antigos do "Po!wlo d'Italia", en

cOl1tra·se-á lá um exem!>lar já ama

relado de 6 de Abril de 19211 - im
presso há 22 anos - que tem um

artigo escrito por Benito Mussolini,
que contém as seguintes passagens:
"Abaixo o Estado em to{las as for
mas! Quer seja o Estado de ontem
ou de amanhã, quer seja bourgeois
ou socialista, nada justifica a sua

existência. Nós, individualistas, te·
mos apenas uma .fé - a anarquia !"
Mussolini escrev'eu estas palavras
sem duvida alguma, quando tinha
37 anos de Idade, não sendo, pois
um rapaz novo irresponsável. Toda
a sua vida f:li anarquista para quem
não Unham valor algum teorias,
convicções políticas, ou cousas se

melhantes, e !5Ó tinha importancia
a sua peSSOa e a sua sêde do po
der.

.
-

-

.A

SUA 9�t)''RIA I
-...........__H��.�rn;&c.'" •

Siga a voz da experi
encia. Faça o que têm
feito milhares de Senho-

tia contra certos soírimen-
tos que periódicamente
afligem a mulher em
todas as fases da vida
na puberdade. na idade
adulta. na idade crítica.

A Saude da Mulher

Elenco: AIMÉE, Luisa Nazareth, Flora May, Juracy
de Oliveira, Cecy Braga. Helrn o Gloria, JORACY CAMAR·
GO, Modas+o de Souza, Ramos Junior, Mario Lago, Luiz

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

PREÇOS - Camarotes 30$OJO; Poltronas 6$000; Balcões
Numerados 5$000; Estudc rrte s 3$000 (balcões sem rrú me

ro); gerais 2$000.
se acham à vendo, na "Agencio
Gloria" (Praça 15)

Londres, outubro (European florentina, napolitana, venezía

Correspondents) - Os nazís, se- 1 na, espanhola e francesa, dos
gundo parece, estão tentando: séculos XVI e XVII. Na lista a

concentrar todos os tesouros de' cham-se também mencionadas
arte da Europa entre as suas valiosas tapeçarias, tapetes, mo
mãos cubiçosas. bilias antigas e um dos mais

Segundo diz o "Deutschez Na- preciosos objetos do altar da Ca
chríchten Bureau ", foram en- tedral de Vipiteno (Sterzing).
víados "para o estrangeiro",
com a aprovação do Governo
Italiano, quadros por Leonardo O derrotismo e o pessimismo
da Vinci, Tintoretto, Rubens, são armas da "quinta-coluna".
Hans Memling � obras das artes \ (L. D. N.).

As localidades

E SUA GRANDE COMPANHIA
DE COMEDIAS sob os auspidos
do Serviço Nacional de Teotro,
do Ministerio de Educo çêio e

Saude, com a representação das
pe çc s de Joracy Camargo:

raso que devem sua saude
normalizada e livre de

contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador, tôni
co, ontí-doloroso, A Saude
da Mulher é uma çorcn-

é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

às Hl30 horas:

O HO�IEM QUE VOLTOU
às 21.li5 horas

"DEUS LHE PAGUE"

Com Jack Randhall
Lutas!... Torcidas!. ..

20 Continuação do seriado

A garra de ferro
Com James Quighley
Jangadeiros DFB.
Preços 2$000 e 1$500
lmp, até 10 liIllOS

o ADVOGAfiO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro Jt n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postall10-Fone: 1277

IDr. LAURO D.AURA

CLUBE RECREATIVO
AS5embléia

De ordem do sr.

lIMOENSE
Geral
presidente

ficam convocados os srs socios
deste clube para a assembléia
geral ordinária a realizar se no

dia 28 (4a feira), às 19 hOr3s,
afim de se _E.fose-deV'à' eleição

___Q'3 �úya diretoria.
JESSE FIALHO, l° secr,

Doensas de Senhoras
Vias-urinarias

Tratamento especíalísado
1 das afecções crônicas do
,

aparelho genital feminino.
Tratamento moderno de

gonorréa crônica por meio
de eletricidade.' Varizes e
hemorrnldes sem operação.
Fisioterapia • Dístermía e

lmíra - vermelho.
Consultaa « das 10 às 12

e das ] 5 às t 7 horas.
Consultorio - R. Tirtidenies

�4:- .!f-'tT. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról

� de país inimigo. E, nesse caso,
'será julgado, militarmente, como

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

Célrtazes do clia .................... -
·tI ..

