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Os alemães_ terão que entregar seus.. ::����:�;l�sESTOCOLMO, 17 (REUTERS) m. o APROVEITAMENTO DE CABELOS HUMANOS,' NA CONFEC�,@i:HfA,�t:
TES, FAZ PARTE DO MOVIMENTO GERMÂNICO DE APROVEITAMENTO DE SALVADOS. E�:S��':éMBDIflA
VISA EM PARTE ENCONTRAR UM SUBSTITUTO PARA A CRINA, QUE ANTES DA GUERRA ERA IMPORTADA
Preparando-se para a grande
ofensiva aérea contra a

Alemanha
Nova Iorque, 17 (Reuters)

_ O "New York Times" afir
mou que a grande ofensiva aé
rea da RAF e da aviação norte
americana contra a Alemanha
não foi ainda desfechada por
que os dois comandos não con

seguiram entender-se a respei
to dos seus métodos e dos seus

objetivos,
O oficial porta-voz da avia

ção norte-americana disse ao

"New York Times" que o co-

mando da fôrça aérea dos Es- Submarinos aliados reabastecendo S b
·

d
·

O eabastecl·dostados Unidos não tem confian- os guerrilheiros U marlnos O «elx» r
�" :�- i��a britânica do efeito Londres, 17 (United Presa) em arguas mexl·canas 'Ida "saturação" produzida pe- .

• Londres. 17 (Beuters) - Se-- Soube-se que submarinos /

los bombardeios noturnos e - uuudo o íornal "X"'e Daah"britânicos estao conduzindo I f
-

bOdas pelo MI"n."ster."o u J .. • J �

Prefere a precisão de um ataque n ormacoes rece I �OO franceses da estacão deabastecimentos vários e arma- u .. �

levado a efeito à luz do dia, da Marinha mexicano Saint-Halo se reousaram a se"mentos às fôrças de guerrilhei-O referido porta-voz acres- ros sérvios. A esquadra italiana MÉXICO, 17 (REUTERS) _ SUBMARINOS EIXISTAS

I g'uh·.
para a. Alen�al��13, a"f�].n:centou que tinha previsto como redobrou sua vigilância no ESTÃO SENDO ABASTECIDOS COM ÁGUA POTÁVEL E de traballlaI��as fa,b�Icas llê?�IS,muito provavel que, no dia em Adriático, porém não consegue COMBUSTÍVEL EM ILHAS DO GOLFO DO MÉXICO _ ES- . tas de material belIco. Esses

que a fôrça aérea norte-ameri- impedir a ação dos submersi- CREVE O JORNAL ;, NOVEDADES", CITANDO INFORMA-I elem�lltos f,oram, ata�a<los pe
cana realizar a promessa do veis ingleses. CÕES QUE TERIAM SIDO RECEBIDAS PELO MINISTÉRIO las rôrças d� ocupaçao a�emamajor Arnold, segundo a qual -------------- DA MARINHA, AS QUAIS ADIANTARIAM TRATAR-SE DA a� �U�l�, alem �e Aes�allta-Io.sas duas aviações anglo-saxôni- �amisas, Gravatas, Pijames,

ILHA LOBO SULESTE DO PONTO DE TAMPICO. ESSA díspararam contra eles suas ar
cas exprimiriam a sua prefe- Melas da� melhores, pelos menores

ILHA ESTAIÚA SENDO UTILIZADA PELOS BARCOS IN1- mas, cau�all<lo 10 mortos entre
rência pelos bombardeios à luz preços so n� CASA MISCELANEA.

