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R10,26 (P.C.)-EUl entrevista concedida ii iUlpl'ensa o prof. Ragy BasUe revelou como fugiu do terri
tório do Irã, o agente do «eixo», Ando Husseip, conbecido ttunbem pelo nome de «ex-Multi Jerusalenl»�
o hORlem da «Gestapo» que depois de ter ido a Palestina, introduziu-se ilegalmente no território nersa
O curioso é QMe, finando 08 ingleses penetrariun no Irã� «Multi Jerusaleni» apareceu lia Alemanha. Mais
tarde� a sua fuga foi l'econstituidít O éigente hitlel1ista refugiára,..se na embaixada japonesa. O Japão
foi envjando� então� peça por peça de um avião à sua representação eOl Teerã, que ficava situada
em· um gran.de terreno. O avião foi 811mado e levantou voou do próprio local da eUlbaixada nipônica,

----=&.n-.z'& - eln dentanda ii Alemanba hitlerisía. "6=-a--W__ '_
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Modificacão no Gabi
nete de Guerra inglês

EKonel'éu:Jo o inter
venior da Baia

Londres, 26 (R) - Houve im
portantes modificações no Gabine
te de guerra britânico.

I
Sir Stafford Cripps deixou o

cargo que ocupava para tornar-se

ministro da Produção de Aeronáu
tica. Sir Stofford Cripps não quis
permanecer no Gabinete de Guer-
ra, pois terá muito trabalho técni
co à testa do Ministério da Produ
cão Aeronáutica.
-

O sr. Anthony Eden passou 3. selO

o novo líder da Câmara d0;3 Co
muns, conservando ao meS1l10 tem

po a pasta do Exterior.
O coronel Llewllin, ex-titular da

Produção Aeronáutica, foi nomea
do ministro residente, ficando a

seu cargo as questões de abasteci
menta em Washington, onde re

presentará o ministro da Produ
cão em todos os terrenos atinentes
à sua esfera.

O coronel Oliver Stanley foi no
meado secretário das Colônias, em.
substituição a lord Granborne, que:
passou tambem a ser Lorel elo Se-
lo Privado, mas não membro elo>
Gabinete de Guerra, como o era

sir Stafford Cripps.
Finalmente, o sr. Herbert Mor

rison foi nomeado para substituir
sír Crípps no Gabinete de Guerra.
mas conservará os postos que
ocupa atualmente de secretário do
Interior e ministro da Segurança
Interna.

Rio, 26 ("Estado") - O Presi
denle da República assinou decreto

concedendo exoneração ao inter

ventar federal na Baia, sr. Landulfo
Alves, e nomeando para substituí-lo
o coroncl Onofre Pinto Aleixo, atual
comandante da ôa. Região Militar.

O coronel Pinto Aleixo tomará

posse no Palácio Monroe, perante o

titular da pasta da, Justiça, sr. Mar
condes Filho.
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um m'Ovimento em pról da paz, na nalia
o Dlarechal Badoglio e o COlide Ciano são os cabeças
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Subscricões de acoes
pelos súditos do eixo
Rio, 26 ("Estado") - A Junta

Comercial de S. Paulo consultou o>

Ministério do Trabalho acerca da
possibilidade da subscrição de
ações de companhias por parte de
súditos do "eixo". O titular da
pasta exarou no processo longo
despacho que assim conclue: "Nes
sa conformidade, pensamos que
não há impedimento legal à subs
crição, por parte de súditos ale
mães, italianos, ou japoneses, de
ações de sociedades anônimas, nem·
quanto às transformações das es

pécies de ações de sociedades anô
nimas, nem quanto às transforma
ções das espécies de sociedades
mercantis, ressalvados, é claro, 0&

casos expressos em lei. Entretan
to, tendo em vista que esse Ministé
rio não é o orgão competente para
derimir a questão suscitada pela
sr. presidente da Junta Comercial,
mas que por outro lado, é da sua

atribuição coordenar as atividades
oficiais e particulares destinadas a

regular e defender os interesses
comerciais e industriais no país•.
opinamos no sentido de ser res-

pondida à consulta com o fim de
orientar aquele orgão de adminis
tração pública do Estado de São.
Paulo".

CHARUTOS SUERDICK
Maço Cr$ 1,60

CASA MENDES

QUE NOVIDADE ! ....
Rabat, 26 (Reuters) - A emís....

sora desta cidade divulgou ontem

que ao "sul de Tunis colunas d�

tropas francesas atacaram tropas
italianas, as quais se retiraram

apressadamente" .

Iniciou-se
Londres, 26 (De Edward Robin-, cações costeiras, na espectativa de locais - como os guardas de Hlin-· mas em outros países".

son, da Assoc�ated Press).---: Noticia� Il!ma �oss�vel ,!nv�são A

dos aliados. ka, na Eslováquia, - seriam fundi-II Os motivos para esta disposição
de Angora dizem que VIajantes ali Esse turístas ha tres meses que das com as tropas de assalto nazis- - segundo a rádio de Moscou -

chegados, procedent-es da Itália, in- se vêm infiltrando na Itália, en quanv tas, que seriam postas à disposicão seriam os de "impedir o estabeleci

f<_,rmam que,. naquele país, se iní- to os agentes da Gest!l�o. estão �e�- do "centro da polfcia européia", I mento de relações pessoais entre
CIOU um movimento tendente a con- do enviados desde o micro dos ex1-

.
acrescentando que, "de acôrdo com I as tropas e a população robuste

certar paz em separado com os alia- tos aliados na África do Norte. 'as informações disponiveis essas
I
cend o assim o espírito' combati vo

dos, sob a direção do marechal Pie- Já no dia 28 de abril, telegramas unidades serão estacíoriadas lião, das tropas de assalto durante as

tro Badoglio, adversário "extra-ofi- de Berna tinham anunciado que o nos países em que se formarem I revoltas -internas em massa",
cial" de Mussolini. rei Vit.ório Emmanuele realizára

'

C! grupo a�ti-fa.scista, �iri�ido por I c.o�sultas em Roma, .d� que não.paro, e••e•••••••••••••••••••••oe.ee••••e••••••••••••••••81J3aaogho, ter ia feito gestoes Junto ao tipára, nem Mussohm nem Ciano,
Vaticano, para conseguir a sua me- tendo circulado, então, a versão de lU" e

· -

ddiação, com o pleno conhecimento que era possivel uma reorganização r"l.alS um pr go no calxao os
do rei, do príncipe herdeiro e do do gabinete, "uma mudança de po- I

_ _

chanceler Ciano, lítica", já se mencionando o nome piratas naZIS4aSMussolini, ao saber do que se pas- do marechal Badoglio. I
sava, teria tido violenta disputa com Por sua vez, a rádio de Moscou, Londres, 26 (R.) - A adesão da Africa Ocidental Francesa aos

o genro. em telegrama de Genébra, anunciou aliados vem favorecê-los com valiosa base aérea e com importante
Segundo outras informações, pro- que, "de acordo com fontes bem acréscimo de forças em navios, soldados e matérias primas - escre

cedentes do continente e do Oriente informadas", o chefe da Gestapo, ve o redator diplomático da "Reuters". Isto será mais um prego no

Próximo, Hitler, em vista do ocorri- Heinrich Himmler estava apressan- caixão dos comandantes de submarinos que operam no Atlântico Sul,
do, enviou 60.000 "turistas" e des- do a organização de unidades de as- do outro lado do qual as ilhas ocidentais francesas e a Guiania Fran
tacamentos de agentes da Gestapo salto dos "camisas-pretas", para cesa passam a constituir inexpugnável barreira aos piratas do "eixo".
para a Itália, com o fim de levantar sufocar as revóltas nos países ocu- Há. poucos dias, correram informações de que o governador ge-
o moral - cada dia mais baixo - pados. ral da Africa Ocidental Francesa, sr. Boisson, havia enviado uma mís-
dos fascistas, ao mesmo tempo que €sse telegrama de Genébra dizia são à Argélia. Evidentemente, a decisão anunciada pelo almirante Dar
se constróem, l'apidamentl,l, fortifi- que as organizações militarizadas lan é o resultado dessas negociações.