o;:;ooc:xíocOCDDODoo�OCXXXIOOOOOOCXXXlO��.ICDOOO:.)QfIOuOOOOlOOOOCXXXlC"XlOOOOOOCIOOC'OaX.CJDDODOIX(X)OOOCXXXlOCOlflOCXX)��ooocx..a:xl
CINE REX IMPERlo\L

fONE 1587 - FONE 1587 -

A's 2 horas

I A's 71,'2 horas A's Se 71/2 horas
Colossal Matir.ée

�:�ai���lt�[aa d� ��np�ld;J�. Ao sul de Suez Onde se encontra
2 Atualidades RKO.

O nerl·goPathá News Jornal II
Joe Richman e sua or

questra Short
't- No país do mel
Desenho colorido

Que esper� o céo

Com George Brent e

Brenda Marshall

Zona Nordestina DFB.

• "11. Pr

G. I

Preços 3$000 e 2$000

Dr. (Ierno
Gdlletti

Com Robert Montgomery e

Evelyn Keyes
Preços: 2$o{)(J l" 1$50 )

Livre de CeO$Uflil

Imp. até 10 anos

-----'._

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Subi). - Fone 1.'t68.

Otávio Ferrari e Aurea O
Ferrari têm o prazer de

participar a seus parentes
e amigos o nascimento de
seu pl'ímogênito Otávio.
Fpolis., 23 -10-942. iI
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: SEDAS:• •
•

drê Ih f
..

• pa rees maravi OS05, iníssimo acabamento e

i das melhores fábricas do país, são :
: encontradas nos balcões da :
I T BD A 5
• •
: Diáríamente recebemos novidades e
� .

! Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
••••oe••••••••••••••••••••••••••••••:

Haia»Companhia
Fundadti em 1870 Sêde: BAIA

Seguros Terrestres e Moritimoa

Dados reiativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de

Responsabllidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) !

ano de 1940
Rs. 9.000:GuO$OOO

54.700:000$OClO
:1.929.719:000$000

28.358.'717$970
85 964:965�032
7 3::'3:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freit e de Carva ho, Eplphanlo José

de Souza e Dr. Francisco di' Sá.I

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

-----------------------------------------�--_.------------------------

CASA43
LIVRAR1A E PAPELARIA

FILIAL
FLORIAHOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n, 533Agente em Florianópolis

SCHMIDl 39

escola e escritorio,
. Livros em branco, Tintas, Artigos

Canetas tinteiros, Lapiseiras. Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

para presentes,Artigos para

LOBO &CAMPOS Cia.
NRUA FELIPE

Caixa postal U;- TelephoM1083-Enà. Te!.•ALLlANÇA ..

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajai, IBlumenau e Laqse. I
'�--���--�-�-�--�-�������,11

Prestigia o GOVêl'110 e as i
classes armadas, - ou serás I
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

I
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS Ie de SOMAR, adaptando-as à nova rnoed.c

CRUZEIRO

SangDoRal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Deplupe"dos,
E.qotldo., Anêmico" Mie.
que criem Migro.. Criança.
flquíticu, receberio I toni-
ficlçio gerll do olg.nÍtmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Não compre novas I
CASA MISCELANEA, distribui-

dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traia
DO, 12.

,

MECANOGRAFA
está fazendo êsse serviço, para Q quê se acha

tecnicamente aparelhada.
Preços módicos!

RUA JOÃO PINTO, 19 FOME -1499

já

Caspa t LOÇÃO MARAVI.
LJIOSA!