'MIGOS SEM QUE AS AUTORIDADES LOCAIS POSSAM TO- os recalcltrantes.
d_o_d_i_a_e_e_IT_l_g_r_a_n_d_e_a_lt_it_l_ld_e_"_. R_u_a_,_T_r_aJ_a_no_._12_· '_1 MAR PROVIDÊNCIAS ENÉRGICAS 'POR NÃO CONTAREM

E -t" d t bílid d COM MEIOS APROPRIADOS DE LUTA. Dr'serl orlO e con a lia e OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE CUJOS NOMES •

NÃO PODEMOS REVELAR - DIZ O CITADO JORNAL - Doenças de, Senhoras-
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil INFORMARAM-NOS ACERCA DA PRESENÇA DE SUBMER- Vias-urinariasOrganização de escritas, sistema econômico, .

SIVEIS INIMIGOS NA ILHA DE LOBOS. AINDA HA POUCO Tratamento especialisadocontrole perfeito.
I
KPRESENTOU-SE ALÍ, AO QUE SE DIZ, UM SUBMARINO das afecções crônicas' do

Organização Comercial Catarinense E TRANQUILAMENTE LEVOU SUA LANCHA MOTOR ATÉ aparelho genital feminino.
67 I A HABITAÇÃO DO VIGÍA DO FAROL, JACOB GUZMAN, A Tratamento moderno deRua João Pinto n. 18 Fone 1.4 I QUEM EXIGIRAM ÁGUA E VÍVERES. O ALUDIDO FUN- gonorréa crônica por meio

A b d
- dicIONÁRIO VIU-SE COMPELIDO A ACEITAR AS EXIGÊN- de eletricidade. Varizes e

ssom rosa a pro uçao os CIAS DOS TRIPULANTES DO SUBMARINO EIXISTA, EM hemorroídes sem operação. IVIRTUDE DE SE ENCONTRAR DIANTE DE UM GRUPO DE Fisioterapia _ Diatermia e

Estados Unidos HOMENS FORTEMENTE ARMADOS. irnfra - vermelho.
Londres, 17 (R,) - O eminentc advogado britânico Sir Norman O SUBMARINO RETIROU-SE PARA VOLTAR NO DIA Consultas - das 10 às 12

Bríkctt, falando em Londres, sôbre sua recente vísita aos Estados Uni- SEGUINTE, LEVANDO GRANDES QUANTIDADES DE e das J 5 às 17 horas.
dos, disse que a produção de guerra uovtc-amcrtcana "abalará o mundo". APROVISIONAMENTOS, INCLUSIVE LATAS DE CONSERVA Consultorio - R. Tiradentes

"Fui convidado a visitar fábr-icas que ímprcssíonam a imaginação" DE FABRICAÇÃO NORTE-AMERICANA. 14. Tel. 1.663.
- disse Sir Norman Brikett, acrescentando: "Na fábrica "'Villowrull" - Residencia � R. João Pinto
vi milhas e milhas <1e maquinário, donde Hill bombardeiro "Líberator" AVISO DR. .!;?AO DE ARAUJO 9, Tel. 1,607.
sai cada hora, Na mesma cidade, a fálH'ica de "tauks" "Cln-ysler" é' UIll " Especialistú. ern doenços e operações
lugar que vale a pena ver, para fical'mos verdadeiramente assombrados. de olhos-ouvidos-nllriz e garganta, avisa aos seus clientes Insidiosas manobras
O que vi só pode ser chamado de mrlagrc. A mesma coisa se porlei-ía que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica. altistas
dizer ela produção canadense. Em todos os 110ntoS do Domirrío a pro- Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
ducão <la guerra atingiu o máximo".

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

bIV�E
Quando V. S. vir
um automovel
com esta chapa,
mande-o parar e

somente 11000 até à
15v-15

« A América deve seguir o

exemplo do Brasil»--
diz o «Foreign (omeree»
Washington, 17 (A. P.) -

Referindo-se aos esforços que
se realizam no Brasil, para
"salvar" os metais, o Departa
mento do Comércio dos Esta
dos Unidos diz que seria vanta
joso seguir o exemplo de nos

sos vizinhos brasileiros". Es
crevendo no "Foreign Comer
ce", um funcionário do Depar-