Relógio�eja! Um

com arantia
ctõntra
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=
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mente gratuito do seu Tissot,

EiS uma novidade seasa- Além de ser O relógio anti
cional! Agora, todo re- magnético por excelência,

lôgio T�ssot vem acompanha- Tissot é de absoluta precisão,
do de um certificado de Ga- V(lja os elegantes e distintos
rantia Contra Acit;lentes, vá- modeles Tissot nas vitrinas
lidopor um ano. Não importa das boas relojoa
qua.l II. extensão ou a causa do rias. E repare que
acidente, não importa tão Tissot é.,único re
pouco qual a peça que se qu,- '6gio de qualidade
bre - o certificado .segun( J>{ li -Gndido por pre
a V. S. o consêrte completa- ço tão módico.

HZ 618!J s.c <1(:0 Cr, $ 390,00 • FR 618!J folheado Or.' HO,H

•
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uma �e presente
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
oruu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. -- Fone 1447

11S1ITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Buíça)
Com prAtica n08 bospltals europeu •
CI1nlca médica em geral, pediatria,
doença. do sistema nervoso, apare-
llio

g��::���;�:I::m.m Já «liquidaram» mais de dez mil nipõesDr. Paulo Tavares P I H b 24 (U' d) O D' P K' infCurso de Radiologia Clfnlca com o
ear ar our, DIte - tenente ewdt eter

mor-Idr. Manool de Abreu Uampanarlo mou que as forças da marinha e do exército que defendem GuadaI-
SAo Paulo). Especializado em RI- I ., "lieuid "l' .

d 10000' Sglene e Sal)de Pública, pela UnIver· cana ja qUI aram , a e agora, mais e . Japoneses. e-
IIdade do Rio de Janeil'o.

I
gundo o mesmo üiformante, as perdas inimigas nas ilhas Salomão,

Gabinete. de Ralo X entre mortos feridos e prisioneiros vai além de 20.000.Electrocardiografla cllnlca ' "

Metalilolismo basal '

'

"

Sondagem Duodenal JGabinete de flsloteraoia '

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado, I

Telefone 1.195

Dr. MADEIRA NEVES-, médico especieliste em

DOENÇAS DOS OLHOS
Carso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

Consultas pelaho���htt:rSd!�r�r:ri::��:e� �a:ar�d��, i�asholrOasáS 12

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

�DICADOR MED_!Ç.Q Dá-se
D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
r. -NARIZ, GARGANTA

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g��:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-mterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Salide

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

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

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜ (iUSTO DE PAULA DJ�eIO�a�i�a��S��:1
FlonanoPGüs

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Díartamentea às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

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

Ex-iDterno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiãrio do:>
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Panlo)
(linica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256

Realdencía: Conselbeiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

J Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTómo:

I
Rua João Pinto. 'l - Fone 1.461

RESIOONCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft. Fone 1.1.56

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

, RiJIJ��'Ci�A.,Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

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

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfl
cio Amélia Neto--Fone 1692
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

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

Atlende a chamados
14

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNICA
MÉDICA

I
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em desate.
RESIDENClA:

Rua B1umenau, 28

cnança
(Por Walter Tschuppik, do Euro-

D b
filhos, mas não podia, suportar uma,

pean Correspondents) - As obras

ao
'

, ai r' 'a' r'. o
separação de sua mulhcr , Mesmo ()

coligidas de Friedrich Hõlderlin seu entusiasmo pelas "riecessidade.:
(1770-1843) só podem ser vendidas biológicas do povo alemão" não o

na Alemanha de Hitler se Iôr ex- pode obrigar a dar um passo dessa,
cluida uma passagem que se tornou natureza, e o mesmo sucede COIn

Iamosa . Nela o autor pronuncia um sua mulher Esse casal ext raordiná-

juizo a respeito da Alemanha e dos rio que deseja que uma mulher es-

alemães Que mostra uma visão pro- t]'a;1ha represente o papel de in-

U.jica rarâ. O trecho referido acha- que eu fosse o pai. A questão é, cuhadora, é demasiado egoísta para
se no final do seu romance "Hype- pois, esta: há por aí uma moça sacrificar ° seu matrimônio no CUIll-

rion" é pronunciado pelo herói ao alemã de antepassados verdadeí- primento nas ordens do "Fuehrer"
regressar da Grécia á Alemanha. ramente saudáveis, que nos dés- no sentido de se prover á posteri-
"E assim, encontrei-me com os ale- se uma criança - então eu ado- dade da raça alemã, e para se divor-
mães, Bárbaros desde os tempos tá-la-ia - sem ela ter a idéia ciar. Portam-se como um grande
antigos, e cada vez mais bárbaros de a reclamar mais tarde ?". nmero de "filisteus alemães", de

através da indústria, ciência e 111es- Em que pais de todo o mundo, cuias filciras é recrutada a maioria
fóra da Alemanha, seria publicada do';' partidários de Hitler, quando as

1110 religião, .. , ofensivos para com
uma carta destas num jornal de idéias "sublimes" do Nacional-Se

todas as almas generosas por cau-
qualquer categoria? É piór do que cialismo vão contra os seus dese

sa dos seus exageros e ruesquinhe- indecente e mais repulsiva do que jos pessoais, Não sentem nada dos
zas de todas as naturezas, broncos

uma obscenidade pura e simples, O sofr-imentos de outrem, mas choram
e com falta de harmonia como os

que a torna tão hedionda é o que e queixam-se quando estão em pefragmentos de uma panela de bar- Hõlderlin exprime nas palavras: r igo os seus próprios interesses.
1'0 partida.,. r:� cousa dura de di-

incapaz de qualquer sentimen to <Ii- Como na Alemanha dos nossos
zer, e, no entanto, digo-a, porque vino e ofensivo para todas as al- dias é possível tudo no que diz resé a verdade. Não posso imaginar mas decentes. O juizo que mais es- peito á moral, talvez a carta no
um povo mais dividido que os ale-

pecialmente diz respeito ao homem "Schwarze Korps" produza os remães. Vêm-se artistas mas não ho-
capaz de escrever esta carta para o sultados desejados. Pode ser quemens, pensadores mas não homens, "Schwarze Korps" é que não se tra- apareça uma moça alemã que sepadres mas não homens, senhores e ta de um homem, não é um ser hu- reste a fazer presente de uma criancriados, novos e velhos, mas não
mano. Trata-se, evidentemente, de ça ao anunciante, "na verdadeirahomens"...
um entusiástico Nacional-Socialís- acepção da palavra", retirando-se,Este juizo de Hôlderhn vem-nos ta, par-a o qual todo o mundo e a depois, da cena. Talvez ela seja leá memória ao lermos a carta publi- própr ia vida se tornaram UIll aglo- vada a isso por entusiasmo peloc.ada no "Scln,:arze Korps", de Bel'; merado de frases hitleristas. Uma "Fuehrer" ou por piedade pelo inlim, de 30 de junho de 1942, que e

I criança não significa para êle senão feliz casal. É, na verdade, impossído seguinte teor:
uma contribuição para um aumento vel a uma pessoa normal imaginar

"Com grande desgosto nosso, de população, e uma moça para éle ! que se possa dar uma tal cousa.
não tem havido filhos do nosso não é senão u'a máquina para in-! A-pesar-do absurdo que é, o assun-
casamento. Não desejo separar- cubar crianças. Há, porém, nisso, to é o material de que é feita a co
me de minha mulher, para con- mais lima cousa que ilustra as pro-

I média, e o ingênuo autor da carta
trair outro casamento. Mas ela fundezas da depravação em que Hi- '

podc muito bem vir a ser o pai de
receberia de braços abertos uma tler tem afundado os alemães. Es- uma criança, mas com a situação
criança de outra mulher, desde se homem é infeliz porque não tem invertida ...