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA COM O
PRAZO DE 20 DIAS

O Doutor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da 1". Vara da
Comarca de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital de

primeira praça com o prazo de vinte dlas
virem, ou dele conhecimento tiverem
que, no dia quatro de novembro próximo
vindouro (quarta-feira), às 14 horas, à
frente do edifício do Palâcío da Justiça,
à Praça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditórios deste Juizo trará. a público
pregão de venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanço oferecer sôbre a

respectiva avaliação de doze contos de
ré is (12:000$000), o seguinte: N. 1 - UI
terreno situado no distrito do Saco d03
Limões deste Município, com a área de
quatro mil quinhentos e cíncoenta me

tros quadrados (4.550m2), fazendo frente
à estrada pública e fundos ao mar; con

frontando, pelo norte, com propriedade
ele João Vicente Vieira e pelo sul, com di
ta de quem de direito, mais quatro casas

construidas de tijolos, e estuque, cober
tas de telhas, forradas, assoalhadas, en

vidraçadas uma delas, todas com diver
sos compartimentos, edificadas no terre
no acima, avaliadas por doze contos de
réis (12:000$000). Esses imoveis foram
penhorados ao espólio de José Martins do
qual é também representante a viúva
Lia de cujus Leon tina Martins, na ação
executiva hipotecária que lhe move Ma
noel Galdino Vieira. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, mandou expe
dir o presente edital que será afixado no

lugar do costume e publicado pela im
prensa na forma ela lei. Dado. e passado
nesta cidade de Florianópolis, aos doze
dias do mês de outubro do ano de mil
novecentos e quarenta e dois. Eu, HygIno
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Se
los a final, (Ass.) Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito da 18• Vara.
Estã conforme. O Escrivão Hygino Luiz
Gonzaga.

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

traidor da. Pátria. (L. D. N..).o .
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LIRA TENIS CLUBE-Sábado, grande -selrée-; e domingo, «Dlatinée»
Danilo Vargas, cantor argentino, r�azaretll Filho e seu flajolé.

RELOJOARIA MORITZ Preço tO$OOO.
--------------------------------

Vida So�i;._'E�v���q�t! (R!uqem OS canhõestca!!o a��i!�r!,! �c�
_ "New York Herald Tribune", I' ter agindo o limiar duma vas- ria no terreno das armas, como I

VULTOS & FATOS I
comentando a campanha bri- ta (�ção �ll�litar. . .'

: cOl�sidel'avel �xito m?ral, cujos
.

I tânica no Egito, prevê opera-
Em ,a�ldas terra..:' do E?ltO efeIt?s se fa�a? s�ntIr e.m todo No dia de hoje e no ano de

(reaturas e Creadore51 ções em grande escala no Me- e da LlbIa, as Naçoes Unidas o Oriente MedlO, inclusive na 19.06 fa!ccia, no R!o, o, �scritor
A história do teatro' un lversal está I diterraneo. disputam a possibilidade de fe- Turquia. e jornalista Franklm Dor.la, pa-

cheia de particularidades ín teressantes. I rir o flanco meridional de Hi- ! "O principal é não nos es- trono de uma das cadeiras da
Homero vivendo suas tragédias r írnadas, I ". . ,

1 Academi B '1' d Lde cidade em cidade; Shakespeare apre- Com o rugido dos cannoes t.ler na Europa e esforçam-se quecermos de que Rommel e ca emta rast eira e etras.
sentando .-aos .

nobres os erros da nobre- do 80 Exército em EI Ala meín para diminuir a extensão de temivel guerreiro do deserto
•

za e Mohere in ter-pretando suas próprias ' •
.

.

H' ,

19 30 h h'
pecas são pormenores significativos, que - diz êsse jornal - a tensão sua artérias marítimas mais Até que êle esteja morto ou oj e , as . oras, avera

mostram, de per si, a aproximação do . -, d
.. . -

lvid sessão doutrinária no Cent-o Es
autor ao público ... Mais recente, na que se vinha acumulando na importantes. Se Rommel pu er prISIOneIrO, nao o VI emos que .. ..

.

.

I .

Amér-ica, O'Neil vivendo �eus dramas de bacia do Meditrraneo e' no ser obrigado a recuar para a estamos enfrentando adversá- pm ta Amor e Humildade do
fundo SOCial e no Br-asil Alvaro Motetra. .