I 1942' I N 8615
í

tamento salienta que o "salva-
Florianópolis Segund a-feira. 17 de Agosto de . � •

mento" desses metais velhos
''''''''�'''''''�''''"'''''''''''''''''''''''''''='''"''''�!''''''"''''�-'''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''':''''''''''''''''''''��=='"'''''===''''''''''''' têm sido empreendido por cer-

tas companhias do Brasil, ci
tando a emprêsa carris Luz e

Fôrça do Rio de Janeiro, como
tendo realizado o primeiro mo

vimento para colher materiais
até agora desprezados, repa
rando máquinas usadas e subs
tituindo o material estratégico
por ferro e madeira. O comen

tarista diz que é especialmen
te notável o número de instala
ções criadas para salvar as ma
quinas usadas, com o máximo
de vantagens.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

ANO XXVIII

embarque, pagando
praca 15.

Os alemães estão nervosos, com' os
preparativos da «segunda frente»
Estocolmo, 17 (Da A. F. I. para a Reuters) - Refletem as

ansiedades provocadas pelo receio da criação de uma segunda
frente os artigos publicados pelo "Svenska Dagbladet" que re-

Vall·oso OstenSOrrio para o Congresso lata a visita que o seu correspondente fez em companhia de
cinco outros jornalistas às fortificações da costa rrancesa do

Eucarístico Nacional Atlâ.ntico onde numerosos operários estão ainda trabalhando
. -
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.. " . , . Numa entrevista cUJos pormenores oram publicados pela
(�a fábr-ica lIJbcrle & ('ia., a-fim-de al�I'�(,Jal' o ,,:ltOSO ostcnSOI'IO.,quC, f�l agência oficial de Quisling, o general alemão Walkenhors de
fabricado para o Congresso Eucm-ísttco de Sao Paulo. A 1Ill111010sa clarou que as fortificações construídas na costa da Noruega
J'('ll'a tuln-icada ('III plattna e prata mede um metro de altura e pesa - .

t
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, ,sao ln ransponlvels.

sete quilos. Foram nela ínceustados 1.,,00 brtlhantes e 1.100 dlamautes.
O correspondente do "Svenska Daablated "

em Vichí fez
]) 't"t ,..,.. O!)el"'l'I'OS trabulharnm efctívamentc na sua _. ,b.mau .e OI o meses, ai} .., <.,. alusoes multo claras no tocante a extrema nervosidade per-
construção, ceptivel depois de algum tempo nos círculos oficiais que re

ceiam a abertura da segunda frente.
"Assiste-se a verdadeiras crises de nervos provocados pe

los vôos realizados por aviões britânicos" escreve o referido
correspondente, que acrescenta: "Os ingleses estão lançando
boletins de propaganda na costa da França, O govêrno d Vchí
deseja evitar a repetição de tentativas análogas à de Saint-Na
zaire onde a população tomou o partido das tropas atacantes".40

'ANOS MARAVILHOSA!
LOÇÃO I

Cabelos brancos 1

MARAVILHOSA!
LOÇÃObrancos 7Cabelos

•••Aí COMEÇA
A VIDA Enlouqueceu vendo a mãi agonizarRio, 17 (C. P.) - Na Baía, uma tragédia impressionante

ocorreu na residência da sra. Maria Araujo Franco. Esta, adoe
cendo gravemente, entrou a piorar. tendo sido desenganada.
Êsse fato causou grande abalo num filho da enferma, de nome

Gabriel, que passou a apresentar sintomas de alienação men

t.al, os quais se tornavam mais alarmantes à proporção que a

senhora entrava em agonia.
.

Temerosa de acesso mais forte, a família pediu a remoção
do enfermo mental para o Hospício, Disso foram encarregados
três investigadores da Segurança Pessoal, os quais se dirigi
ram à casa da família para efetuar a remoção. Desconfiando,
Gabriel trancou-se num quarto, recusando-se a abrir a porta,

Como os policiais insistissem em entrar no cômodo, Ga
briel, armando-se de uma lima de 30 centímetros de compri
mento, saiu repentinamente e agrediu os policiais. Um deles,
recebendo profundo golpe no peito, morreu quase imediata
mente, sendo os outros dois feridos também, ambos com certa
gravidade.