•....................••.- � .
• •

: RE1NI 01-1 SIA :
: Comércio e Indústria de Madeiras (em organlza<ão) :
• Ações ao portador no vo ler de 500$000 - Capital de 850:000$000 •
• a realizar como segue: .'
• 20% no ato da subscrição .'
• ltO% dentro de 30 dias •
" 25% dentro de 3 mêses .,
• 15% com os próprios lucros da sociedade. ..
:J Os interesE'adOS na compra de ações desta Sociedade, que visa não 8Ó •
• evitar que sejli retirado desta Carít d, como também amplí a r um dos mais •
• antigos e conceítuados estabele cfmentos lndustr le ís do género, com capacidade •
• para cerca dA 200 operar íos, poderão procurar os lncorpr radores no e serí- •
• torio da fabrica à rua João Pinto 44, ou nos endereços seguintes: •
• Hel·tor BI·tten"onrt Rua Felipe Scbimidr, 34-Salli 5. •
• \J

-

(Edificio Bernhausen) Telefones ns. 163 t e 1159. •
• Sidnei Nocetti-Idem, idem. •

•• E 8 AVI·18-Rua Vitor Meireles n. 22. •
•.•• Telefone n. 1678.

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

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Cllxe po.tel - 37

RUI Joio Pinto -,5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Isent.. no. prlnclpll.
munciplo. do E.tedo.

17P.

I
DOENCAS DA PELE "

I

E SIFILIS ,

,

Espinhas. eczemas. manchas
I',

da pele. parasitoses. furlÍnculos.
lilceras.

"

Tratamento das afecções do
couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO

1
DE CARVALHO'

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

I rC�;;de_;
..

;;i;
..

�;�;.�····
I Funcionará durante os meses de dezembro

-

e janeiro,
sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso

Médio do Ginásio Catarinense).

I' MENSALIDADE: Cr.1 50,00
Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, Idas 9 às 12 horas.

I · Praca Getúlio vargas, 8

I: N. a.- A primeira mensalidade será cphrada no alo da matricula.
• •

: .
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Proprietários: J. Moreira & (ia. iI
F"i p'go ii ".,,?'m�: ���,e�!!��tl 0,' Ccnce ição, II"HESIDENTE EM FLOfUANOPOLIS,

fli1f.Sui iOi a ctu caderneta D. 65'\2, o prêmio
que lhe .coub» em mercadonus, no valor rll', rs.

cornempla-ta �(�:or�i��17�?:�?emb'O de 1942, 1-----------PARABENS, IIAJAI !
Quando me disseram que

a gente de ltajaí havia
"abafado", aqui no prédio
do nosso velho teatro, eu vi
brei. Vibrei de entusiasmo,
porque Itaiai é a terra que
eu amo. Não é a minha terra
mas eu a amo.

Iiaia: é aquela cidade pe
quenina, aquela cidade bôa,
é aquele povo camarada,
amigo; é aquele povo que
é uma só família, aquele po
vo unido. E por tudo isso eu

fui assistir a "reprise" do
jestival em benefício da Le
gião de Assistência. E gostei.
Gostei e vi a vontade de fer
ro dessa gente jovem, dessa,
gente bôa.
Da. Luci é declamadora

de coração, que jaz a pla
téia chorar. Da. Lucí faz a

platéia chorar e faz a pla
téia rir. Foi ela quem orga
nizou o festival que "aba
fou". Da. Luci é a esposa do
Dr. Ivo. Parabens, Dr. Ivo.
Mas não é tudo. Lá esta

va tambem o Fontoura,
nosso velho conhecido. E o

Fontoura tambem foi feliz.
Todos foram felizes. Por is
so a festa agradou em

cheio, à nossa platéia exi
gente.
E, como se tudo o que vi

mos, inda não bastasse, veio
depois, no fim, aquela apo
teose inesquecível que tocou
meu coração. Tive gana de
saltar para o palco e abraçar
com força aquela gente que
"abafou".
E, quando, depois do espe

táculo, lá pela frente da mi
nha casa passou o ônibus
que os recoruiüzia a Itaiai,
senti uma tristeza imensa.
Senti uma saudade infinita
dessa terra bõa e daquele
povo amigo.
Parabens, Da. Lucí Para

bens, Itajaí.
João Eduardo

A Turqllia quer ficar neutra I
Angora, 24 (Reuters) - A rádio local, comentando a cam- i

panha do norte da África, declarou: "Os novos acon tecimen - !
tos, que se desenvolvem paralelamente com as operações na

África, aproximam o teatro de guerra da Turquia e a probabi
lidade de que os Balcãs se tornem cenário das futuras opera
ções, é discutida froncamente. Não se pode ter dúvidas de que
estamos, agora, mais próximos da guerra do que nunca. En
tretanto, seja qual fôr o rumo tomado pelos acontecimentos,
estamos decididos a permanecer absolutamente neutros".

fii*i • taE! L�
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18 Il� NOVEM�RO
Ma is um f o rtn idave l sorte io re a liza i

á

a Crédito Mú-
tuo Predial. DO rlid 18 de Novembro (4..feira),

IY'm prêmios no valor de

Cr. $6,250,00
Não vacü», Adquira já li sua clldbfoetti na séJe da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n" 13,

Contribuição: apenas Cr $2,00
-

'Gabinete Elertro > Dentélfio do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Calô)
Ex de nt sta ri" Patrur 8'0 de Auíta: oll-

Cüntc s e Prorese d s boca,· Espaoiatí sta em pontes
�e dentaduras du ol rs.. Dentaduras auatomtces de Paladon.
sem abobada palatina ( ..uperlor): novo sio,tema.- Estrações
de d e r.te s e polpa dentaria (nervos) com anest ssla.

Tr.l.b'J.lhos modernlsadoe, sob abscluta garantia.·
RUi\ Dworloro , 16.

I E M P R E S A �4" R E X ",

Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões propr ios para:
Bom Retiro, Lages, Painel, Correla+l'Into, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nó vos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re +espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência ern Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 5" Rua Alvaro de Carvalho,2

Teltlfone 1,677
f

INDICADOR BANCARIO BRASILEIRO
Cerca de 1.000 paginas, com balanços
dos Estab e leclmentcs Bancarios 'lO Brasil.
LUa gecgratí ca - e lrabetlca, indicando
08 baneos que funcionam em cada lugar.
End. 'I'etegraíicos. Lista Dlretor es dos
Estab. Bancartos no Brastl
Lista Expor tsdores e dos produtos.
Informações uteis da Carteira de EXD

-. 'e Imp.
•

_

- Preçr : Cr$ 200,00. Á venda n '\R Livrarias
Inf. rel, 43'- f,623 e C. P. 2475 - Rio.

: ..••••••••..•.•.•........• •
• •I. i: • •

18 •

1= DE PESSOAS TEM :
,8

5 M
fi

18 U ADO CO BOM RE· •
I- SULTADO O POPU· •
• •
• LAR DEPURA TIVO .,
• •
• DO SANGUE .,
• •
• •
• •

: A IIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO :
.. U Fígadr.. o Baço, o coração o Estômago, os •
& Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres

•.. nos OSSOR, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-
e belo, Anemíe, Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. Agradável como Iicôr. •
• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D, N. S, P. •
• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- ..
•

matísmo daVALIÔSr�gSmOPINIÕES •
6) O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas e
• base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo •
• tamento da Sífilis nrtnclnalmen- sempre os melhores resultados ...

te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. 'U.

; cal é a única nessível, •
ii (a) Dr. Benedito 'l'alosa. (a) Dr. SilfaeI Barteletll .,
€3- €3-
••••••••••ae.e•••• �.e•••

I

II
I
!

II
� ---;;======:::;::;:::=�-� FRACOS.

AN�MICOS
TOMEM

�nho Crels9tadl
"SILVEIRA"

Grande Tónico

;'

JOSE LIMA
Estabelecido em São Paulo, à rua da Moóca, 90 -

End. Te!. "Sergipense", com o comercio de representa
ções, deseja representar firmas deste Estado, exportando:
Féculas, Açucar, Cigarrilhos, Cereais,; IvIadeiras e outros
produtos desta região.

Ginasiano Gervasio Nunes Pires
prepor-o alunos para o exame .:le admissão à série

ginasial. Mensalidade: Cr, $40,00,
Atende das 7 às lo horas,-Rua Conselheiro Mafra. lft7

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

mentir na ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

-

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Lavando-se com o -sabão
<,

"VIR<iEM ESPECIALIDADI-II�
erA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLl] (Marca reglsr.)

economiza-se tempo e dinheiro I
____�r ._�_.