Apóstolo"Renato Via·na e Jórací Camargo dando "hinterland" da África parece fronteira líbica, teremos, não rio perigosíssimo". .

ielevo a vultos criados por sua 1l1lagl- -.------

nação, apanhados aqui e acolá no pró- sm:B�ãllmmilill!miD!l9
1;�ia� ��Ull�:?if���nt��l s�o éo u�àbW;�:'0�1�1� J.'a-O longe co ln 0-·- ;!,·1;!7 2 me·se·se mais limitam 'essa apr-oximação. ,

E o teatro no Brasil? A sua hlstór ia ?
Longa e fasticliosa ser ia, por certo, dis-

scrtação de tal jaez. Combatido "ab ovo" .. r '),. (R) S d f'l V I' I
por crít ícos zoilos, abandonado como anti lnOSCOU, .co ' --, egull O a Irmoll o corone assy rev, os a e-

modernista, nada "chie", pelo público. mães estão longe de alcançar seus objetivos principais no sul da Rús-
ê le conseguiu, porém, como a crisál ída.
romper o seu casulo, e vil' ao sól respi- sia -- O Volga e os campos petrolíferos do Cáucaso, - como o estavam
rnr ar puro, em'1:levecendo com a sua ainda há dois meses atrás. O preço exato de alguns quarteirões nos su
mocidade perpétua os seres que o 1'0,

deavam. . . búrhios de Estalingrado ainda não é perfeitamente conhecido, não ha-
E o Santo Antônio elo nosso teatro,

mitagreiro e humanista, foi por certo. vendo, entretanto, a menor duvida de que êsse preço foi elcvadissimo.
Jorací Camargo. "Deus lhe pague l".
estreiada no Casino em 1932, amparada
pelo nome já glorioso de Procópio, con

seguiu a tão pretendida rehabilitação. O
público voltou ao teatro para conhecei
a vida e divertir-se. O homem, através
do tempo e do espaço, sempre foi o lo
bo do próprio homem. E por isso, .,ele
ia ao teatro, sabendo que as peças tra
ta vam de ternas sociais, apontavam 0:'

erros da sociedade, para rir-se, à bandei
n15 despr-egadas, .. , do próprio ho
rr:enl o ••

As vezes, e111 excepções, emocionava
se com o sofrer alheio. E surg-ia, então.
o sábio, o reforrnarlor social ... No reces
so de seu lar, ruminando mentainuente o

tjue vira e ouvira, êle encontrava, sem

tergiversações, soluções "mag istr'a is", a
seu 1'€1' •• , Desse-lhe poder ... e êle re-
1'01'on131'ia o mundo, cabendo-lhe, é claro.
a parte do leão ...
Mas, fugindo às considerações preli

minares, o teatro nacional muito eleve a

.Iorací Camargo. Só a êle cabe a glória
ele haver o público retornado ao teatro
abandonando o ramerrão comum, pro
sa íco, do cínema ...
E .Jorací Carna rgo cnn-ou pelas porta>

ela ribalta como um revo lucio'n.ár-io. Dei
xou de lado a velha técnica, algo ro

lllântica e inverossill1lel, e estudou a vi
da, apresentando-a ao público sequ.ioso clé
[1r3Zer, com aquela nudez fOl'te da ver·

clade que Eça de Queil'oz dizia que só
era acatada pelos homens sob o manto
diáfano da fan tazia , , ,

Preocupando-se pouco com a mímica.
que geralmen�e transforma o ator en-,

bufão, êle conseguiu efeitos extraordiná·
rios, revolucionando o teatro. A arroja·
da concepção de "Deus lhe pague !", na

qual as relnelnoracOes fOrll1alTI o "leit·
nlotif" da peça, os� cenários que fogenl
ao vuIgarism.o, já, enl si, bast,anl para
classificá-lo entre os gran(1es vultos da
arte mundial. Afóra isso, avulta,m o so
fislna, o humanisnlo e, paI' vezes, aE
fi'azes audaciosas, que ferem fundo o

coração humano ...
O "Sá1bio", que nos revela um Sócra

tes do nosso século, mordaz no cinismo
e huma11ista na filosofia, confirma os
j)l'edicados do seu autor.,.
Conta�nos um historiador romano que,

ao chegar às mal'gens elo Rubicon ric
considerado sagrado, Cesar foi d�tido
por suas legiões. Atravessá-lo seria en- '

d
'

I' O I
.

I Icontl'ar a morte. S lIl'clo, porém, aos 1'0-
C morteiros c tnnc 1('lra. S cngcn lelros russos esta)e eceram, ainda,

gos de seus gen<,rais o grande cabo-dle- I'orrnidavel barragem de minas.
gU€l'ra exclamou: A sorte está lançada!
E vadeou o rio sagl'ado, conquistandO

novas glorias na outra 111argeln. , .