Afinal, com o auxílio de outras pessôas que acudiram, foi
o pobre demente amarrado e conduzido ao Hospicio, onde fi
cou recolhido em Camisa de Fôrça, Quase à mesma hora da
trágicà ocorrência falecia a senhora Araujo Franco, mãe do
pobre louco. O drama impressionou profundamente a popu
lação.
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Sim, contanto

que você asse

'gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IOO·ALB.1
CORAÇÃO -

Vida do corpo

IODALB-
Vida do coração
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10 operanos franceses
.

massacrados pelos nazistas

RESERVA DE AEROHAUTlCA
Rio, 17 (C. P.) - O presi

dente da República autorizou :)

mlnístro da Aeronáutica a c-lar
,� 1 azer funcionar ímedí atamen
te, um centro de preparação de
oticíais de reserva de aeronáu
tica na base de Galeão e a se-

guír outros centros nas mes
mas condições, de acôrdo com
o estabelecido no regulamento I

para a formação da reserva.

LAURO D.AURA

Belém do Pará, 17 - Pessoas
interessadas na alta do preço
da carne verde envidam esfor
ços no sentido de fechar o lago
Arari, que abre, todos os anos,
no dia 15 de agosto até 15 de
dezembro, para efeito da pes
ca.

O interêsse das aludidas pes
soas no fechamento, ou, por ou
tra, em não abri-lo, é no intuito
de provocar a falta dessa ali
mentação, a-fim-de justificar a
alta do preço da carne de vaca,
pela lei da oferta e da procura.
Essas manobras foram leva

das ao conhecimento do prefei
to, o qual prometeu tomar me
didas para evitar mais êsse as
salto premeditado à economia
popular.

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

_IIIConsultas: Das 1 ft às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

05 ESTUDANTES DE DIREITO E
OS SOUCITADORES

Rio, 17 (A. N.) - O Presi
dente da República assinou de
creto-lei determinando que
continúa em vigor a disposição
legal que faculta

•

aos alunos
matriculados no quarto ano de
qualquer Faculdade de Direito,
a obtenção da carta de solicita
dor, mediant.e simples requeri
mento ao presidente do Tribu
nal de Apelação, feitas as pro
vas de nacionalidade brasileira
e de quitação com o serviço mi
litar. As referidas cartas terão
prazo de validade para três
anos e não poderão ser renova
das.

I I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os nazis temem a

juventude sérvia
Londres, 15 (De Noland Nor

gaard, da Associated Press) -

O govêrno jugoslavo no exílio
informa que várias centenas de
rapazes sérvios foram enviados
a campos de concentração ou

deportados dos seus lares, com
o fito de impedir que se reu

nam aos bandos de guerrilhei
ros, enquanto o povo jugoslavo
foi advertido de que será dizi
mado, se os alemães se virem
compelidos a aumentar as fôr
ças de ocupação no país.
Ao mesmo tempo, os povos

dos países ocupados da Europa
ocidental - especialmente na

França e na Holanda - estão
recebendo repetidas admoesta
ções, pelas estações da BBC de
Londres, no sentido de evitar
desordens que os submetam a

terriveis represálias, até que
chegue o momento para o ata
que.
As últimas notícias sôbre os

esforços do "eixo" por exter
minar os bandos de patriótas
que operam nas montanhas da
Sérvia e do Montenegro vêm
imediatamente depois da notí
cia veiculada pelos alemães de
que os ingleses estão tentando
estabelecer contacto com os

guerrilheiros de Mihailovic.
Um telegrama da DNB, de

Berlim, citado por uma agên
cia britânica, diz que um oficial
britânico, "que tentou estabe
lecer contacto com os bandos
sérvios, perto de Mostar, foi
morto por "anti -comunistas" .