Ma�
1

S�&Á� .�'�C(At,
• •

[ U�(QÂUOAO(

.�
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: UltilllOS estilos de finos
! MOBILI RI 5

acaba de receber

"A ODEL
"

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

I ALfAIATARIA «O, UNICO»!Florisbelo Silva �
Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras. �

Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc. �Servico garantido-Prontidão �
�
�
�
�
..

...........................·�.......,._._....,._._�........,....w_·.... ..-...................

o alfaiate elegante da cidade
Rua João Pinto, 21

I Farmácia "Esperança»
do

farmacêutico NILO LAUS
I

HOje e amanhã será I sua preferida JDrogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias. '

Perfumarias.--Artigos de borracha.
-

_ .. vRJ�-
Garante se a exata observAncia no recejf'TrajP" ,

-- I)Qrços MÓr" fuário médico
No". Hercillo b_

111 �

r..cos1'"
r .1.192 - • �&.Il

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado,

FONE 1.642

I

Vão desaparecendo, misteriosamente,
os filhos -dQ regenle da Hungria

Moscou, 24 (Reuters) - In- de molestia repentina. Outro

in-r pôsito,
recorda-se que o filia0

formação de Budapeste obtida forme declara que Miklosk Hor- mais velho do regente, Stefea,
aqui anuncia que o filho mais jo- thy encontra-se ferido, em caráter

I
pereceu em misterioso acidente

i
vem do regente Horthy, da Hun- grave, em consequência de um de aviação na fronteira, recente-

I gria
- Miklosh - foi acometido. atentado contra sua vida. A pro- ment.e_._" _

Sociedade Cooperativa de Hesponsabilidades
ELimitada

/ cos e Notícias
Banco de (rédlto Popular e Agricoltt Comunica-nos a Delegacia, Fis-

de S;ant2 (:Jr,t�rl·na cal do Tesouro Nacional neste

U U U U Estado, que os pagamentos dos
funcionários ativos e inativos

Certrlicad, dos diversos Mrnistér ios serão

efetuados a partir de 25 do cor

rente, obedecendo a tabela ordi
nária de pagamento. Outrossirn ,

comunica que as pensões de no

vembro e dezembro serão pagas

conjuntamente, a partir de 5 de
dezembro próximo vindouro.

Mussolini eehe-se atacado de câncer ?
Zurique, 24 (Reuters) - O primeiro ministro ita

liano, sr. Mussolini, em visto, talvez, dos últimos acon

tecimentos, tem se excusado de visitar os cidades do
ItaHa bombardeados pela RAF., permanecendo em Roma des
de fins de outubro último. Segundo adeantam as infor

mações, circulam rumores na Itália de que o "Duce" se'
encontra seriamente enfermo, atacado de um câncer,
rumores esses fundamentados na pretensa "reclusão"
do líder fascista.

Rua Irelano n.o 16 - SMe própria
DO Ministério Olt Agrloultura pelo
n, 1 em- 20 de Setembro de 1958.

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

FLORlANOPOLIS
E�IPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Ernprestimos - Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Munlcíptos do Fstado
Representante da Caixa Eoouomica Federal pafS fi venda

das Apóltces do Estado de Perobmbuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro,

Paga todos os ceunens das apólices Federais e dos Estades
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para admínistração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c à dlsposiçâo (retirsl18 livre) 2tb

C/C Límltada 5)A.J
CIC A't'iso Pr évlo 6',f,
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber venclmentos em to

ias as Repartícões Federais, Estaduais e Muniotpaís.
--.'�.�-------------------------------------

Só às autoridades interessa-

rá, de-fato, o que sabes a res

peito da "quinta-coluna". (L •

D. N.).

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, müit{lrmente, como

inimigo do Brasil (D..E.-MV.

i Clínica m édíco-oír-ârgtca do I" DR. SA.ULO RAMOS
� EspecialIsta em moléstias de

� senhoras - Partos,

� ALTA CWURGIA ABDOlllINAL:

N'I
• tômago, vesícula, útero, ovários,

I
apênrltce, tumor-es, .. Ir. - CIRURGIA
i'LASTICA DO l'Ei:L\EO - Bérntas,
hidl'ocele, vartcocele. 'rratamento sem

� dur eOPCl'açã,O de nelllorroldes e varl·
zes - Fracturas: aparelhos de gl'sso.
Opéra nos Hspitais de l"lorlallópoUs.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009

Horário: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.

� �
i O inútil de hoje será o útil de amanhã ! -

Registrado
•

•

• Assim será se V. S. mandar seu terno à •

i "TINTURARIA GUARANÍ" i
: Lavagens químicas ..Perfeição-Rapidez :
•

•

• A MAIS ANTIGA DA CIDADE :
• ••
• E-::onomize seu dinheiro, preferindo a •

I TINTURARIA GUARANí-RUA JOÃO PINTO, 17-FONE 1428 I
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vendem-se
Vendem-se: 1 geladeira elé

trica, 1 máquina "Singer" com

motor, 1 máquina de escrever

"Royal" (portátil), 1 rádio Phil

co, 1 escrevaninha, 1 acordeão

"Hohner", e outras miudezas.

Tratar à rua Vidal Ramos, 65.
5vs,-2

�.......... -�
'U •• " ... í••.......,.

J
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tlube 12-Sábado, grandiosa soirée, em homenagem às Normalistas de 1942 do Instituto Coração de Je sós
. ,.----��------�

"I população francesa ficou eletrizada de entusiasmo· San g u e n g I
Palpitante entrevista do líder sindicalista Léon Morandat c o N TEM

OITO ELEMENTOS TONlcas:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OqOS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Londres, 24 (De Fcrnand Mou- desfile nada tinha de marcial, o que perante os túmulos onde acumula- Houve pessoas que vieram de uma

Iier, da AFI, para a Heutcrs) - O foi para nós uma fonte de encera- vam-se inúmeras coroas. Uma des- distancia de 30 quilômetros e, na

militante sindicalista cristão, Léon jamenlo". sas coroas trazia a seguinte inseri

Morandat, que fugiu, recentemente A chegada dos italianos na Sabóia ção: "Mortos pela libertação do

da França cm companhia cio gene- provocou manifestações de desa- mundo". As crianças das escolas
ral de aviação D'Astier de La Vigé- grado. I distritais desfilaram cantando a

rie após haver assistido à ocupação Em seguida, o entrevistado apre- . Marselhesa e o Hino Britânico.
da zona livre pelas patrulhas ale- senta informações precisas sobre as 1
mãs, prestou-nos declarações de ci rcunstancias das famosas greves i ,_, , __,_._. , --------.--- _.--._--

grande interesse sobre a reação do ele 16 ele outubro de 1942. I
povo francês em Iace da crise gra- "Pela manhã ele 16 de outubro,
vissima que a França atravessa listas de partidas de operários pa
atualmente. O sr . Morandat, que ra a Alemanha foram afixadas em

participou ali vamente da ação ele rc- numerosas usinas ela região lione
sistê ncia de Lião, disse-nos que o sa, especialmente nas usinas Ber

desembarque norte-americano na liet, Sigma, Schneieler c Moullins ,

África do Norte, seguindo-se ao su- .\5 sete horas todos os operários
cesso ela ofensiva britânica na Li- declaravam-se espontaneamente em

bia, teve por efeito eletrizar a pO-, greve. E pela tarde, as aludidas lis

pulação francesa e "esta impressão I tas haviam sido retiraelas. No dia
foi considcra vel " - disse

ê le - "o' seguinte correu o rumor de que Vi

que não aconteceria se os alllerica-I chi ia afixar novas listas no pr in
nos não estivessem na ocasião tão i cípio da semana seguinte t' logo os

popL�lares na França", H�via e.oJ?--I'
comités grevistas preparavam-se

vicção de que o general Giraud rrra para um novo ataque.
cooperar intimamente com o gene-: Existem boas razões para crer

ral De Gaulle. I que Laval achava-se convencido de
Mas quando se soube que o gene-I que estalaria uma greve geral na

ral Giraud colocava-se sob as

01'-1 França
não ocupada no dia 11 de

dons do almirante Darlau, a reação novembro, o que fez com que êle

Ifoi vluleufisirna . A principio, pro- pedisse aos alemães para apressar
funda decepção, e, em seguida, có- a ocupação total da França. Com
lera. efeito, em Lião, a chegada dos ale- .