Jorací Cam.argo fez o mesmo, Instado
:1 deter em seu al'l'ojo pelos ditames de
um ambiente cultural limitado fez-se SUr
<lo , voz interiol' e vadeou, glo'l'ioso, o rio
tahú elo conv,encionalismo" ,

E veio, viu, .. e venceu ...
DTt. SERTOmUS

Segundo d�zem os
Cura rodico l sem opercção, sem dor e sem repouso. despachOS alemães
Tratamento de rno lest.io s do ESTOMAGO, FIGADO, •

INTESTINOS e P:�NO RETAES. Estocolmo, 28 (R) - Segundo �s
D R. BIS C A R O 1 despachos alemães, a Iábricn "0\1-

Médico do Hosp. S, João B. da Logoa. do R. de Jan" .. de tubro Vermelho" está ainda sendo

passagem por esta cidade -- consulta à rua Vitor assaltada. Acrescentam que, nos

Meírelles rt? 28, das 9 às 11 e dos 2 às 5 horas. derradeiros dias, os alemães ocu-

'AAIS DE NOVE ANOS DE F'RAT leI. N l" ESPECIALIDADE param usinas nOV9,S, entre as qums
----- .. -.-----.----.. illlla designada "Spartakova".

Estolino ....
f'r�aI ..o· e· Coveniry Esse lugar nunca constou, antes

_ .� y, V .._. -"" rios mapas alemães publicados s,)-

bre Estalingrado, desde o inicio (h!

Leningrado
Estocolmo, 28 (R.) - Uma rede subterra nea de tuneis e estradas, em torno de Leningra

do, sob o sitio alemão, é mencionada num despa cho de Helsinki para o jornal sueco "NY'a Daght
Allehanda" . Á volta de toda a cidade há amplas estradas que se comunicam com as trincheiras
(� pontos de defesa. Das linhas de fogo até as ba ses de abastecimento, a várias milhas para a re

taguarda, nem as tropas de socorro nem os trans portes de munições têm necessidade de se

mOVi-Imental' acima do solo, Esta grande rede subter l'anea é tão bem camuflada, que a "Luftwaffe" Ernesto Xavier de Sou-
ainda não ponde, até o momento, localizar as ramificações da mesma. sa e Genelícia Xavier de
----- ---.-.--- Sousa participam a seus

parentes e amigos o noi-

I
vado de sua f!lha Leonor
com o sr. Osvaldo Paul�
Ciímaco.

�

Fpolis., 25 10·1942. IIjif lXX�ac::oooaxsDOOOOOOOoooooaca

I
__CS_V_A......LD_O_E_LE_O_NO_R_I·Apresentam ·se noivos.

Fpolis., 25-10·1942.
H8bllJta�õe8 :
Estão se habilitando para ca

sar o sr. Artemos Paraskeva
Triantaphillis, natural da ilha
Castelorizo, e sra. viuva Maria
Cecilta Coelho.

tV,
f'aspll t IJOÇiiO MA RAVI·

LHOSA:

DEPURATIVO

.:f�()

H r..L� MORROID

Londres,28 (A. P,) -- A "British Broadcasting Corporution " anun

ciou que os defensores de Estalingrado enviaram mensagem aos habi
tantes de Covcntry, na Inglaterra, declarando que "continuam e conti
nuarão a resistência ao inimigo". A mensagem do povo de Estalingrado
é a resposta iI que passaram ao povo daquela cidade russa do Volga os

habitantes de Coventry, a cidade-mártir inglesa, arrazada em um dos
bombardeios ela fôrça aérea alemã, dl1l'ante a batalha da Grã-Bretanha.
"Nossa luta, ao que esperamos - diz a mensagem dos habitantes de Es·

talingrado - será iluminada pcla ajuda fratcrna elo povo britânico, para
que, juntos, possamos derrotar e aniquilar o inimigo comum".