Dr. elerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
I ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.'t68.

Porto grego atacado

Cairo, 15 (H-TM) - Uma
possante formação de bombar
deiros pesados americanos ata
cou segunda-feira à tarde o

pôrto grego de Navarino, onde
três cruzadores italianos anco
rados lado a lado foram atin
gidos, segundo noticia·a Agên
cia Reuters. O primeiro cruza
dor recebeu dois impactos dire
tos, produzindo-se violenta ex

plosão a bordo. O segundo foi
provavelmente atingido, pois
uma coluna de fumaça negra
subiu do vaso alguns minutos
depois do ataque. O terceiro
cruzador finalmente quase foi
atingido por bomba.

I ,

o ADVOGAIiO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n- 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

Dôrdedehfe?

_ _
'

..

O sofrimento d'a
velha Franca

Londres, 15 (Reuters)
Meia duzia de heróicas aldeias
francesas, arrazadas durante
a Grande Guerra, e que por isso
mesmo foram condecoradas
com a "Cruz de Guerra" por
sua bravura, vão ser, agora,
expulsas da recordação dos
franceses.
Estão situadas na França

ocupada, no Departamento do
Marne, ao longo das montanhas
entre Chalons e Reims e man
têm os nomes que figuraram,
vezes seguidas, nos comunica
dos da última guerra: Tahare,
Hurles, Berthes les Hurles,
Mesnil les Hurles, Ripont Mo
ronvilliers e Maurey.
As tropas americanas luta

ram ao longo dessa frente em
1918. Agora, em decreto publi
cado, o govêrno de Vichí pro
clamou que essas aldeias não
mais existem. Provavelmente
vão receber nomes que recor
<l.em a 'IKolaboração".

UMA NOVA
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cada lado
do espAlho.

Na sala-i.
.slar:

• Use as lâmpadas Edison

watts [unte
e sua pai.
trona.

Umalâmpa
.a de 100

Mazda G. E. que proporcionam
até 20% mais de luz, sem "OU-

AS AMERICAS NA GUERRA
NicaráguaManágua, Nicarágua (De Rolancl Hall está nada decidido a respelto, mas pare

Sharp, Copyright de Press Informativa, I ce que a construção de um canal nic�.
para "O Estado") - A tarde, uma díví- raguense foi adiada para futuro mais

são de cadetes nicaraguenses marcha em 1 ou menos remoto.
colunas de quatro. Com precisão ma ts- Por outro laclo, nas últimas semanas,
mátíca, segue para o campo de revista sui'g iram com certa insistência e em pro
da nova Academia l\Iilitar, para a cerí- porção direta com o afundamento de na

môn ía diária de arriamento da bandeira. vios ao longo da costa americana, pedí-
Com esta nova escola, fundada há dois 'dos para a conclusão da estrada pã-ame

anos, o presidente Somoza deu um gran- , ricana.
de impulso à organização militar elo país. I Quando o problema das distâncias for
Seu díretor, o general de brigada Char- transferidos das nuvens onde está para
les L. MulJens Jr. mantem este posto no o sólo da América Central, os construto
exército nicaraguense, sendo. ao mesmo res de estradas enfrentarão uma tarefa
tempo, coronel ele inf'antar!a do exércí- de ,contrastes espantosos. Deverão tra
to elos Estados Unidos. O general MuI· balhar num terreno arenoso, em declive,
ICllS, bem como o presidente Somoza, dá úmido e montanhoso, em condições se

grande importância ao valor educacional mt-árIdas e sob chuvas torrenciais.
da academia, num país onde o exército Apesar das grandes dificuldades, a es

tradicionalmente mantem em suas mãos irada já está terminada em certos seto
a maior parte do aparêlho administr-ativo res, embora haja grandes trechos não
do Estaelo. construidos Mesmo nos lugares abertos,
Ao sul da Nicarágua, estendem.se Costa a superfície e o caminho não estão ada