Ningucm poderia fazer com que mães estava prevista para o dia 11
os franceses, mesmo invocando-se de novembro às 18 horas, Chega
necessidades estratégicas, se confor- rum, porém, às 8 horas e, ao meio
massem em que o almirante Darlan dia, dez mil soldados alemães c po
pudesse, impunemente, "virar a ca- liciais achavam-se concentrados,
saca" . armados de metr-alhador-as, nas pra-
Devo dizer francamente, quQ...os ças Belleeour e "Republique", lu-

franceses estão muito desiludidos gares onde, normalmente, eram Ie

pelo falo de haver o general Giraucl vadas a efeito manifestações anti
consentido em servir sob as ordens alemãs e anti-vichistas ,

de Darlan. Devo acrescentar que o O sr . Morandat frisa que os ope

prestigio elos norte-americanos, na rários que tomaram parle em todas
França, havia decaído quando parti as greves, eram antigos sindicalis-
do meu país. tas cristãos ou esquerdistas.

As trepas alemãs, que ocuparam Solicitamos do sr , Morandat quais
a zona livre, provocaram uma tris- as reações súscitadas nos franceses
te impressão ." O sr Morandat viu pelos bombardeios da RAF e êle, em
passar, cm Lião, três divisões que resposta, citou o seguinte incidente:

, se dirigiam para o sul. Seu equipa- "A 23 de outubro, por ocasião do
. mento era de má qualidade. Os ho- bombardeio noturno de Gênova,
mens que compunham estas divisões um avião britânico caiu ao solo, nas

- eram ou muito jovens, entre 16 e proximidades de Moncony, locali-
17 anos, ou relativamente idosos. dade de 500 habitantes.

As pessoas, reunidas nas ruas, di- Quinhentos franceses, vi nelas de
ziam ao ver passar essa tropa: "Lá todas as cercanias, assistiram às
vai o rebutalho que sobrou da Rús- exéquias das vítimas e, no dia se

si a" . Acrescenta Morandat que "o guinte, 10.000 pessoas desfilaram

(

Médico - cirurgião da Casil de Saúde São Sebastião. Formado na -

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente Não procures conhecer o que
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas- se pensa nas esferas oficiais,.cancelas. Ex - assistente do Prol. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com sãõ segredos dificeis de guar
estágio de especialização no Hospital Charité. de Berlim (Serviço do Prof dar. (L. D. N.).
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo, e Schmieden' ------------
�e Frankforl; Cir��gia da Tiróiee, estômago. intestino delgadO e grosso: As anedotas e piadas aparen
flgado e vias Miares. selos. útero. ovários. rins. nrestata e bexiga,

I

temente ingênuas são grandes
Éhérnias, hidroc,�le,. varicocele e varizes. Cirur�ia dos 0.8sos.e articulações. armas de desagregacão mane.encontrado díertamente das 9 hs. da manha ao melO dia na Casa de • " -

�

,
Saúde São Sebastião. tel. lI53 Das 15 as 18 da tarde. ii Rua Fernando [adas pela quínta-coluna '.
Machado 6, tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259 (L. 1). N.) •

pequena aldeia de Moncony, a co

leta para cuidar das sepulturas
atingiu a soma de dezessete mil
francos.

O. Pálido.. Depauptuldol,
EIlJotados, Anêmico., Mãe,
qUI criam Magrol, Crianças
raquíticas, ,eceberio e toni-
ficaçio geral do organi mo

com o

S8 nuue n 01
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

tio fim de um ano, quan
to somerãc esses dias de do-

A aproxlmaçêo do perlo
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrençe dos so

(rimentos que se avizinham

perturba-lhes a trenqutlída
de e as põe em sobressalto,

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Afaste de si os padeci

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô-
nico, anti-doloroso - é o reme

dio que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome

o resum� de suas virtudes:

Á SÁUDE DÁ MULHER

Dr, Eduardo Pinto de Souza

..
'

;:;''!w_

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

CASA A08DO.'A
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor
Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)

dos homens !!
8, Rua Traiano, 8
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I: ��1 E·DA:lll. H •
Fundad� em 1810 Side:, .BAIA I: :

Seguros Terrestres e Mantlmo9 • padrões maravilhosos, finíssimo acabamento •
Dados relativos ao ano de 1940

i : das melhores fábricas do país, são �
����tr�a�e����dâ� �s. 54:/b��b��olggg I : encontradas nos balcões da �
Responsabilidades assumidas, J H.929.719:000$OOO "

, BD Jl
•

Receita J 2&858.'717$970. •Ativo em 31 de dezembro J 85.964:965$032.Sinistros pagos • 7.323:826$800"";" �
Bens de raiz, (prédios e terrenos) j; 22354:000$000

I f
..

II w.:." Diariamente recebemos novidades :Diretores: 'I ii! •

I
Dr. PamPhl�e ����: �re��. dFera��r;��h�'e ;f_iPhanlo [osé I': Rua Felipe Schuddt, 54-Fone 1514 :

1·····eGv.ue••�••••••••�.8••••8•••••••
f-
i
i

I
I

Rua 15 de Nov. n. 533

L O B O
I th�iç;0S para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos para presentes.

& Cift. I Canetas tinteiros, Lapiseiras, -Brinquedos e tc ,

" Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

I REPRESENTACOES
Caiu postal 19-TtllOhontIOB3-End.Tel. cALL/ANCA.. GERENTE: EDMUNOO SILVEIRA JOR.

Sub-Aqente em Laguna, Tubarão, Itajaí, 1----
--�---.

�����B�1�u�m�e�n�a�u�e�L�a�q�e�8�.�����

I �--._---,,---

- - --------.------ Não compre noves I ICASA MISCELANEA, distribui- Prestigia o Govêrno e as
dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás
:Vávulas e Discos. - Rua Traja-]I um "quinta _ colunista". (L. Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS
no, 12. D. N.). e de SOMAR, adaptando-as à nova moeda-

CRUZEIRO

6 o ESTADO - Quinta feira, 26 de Novembro de 1942
mmrtm sa-"",. -

.. 2tfP"5W. ,.., f

<,. .

Companhia Ar« ,lança �a Haia D

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

cipais cidades da América. Europa e Àfrica. lVIATHIZ .

BLUMEHAU s Rua JO&O Pinto, 9 A
Agente em Florianópolis LIVRPAR1A E PAPELARIA

CAMPOS
RUA FELlPi SCHMIDT N 39

r

A MECANOGRAFA

FILIAL
flORIANOPOLlS

- ._--

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

traidor da Pátria. (L. D. N.) •

•

OLEO ELECTRI.
, 'CO é o linimento
ideal para aliviar
as dôres mús
culares produzi
das pelo exercício
violento e pelos
esportes - aléJJl
das dôres reumá ..

ticas, neVralgia.)C as eaimbraa.
_/

•

A Agonia
da J(sma
AHviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Mendaco - começa a circular- no sangue.
aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem, respirando livre e facilmente.
Mendaco alivia-o, mesmo que o mal sej!t
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respiratorias, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, ta
zendo-o se II t i r- s e prematuramente velho.
Mandaco tem tido tanto êxito qull.. se Ole-.rece com a garantia de dar ao ""pacient�
respiração livre e facil rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em
qualquer Jarmacia. A nossa garantia ê a
sua maior proteção.