Após 90 dias de imenso esforço
Estocolmo, 28 (11,) - Após 90 dias dc imcnsos esforços e uma he

catombe forll1idavel, Estalingrado resiste, Os correspondentes alemães
fornecem pormenorcs sôbre os mais recentcs combates, salientando que
os russos empregam com mais frequência armas J igeiras faeiimen tc

ti'anporiúveis, Um dos quarteirões russos, scgundo um desses corres

pondentes, encontra-se armado de canhõcs anti-tanques, metralhadoras

�

nomens Dacar250 mU>1 para
Londres, 28 (U, P.) - A rádio de Berlim noliciou, hoje, que gran

de parte das lropas francesas do norte da Afriea, calculadas em 250 mio!

homens, será transferida para Dacar, em consequência ela visita do al
mirante Darlan, Acrescenta a agência nazista que alguns contingentes
já se acham em viagem àquele destino.

Fazem anos lIoje I

O jovem Nelson Carioni;
--a exma. sra. d. Vitoria R.

Xavier;
-o jovem Valdir Albani, fun·

cionário da "Texaco'"
--o sr, João Jorge' Mussi.

propriet:.uio da casa comercial
"Iolanda";
-o jovem Osmar Meira, es

tudante;
-o sr. Cirilo Soares de Oli

veira, oficial de nossa marinha
mercante.

Subterraneos em torno

Viajantes:
De sua viagem à Capital Fe

deral regressou o sr. Armando
Ferraz, ativo diretor. rresidente
do Banco de Crédito Popular e

Agrícola.

s

elegante. Seilsacionais
Mesas à venda na

campanha do Reich. Julga-se que
os nazistas, que capturaram gran
des fábricas em Estalingi-ado (�e
pois ele oito semanas de combates,
eslão procurando por todos os

meios, oeup�r novas posições,

AVISO
DR. SilVAi LACERDA
Comunica. que mudou

;eu consultoria para a rua

felipe Schmidt 8. Altos da
[jivraria Xavier.
Consultas- Das 16 às 18 hs
_,-----_._------------

A Ti.lturariél (c(iuarany»
Pede à sua distinta freguesia

ião entregar seus ternos a peso
soas que não apresentarem cer·

tificados fornecidos por ela,
,_�omprobatórios de sua que lida·
de de funcionários 08 mesma.

666 l5vs.-4
Ao tentar esquivar-se às determi

liações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
g'os do Brasil, a leí é inflexível.
(D. E. M.).

de

e Notícias I

•

Passa ho ie o dia do funciona
lismo publico. Em todos os re

cantos os Brasil serão prestadas
significativas homenagens a ês
ses abnegados servidores da Na
ção.

•

o corpo de alunos do C. P.
O. R. da 2a Região, em' 1943,
terá o seguinte efetivo' Infanta
ria-400: Artilharia - 100; En
genharia - 130; Cavalaria
120; e Intendencia -- 160.

•

Comunicamos a Delegacia Fis-
cal do Tesouro Nacional, neste
Estado, que os pagamentr.s re

lativos aos vencimentos e peri-
sões, correspondentes ao mês
de outubro, serão afctuados a

partir de 28 do corrente, de.
vendo ser observada a ordem
estabelecida na tabela de paga
mento.

•
Da tartaruga não se ( btem

unicamente a saborosa carne,
superior ao produto de suas con

li:eneres marinhas, alimento que
lnspiruu o nosso homem do ser

tão a considerá-la o "boi do
eabeelo'" aliás, a sopa de tar

taruga constitue um prato fa
moso. Da tal taruga não sÊ o
;jpreciados spmente' os ovos que
fornece, de muito valor em vá
rios manjares ou romidos crús
ou cozidos e a manteira de uso
comum em t o d a a r e g i ã o

a m a z o n i c a. Aprov-eitLm·se
ainda os preciosos cascos, que
desde ! 934, veem sendo expor
taàos para a Europa, dos por
tos de Bclernf Paraiba e Sa!
vador. Em consequência da
guerra, essa exportôção está
quase pnralisada, mas a explo
ração prossegue, de vez que o

casco de tartaruga é preduto
que não perde cotação no aproo
veitamento industI ia!.

É UMA DOENÇ.-\
MUITO PERIGOS_"
PARA A .fi'AMíLL�
E PARA .! RAÇ'A
AUXILIE A COM·
BATEL-A COM O

3.vs.-1

Camisa:;, Gravatas, Pijames,
:\:Icias das melhores, pelos menores

[)['cços só na CASA MISCELANEA.
- Hua Trajano, 12.
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