M �n .� � �C A!a�.�,,�:.'"
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o general a o
.

e a "Linha Ja
..

oh"l
(Por Eugene Lennhoff, do European quistáveis" foi por êle pronunciada. Já ma rêde de arame Iar'pado muito cornpl i- nem altos nem baixos, nada que se pos

'Üorresponc1oents) _ Toda a gente sabe a tinha proferido, na ocasião em que cada, chevaux-de-frise, campos de minas, sa notar do ar, de terra ou do mar.

que os uaz is fazem muita troça elos tinham sido completadas as fortificações ninhos de metralhadoras, instalaçCies Qualquel' ataque será definitivamente re

franceses por se terem deixados elominar ocidentais em 19::J9 - essa mur-alha oci- subterrâneas e bases para lança-chamas e pelielo aqui. Seria uma verdaeleira lou

pelo "espírito da Linha Mag inot ", que dental era a "Linha Siegfried", em fren- canhões. Assegura-se ao povo alemão cura empreender um tal ataque". Não

estava destinada a ser a causa principal te da- Linha Magiuot, que Unha sido! que tudo isso é perf'eí tamente invisível. obstante, há anos que se tem andado a

,,·<1Cl sua derr-ota. As irr-adiações alemãs construida nos últ.lmos anos antes ela XUll1 relato of'icia l do "Nachrichten- dizer ao povo alemão que a guerra 1110-

con t inuaruui a iepet.ii- que "UITl perito de- guerra para entravar um avanço dos büro" alemão, escr-ito pelo próprio Ja- derna conhece meios suficientes para SO�
ve ter, desde o princípio, julgado absur- i Aliados contra o Terceiro Reich. Nessa kob, êle escreveu: "Nada revelá a exis- brepujar tais fortificações, por maiores
-do acreditar que era Inconqu lstável uma' ocasião, Jakob escreveu: "A muralha tência ele fortificações. ?\ão se vê nada, que sejam ...

gigantesca linha ele fortificaçCies desta ocidental é um fato e é ínconqu'istável ".
natureza. Se Hít.ler - elisseram os ale- O general está ainela mais entusiasmae!o
mães - "'10 fez imediatamente um ala- a respeito da série ele fortificações ao

que rrontat à linha e, em lugar disso. deu longo ela costa do Atlântico. A única

elü-Iuma grande volta para Jhe passar de I vida que tem é que nOJ.}1e lhe eleve dar.

'flanco, é porque estava ancioso para A parte que está em território francês

não sacrií icar muitas vielas para nada. é denominada "Muralha ela Alemanha

Mas logo que ele resolveu elar orelens Maior". Nos círculos do Ministério da

y

(

para o assalto a estas obras ele defesa,
4'05 seus tanques atravessaram-nas COlllO

uma faca a travessa um pedaço de man

te iga". Esta guerra, segundo todos os

'pei-itos �lenlães, "não é uma guerra de
fortalezas". e nenhum dos estrategistas
alemães que falaram pela rádio deixaram
de mencionar as rortí+ícações russas

como prova de que se. tratava de uma

guerra de movimento que ne111 o con

ereto nem o aço podiam entravar.

Agora a Alemanha oficial mudou, de

repente, ele opinião. Quanto mais se d is
cute na Alemanha a possibilidade elo es

tabelecimento de uma "segunda frente"
pejos al iados. tanto mais Goebbels tenta

desfazer os receios crescen tes dos en-cu
los nazis por meio de descrições que são

perfeitamente iguais às que apareceram
110S jornais dos seus in im igos com ies

peito às maravilhas da Linha :lIaginot.
Escritores mí lí tares, correspondentes de

guerra e jornalistas neutrais são envia
dos da j\'oruega para a França, Bélgica
e Holanda para verem as "inconquistá
veis" for tif ícaçôes alemãs recentemente
levantadas ao longo da costa do Atlân
tico. Nos cinemas do Continente são exí
bielas todas as semanas vistas de bate

rias, posições anti-aéreas, instalações
subterrâneas e armaelilhas anti-tanques,
que são destínadas a darem a impressão
de que a série de obras de defesa que
está quase completa é causa nunca dan
tes vista, e qual quer ataque que lhe
seja feito seria obra ele suicida,

O que é notável é que esta propagan
da "Mag ín o t" está sendo feita pelo In
divíeluo que se responsabilizou pela cons

trução ela nova linha for tíf'icada. Alguns
dias depois de o Marechal Runelstec1t ter
sido nomeado Comandante-em-Chefe na

Europa Ocidental, êle junLamente com o

'Min istr-o elas Mun íçôes Speer e o General
Sepp Di€trich dos "S. S.", comanelante
<la guarela pessoal de Hitler, visitou to
da a linha de fortificações que ti.nha si
elo construída durante OS últimos dois
anos entre Biarritz, na fronteira es

panhola, e Kirkenes, no extremo norte,
Essa visita el€ inspeção foi dírígtda pelo
Ceneral Jakob, que se tinha encarrega
do da construção das novas fortificaçCies.
O próprio General Jakob faz propagan
da pela palaera e POl- escrito a favor du
suas obra,� ele defesa. A palavra "incon-

NIDA CONVENCE MELHOR

Agosto As autoridades responsáveis pela
fiel execução das EstatisticJ!B Mili

De ordem do sr.· Presidente. convido aos HS. socios e tares podem exigir;-sempre que hOl1-
Exmas familias, para assistirem "s"irée" que este Clube tará ver dúvida- quanto à veracidade de
realizar em a noite de 28 do corren�e, em homenagem às Nor- qualquer informação, que cada in-

1 4 t.pxmante prove o que declarou. Amalistas de 9 2 do Instituto Coraçf.o de Jesús. mt-fé constitue crime contra a se-
ORLANDO FILOMENO-Secretário. -{Ilrança nacional. (D. :E. M.).

Nenhum argu mento é de maior per-
suacão do que PREÇOS BARATOS,

corno estes abaixo

Cl1NGOLEUNS
1,83 x 2,75 c-s 110,CO
2,30 x 2,75 135,00
2,75 x 2,75 " 155,00
3,20 x 2,75 175,00
3,66 x 2,75 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Recebemos BOLSAS finíssimas, fabricação
nerteamertcena

FILET á mao
metro o-s 31,00

BATERIAS DE ALUMINIO (GRAN D ES)
Cr$ 38,00

LINHO BELGA, (para lentõls)
largura 2,20 metro Cr$ 155,00

STORES SUPERIORES
a c-s 13,50

TAPETES CRUZEIROS
'I'cpe tes de quarto a Cr$ 23,00

1,20 x 1,80
1,40 x 2,00
1,60 x 2,30
2,00 x 3,00

Cr$ 145,00
167,00
225,00

I i 395,00

li

EDITAL
Instituto de Educação de

Florianópolis
Curso de Musica e
Canto Orfeônico

De ornem superior, e ten
do em vista o decreto- lei n.
673, de 12 de setembro de
1942 e o decreto n. 2257,
de �'9 de setembro de 1942,
fica 9.berta, pelo prRZO de
30 dias, a contar desta, a

matricula para o Curso de
Música e Canto Orfeônico
que funcionará anexo a

êste Instituto.
O horário para o íun

cionamento do curso será
das 9 às 1030 horas.

A� candidatas deverão
apresentar prova de Curso
de teoria e sulle]o.

Na falta dêste serão
submetidas fi testes de co

nhecimentos musicais
O curso será orientado

pela protessvra Beatriz Vi
cência Bandeira RyH

Quaisquer outras infor
mações poderão as candí
datas, DO tocante à matrí
cula e frequência do Curso,
ober Jl8 Se eretaríu deste
rnsututo.

Florianópolis, 14 de no·

vem bro de 1942.
J. Rcberto Moreira, Diretor

5 V8. alt, - 4

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

Livre-se da prt
s40 ... de ventre I

AI

PILULAS DE

REUTER

Defesa é denominaela a "Linha Jakob".

Porém, Herr Speer não aprova esta ele

nomínação -

ê le é que aranja os tra

balhadores e julga, por isso, que é a

êle que pertence a fama.

O General Jakob, que é "Inspetor Ge

ral elos Pioneiros, Engenheiros ele Estra

da ele Ferro e Fortalezas" é um dos ge

nerais relativamente mais velhos elo

exército alemão. Antes de empreender a

construção da "Linha Jakob", encarr-e

gou-se de "virar do avesso" a Linha Ma

ginot. Graças às novas coristruções, é

agora possível usar os canhões elessa

linha contra um inimigo que avance do

ocidente.

Jakob é ele opinião que a linha ele for

tificações eleve ser muito profunela. A

zona fortificada, com UI11a Iargura de 50

qu ilômeti-os, V:1i desde as planícies do

Reno Tn Eer ior', através ele EifeI e do 'I'er

ritório elo Saa r até ao Reno, depois ao

longo do curso superior elo Reno, até

à fronteira suíça. Hit.ler. nas suas pri
meiras ordens, tinha exigielo 17.000 for

tificações de concreto. Jakob aumentou

o número para 22.000. A nova muralha

ocielental é ainda mais larga que as de
fesas ocidentais. Jakob, que começou os

trabalhos há elois anos, tem aumentado

os planos originais por diversas vezes,

primeiro depois ela perela da "Batalha da

Inglaterr-a", e novamente quanelo os Es

taelos Unidos entraram na guerra. Des
ele o outono ele 1940 mais ele 200.000 ho

mens têm trabalhado sem interrupção
na construção das fortificações. Os tra

balhadores foram fornecidos principal
mente pela organ lzação "Toelt" e o "Ser

viço Alemão elo Trabalho". Está lambem

emprega nela um granele número ele ti-aba
lhadores noruegueses, franceses, belgas e

holandeses, na sua maioria obrigatoria
mente. A imprensa alemã mencionou nú
meros fantásticos a respeito da quanti
dade ele terra excavada; o número ele

rochas dinamitadas e as quan tidades de
material usado. Não há dúvida que as

fortificaçCies são resistentes. Foram cons

truídas em relação com as "fortalezas

para os submarinos" êsses e110rl11eS escon

derijos dos submar-inos, que os projetam
para o mar e são munidos de fortes tor

res. A Linha Jakob segue ii larga cinta
ele bateriais ela costa e os novos aeró
elromos ela. aviação militar. Consiste nu-

NloJé "tias dos rms e coração
o �O:\ICARDIUM tônico dos rins e do coração I mpa a

bexiga, 08 rins, as nefrttea, areias, côlíeas renais; aumenta 8.S
urinas. Tira 8S lnehações dOI:! pés e rosto, hídrop-Ias, falta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma. bronquite asmática,
artêrto-eselerose.

Rerné tio das serrhoras
E' o tônico útero-ovário SEDA.NTOL que restitue a asMa

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flÔres brancas.
regulador das visitas, das doençaa. do útero. ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração A asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hldropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérias, bronquite asmátfca,

lesões, cansaço, urinas' esca8S88 e dÔres no coraçao, pontadas
nos rln8 e Inchações.

Â OS traco� e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
Boa8 anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
oom pontadaB, t08S6, dore8 no peito e na8 co8tas, perDas fracap,
língua soja. Para a neurastenia, o de!!âalm.J e a dispepsia, a
convalescença é rapida.

Sifilis Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sugue. slfllls,

eczema!!. tumore8, darthro8, espinhas, fístulas, purgações. ferl
da8, Cl'80r08, e8cr6fula8, reumatismo.

entoo depurativo que limpa o corpo. tonifica e engorda.
Uepoe,ltartas: todas !UI drogaria. de Silo Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em 8U� toih Ue IDtlma �ôT.ente o MEIGYPAN, de

grande podor biglenlo("t contra mo1éslias Ci n'i'lglos88
IIUSpeltB8, IrrltdÇÕE'8 corrimento!!,· molé §

I
tias Uleto-vagínaJs, metlltes e toda !o�te de doenças
I Jcais e il"õode presenoUt'o. Drogaria p& cb"co, Rio.

,.__---------:.

Recebemos ALTAS NOVIDADES em SEDAS EiTAMPADAS

O maior stock da praça EM LINHOS
IRLANDESES pala ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR

Divisões húngaras a caminho da Grécia
Ancara, 24 (R.) - Informa-se que 10 divisões húnga

ras, que deixaram a Hungria, encontram-se a caminho da Grécia.
Viajantes que chegaram recentemente dos Balcãs decla

ram que reina grande atividade em todas as estradas de ferro
que ligam a Bulgária à Grécia.

Além disso, adianta-se que 13 divisões germânicas da
frente russa estão-se dirigindo para os Balcãs.

Tamancaria Moderna
A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há

I
de mais moderno.

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

I Não compre seu calçado sem primeiro visitar a
TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à

Ilnstaladora.Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- Idos do interior.

--_-:

Clube Doz-e de

o ADVOGADO ACACIO ftfO-
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

.

eDeodóro» n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112,
Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Edificio

I

Amelia
sala 2.

Florian6polis.

Neto.
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Use Kolynos e tenha o belio
'"

sorriso da epoca!

Zurique, 26 (Reuters) - "A

I K "i estã d
.

d 't
� .

t d \ registrou
no início do quarto in-

. . . orps , es ao causan o uma pro- mman o a SI uaçao m erna o
potencialidade verdadeiramente f- da ]

�

t d AI "R' h" d vemo da Grande Guerra poden-
.

I" d 'd I un a nnpressao em o a a e- eicn', o mesmo correspon en- . :
seasaciona emonstra a pe as,

h
.

"N' do-se deduzir que a posição do
t I· d Af

. . I man a - escreve para o seu jor- te acrescenta: eta-se, hoje, na
"R

.

h" .,

H
.

ropas a Ia as na rica e a mcer-
I d "G I •• erc e pror que então oje

,. b desfi d·
I na o correspon ente da azet- Alemanha, uma capacidade aqm- �..,

teza que palra so re o estmo as
t d L "B i' E iti

. o povo alemão deseja fervorosa-
t t t it I' d "Af'k I e e ausanne em er rm, xa- Silva muito menor que a que se "
ropas eu O-I a tanas o ri a mente a paz .

Vida Social

Dia 28-Grande Soirée em homenagem aos bachareis doGinasio Catarinense
O 1·101 . , OLrrlMA HORA
povo a ernao quer a paz v;;;/O;:�tt���d:'d��:;':':

vida ontem à tarde em fren
te a 'I'un is e Bizerta, pare
ce haver começado o ataque
fron ta 1 a essas ':duas praças
em poder do «eixo' ..

•

E' ao Público que falamos
Mantém a "Gazeta" uma ganizações e agências irdor

secção, -

que dizem haver mativas:
sido criada e é alimentada "British News ServiceJJ
por alto funcionario esta- (Londres);

Idual, mas cuia diversidade "European Correspondents' (
de estilos faz supôr uma a- (Londres);
cumpliciada variedade de "Inter-Americana" (Rio de
eoleboredores, - cuia humo- Janeiro e Washington).
rismo embiguo tem causado O no ticiéri o efetivo, rece-

importunas cefaléias a pes bemo-lo das Agencias:
soas nela mencionadas com «Nacional", e «Reu ter»:
todas as letras do nome e do Temos ainda explicita e do
cargo ou profissão que exet:- cumentada autorização da
cem em nosso meio, - por- Agência "Havas" para repro
que não se sabe onde acabam duzir o seu serviço noticioso,
ali a caçoada e a sátira e e « O Estado» é o único diá
onde começam a meledicen- rio desta Capital que não es

cia e a perfídia. Em verdade, tá proibido pela «Associated
se a indivíduos exibicionistas Press" de reproduzir também
ou desmiolados agrada apa- o no ticiêrio dele,
recerem na imprensa como Quanto à "United Press",
heróis de fatos reais ou ima- de que a "Gazeta" agora
ginários, a outros (e cremos está recebendo noticiario, o

que a maioria) repugna essa nosso diretor é seu corres

publicidade indiscreta, levie- pondente, nesta capital, há
na, senão irreverente e, por mais de 5 anos. A bon enten

tanto, sujeita a qualquer re· deur salut.
vide. Como lá se diz em inglês As explícações acima não
- there is no flying wi- são dadas ao colaborador co

thout wings; mas, é dever letivo da famigerada secção,
de todo homem educado res- e, sim, ao público, que bem
peitar a personalidade alheia, sabe qual tem sido o proce
ainda mais quando não exis- dimento leal e a atitude re

tirem motivos de nenhum ta, "sempre a mesma, dêste
calibre para que êsse respeito jornal.
seia afastado. E, por isso, não mais tor-

•
naremos ao assunto.

Por vezes várias, ié, na Entretanto, não deixare
dita secção, encontrámos re- mos de lastimar que a Asso
ferências ou alusões despra- ciação Catarinense de Irnpreri
ziveis, que nos não curvámos sa, a cujos olhos argutos, de
para apanhar por nos pare- certo, não terão passado des
cerem muito abaixo do nível percebidas as vezes que a
onde colocamos a nossa ati- secção da "Gazeta" haja el
vidade profissional. Queri- finetado os seus colegas,
amos que sem éco morressem, ainda não houvesse dado
pois somos infensos ao es- passo no sentido de impedir
cândalo e, mesmo, porque essas provocações gratuitas,
há circunstâncias muitíssimo insistentes e imperdoaveis,
especiais que nos obrigam a sobretudo, sabendo ou po
não terçar armas com aquela dendo saber (art. 9' § úrii-

. confreira. O nosso silêncio co do decreto-lei federal n.
talvez haja sido tomado à 1.949) de quem partem elas.
conta de covardia ... Não é tal. Ou uma associação de clas
Quando as polêmicas mes- se (e intelectual!) tem fôrça
quinhas desapareceram da moral p__ara preservar a har
imprensa brasileira, não se monia nos seus erreuue, ou
vislumbrando sequer nos se- não tem. Se tem, por que se
manarios da serra ou do ser- recusa a fazê-lo? Se não tem,
tão, deploravel seria que nu- procure tê-la.
ma capital, presumivelmente E é só.
fina e cortês, ressurgisse o l"••••••••_•••_._••._._._._••••._-•._._....._-_._._-J'

máu vezo de lavar roupa su

ja ... na serieta.
•

Porém, ontem, na <incon
siderada coluna, repontou
depreciativo remoque a êste
diário, aceruuido Óa um "te_
legrama" da liAgência Te'
zoura (sic) & Cola" ...
Tesoura e cola são coisas

tão indispensaveis a uma re

dação de jornal, como - sem
desrespeito na comparação
o cálice e o vinho ao sacri
fício da Missa. Nenhuma ga
zeta havida ou por haver as

dispensou, jamais, aqui ou

algures.
Aproveitamos a oportuni

dade para esclarecer o que há
com a correspondência noti
crosa divulgada pelo "Esta
do", -

Recebemos diretamente cor

respondencias epistolares e co

.municados das seguintes or-

Não descansa o car
rasco da Geslapo
Estocolmo, 26 (Reuters) - Se

gundo certas notícias aqui recebi
das de fontes neutras, absolutamen
tê dignas de crédito, vem-se regis
trando pelo menos uma execução
por dia, na Alemanha, desde meia
dos de setembro para cá.

PIANO Procura-se um,
Habtutações: . para alugar, e que
Estão-se habilitando para ca- esteja em bom _estado de

sar o sr. Deobaldino Andrade conservação.
e a srita. íulma Melo. I Ofertas por cartas á Cai-

" xo Postal n" 113.

Oculos -P�rde.u se um, 729 5vs-1
na igreja de S.

.

Francisco. Quem o encontrou Camisas, Gravatas, Pllames,
é favor entregar à rua Te- Meias das melhores, pelos menores

nente Silveira, 37, que será preços só na CASA MISCELANEA.

gratificado. 3, vs-l - Rua Trajano, 12.

• •

eSpeCiaiS
Ao mesmo tempo, as forças aê- desfechados a um acampamento>

reas do "eixo" estão sendo re- britânico próximo de Bardia e aos

forçadas. Novos aviões já intea- depósitos de armamentos, nas vizi
sificaram os ataques aéreos às co- nhanças de Tobruque. Outros ata
lunas e às linhas de suprimentos ques foram desfechados ao porto�
britânicas. de Tobruque, onde os ingleses es··

Ataques particularmente fortes
I
tavam realizando obras de repara

- anuncia a emissora - foram ção.

Fizeram anos ontem:
O sr. Cristóvão Nunes Pires;
o jovem Vítor da Luz Fon

tes, acadêmico e filho do nosso

prezado e ilustrado conterraneo
sr. des. Henrique da Silva Von·
teso

Fazem anos lloJe I
O menor José Alfredo, filho

do sr. Eugênio Beirão;
a srita. Laura Cardoso, filha

do sr. Manoel Felix Cardoso;
a exma. sra. d. Maria-José

Rila, esposa do sr. Manoel Ro
berto Rila;

o inteligente garoto Estefano
N. Savas, filho do sr. Nicolau
Estefano Savas, acatado comer

ciante nesta praça,

Von Rommel

No tempo de Mona Lisa as pes
sôas receiavam sorrir porque

poucas tinham bons dentes. Mas
quem usa Kolynos tem orgulho de
sorrir porque pode apresentar
dentes claros e brilhantes, que são a
mais preciosa dadiva da natureza.

Kolynos limpa os dentes melhor
e sem causal' damno-i-restauran
do rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes.

Vida Esportiva
Cariocas 3 x Ciaudl0S O

Perante numerosa assistencia,
realizou-se ontem, no Rio de

Janeiro, o prélio entre as sele
ções carioca e gaucha.

Os gauchos jogaram com en
tusiasme até, aproximadamente,
aos 20 primeiros minutos da 2a
fase da partida, mas demons
trando cansaço, dai em diante,
permitiram aos cariocas lhes
vencessem por 3 x O, cujos pon
tos foram conquistados por
Jaír e Zezé (2).

Prectsa-. e de
um, para a1u·
gar. - Infor

mações e pr-ir ostas a o inte
ressado, no Con8ulr.do Ame
rica no. sito à rua Felipe
Schmidt.

Piano

recebe armas

Sortimento novo de luvas
de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos.
'l'rabalhos de crivo .

Zurique, 26 (R.) - O mare

chal Rommel está sendo suprido
de armas especiais para a luta no

deserto - anuncia a rádio-�mis-
sora de Berlim.

-

Êsses suprimentos começaram a

chegar no último sábado às for
ças do "fixo".

Colunas couraçadas alia
das estão martelando Bize r
ta e 'I'un is, enquanto os

nazi - fascistas se esforçam
por enviar reforços, através
de Gabes e Sfax.

•

o 12° Exército Aéreo Norte
Americano está desfechando
terríveis golpes; na aviação
do ceixo'.

•

Toda a frente russa cobra
nova vida. O recuo dos nazi

fascistas, principalmente no.

cotovelo do Don, é grande.
Berlim o reconhece 200 qui
lômetros de linhas de defesas
alemãs foram quebradas. S6
ontem foram' feitos 15 mil

prisioneiros. Os rumenos se.

entregan:'l em massa aos rus

sos, pois, tal como na Afri
co, os alemães preparavam
se para abandonar aqueles
socios do «eillO» à sua sorte.

No setor do Rzehv traVQ.-se
neste momento violenta ba
talha.

•

A RAF bombardeou a

ilha de Creta. o;nde os ale
mães haviam reunido gran-"
de cópia de aba�tecimentos.
e a ilha Sicilia, onde foram

destroçados muitos embasa
mentos de artilharia.

*

A Radio de Londres noti-
ciou haver chegado a Dacár
uma missão composta de milita
res norte-americanos e france
ses livres, afim de apossar-se da

esquadra francesa surta nessa

base e de todo o material de

guerra aí existente.
.�

Os britânicos, numa ação de
«Comando", desembarcaram
num ponto da costa Noruegue
sa.

Casa Porto

de Berlim

A's 5 e 7 1/2 horas

Volta para mim
Com Merle Oberon e Dennie

Morgan
I

Preços: Cr. $2,50 e 2,00
Livre de Censura

Cartazes do dia
CHARUTOS INDIOS IMPERIAL--rcn;E"õnwN"- FONE 1581 - - FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas

o amor sempre vence
Com Charles Buddy Rogers

June Clyde

Preços: Cr. $2,50 - 2,00 - 1,0()
Livre de Censura

Tropas belgas na ees
Ia ocidenlal africana
Londres, 26 (R.) - O governa

dor-geral do Congo Belga anunciou
que outro contingente de tropas co

loniais belgas desembarcou num Complemento Nacional (D.F.B.)
porto da costa ocidental africana, Um pato do barulho Desenho
ao que informa a agência indepén- A" voz do mundo Atualidades Complemento Nacional
dente belga.

Cr$ Q,30 cada um

CASA MENDES

Caspa ,
LHOSA!

LOÇÃO ltUBAVI.

Continuação do seriado
Demonios do Circulo Vermelho Complemento Nacional (D.F.B.)-

Inauguração do p, de S. Roque
(D.F.B.) Atualidades RKO ,Pathé News

A's 7 1/2 horas

Pesos e medidas
Com James Cagney e Mae Clark

Cr. Cr.$2,OO- $1,50
Livre de Censura

.. ::. .....:::_:.:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