Rica e Panamá - tambem em guerra ptados a uma constante e rápida passa
contra o totalitarismo - num estreito e gem ele caminhões pesados. Não obstan
montanhoso istmo até fazer' junção com te, tudo pode ser feito 11a construção de
a parte sul do hemisfério ocidental. estradas ele rodagem, quando é preciso
Ao norte, completando o grupo de na. ser feito. Assim, essa vital ligação nas

('Des centro-amerícanas, estão Honduras, comunicações do hemisfério poderá ser
a República do Salvador e Guatemala. realizada em tempo muito mais curto do

País exposto a bombardeios, o que que agora parece provável.
muitos militares encaram ainda como A Nicarágua leva a cabo com êxito �

coisa remota a não ser possíveis raieles sua tarefa. Da fronteira d�.';}i;u-=RJ'
sobre pontos estratégicos. está, entretan- há uma passagem, quebrada pelo camí
to. começando a sen til' as consequências nho de Rivas a Nandalme Ao norte, há
eliretas da guerra. uma estrada da La Cansa ou Rio Negro,
Na mcarágua, a questão da elefesa do a Esteli. O resto está pavimentado.

hemisferio volta-se, mais cedo ou mais Êste pequeno país ela América Central
tarde, inelutavelmente, aos projetos ele seguiu o exemplo elas nações que zelam
duas linhas ele comunicações. Um é o da pela sua dignidade e soberania, adotando
consuuçao do Canal ela Nicarágua. Ou. medidas radicais para reprimir o naz ís
uo, é a estrada pã·americana, ou me. mo- e outras organizações hostis à Iíber-
11101', o sistema ele estradas. elacle elo homem.
Um 110'-0 fàutor torna menos provavel, Os esü-ange iros inimigos serão depor-

por algum tempo, a materialização de I
tados ou mantidos sob a mais estrita vi

um canal aqui: é o custo ela clefesa ele gilância, e seus bens rigorosamente con

tais cliques ínter-ocean ícos. Ainela não: trolados.

Instituto de Educavão de
Aviso aO$ srs.

Florianópolis
pais de alunos

Já foi iniciada a distribuição dos boletins relativos'
às últimas provas PR roíaís, quer do Curso Fundamental,
quer do Normal. Os boletins são entregues aos alunos,
sem qualquer rasura, de modo que não terão valor aque
les que as apresentarem, por mais leves que sejam.

J. ROBERTO MOREIRA
Diretor.

Florianópolis, 11 de agosto de 1942.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano n.O 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlfíeado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLOR1ANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

-

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa E conomíca Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os cnunens das apÓlices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6}Ó
C/C A',iso Prévio 8lb
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber veuclmenros em to
das 8S Reparticões Federais. EstRdusis e Muntctpals.

Espiões do fasdo
Istambul, 15 (U. P.) - A

Côrte Marcial condenou à mor
te, acusados de delitos de espio
nagem, quatro súditos italianos
que trabalhavam na igreja ita
liana.

Os citados detentos apelaram
da sentença.

\

V. S. JA' PENSOU NO FU. ,I
TURO DE SUA FAMILIA?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n.O 15, Rio de Ja
neiro, e institua urna

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando· lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

mento de consumo, graças ao

filamento DUOSPIRAL. Exija
sempre as lâmpadas de qua

lidade - Edison Mazda G. E.

LÂMPADAS

",fdi'O"'4_M"AIGENERAL8ELECTB.IC

ceP.E.T.A.I.N.», uma
anedota de guerra

Rio, 15 (D. N. P. A.) - Em sua

secção "Anedota da Guerra", Ulll

vesperríno local conta que, certo
dia, recebeu o "Fuehrcr" alemão
(1<1 seu amigo "Duce" a seguinte
mensagem urgente: "P.E.T.A.I.N.".
Imediatamente foram dadas 01"

dcns l,al'a que a mensagem fos"t'
decifrada, SCIHlo postos em ação
todos os recursos da "Gestapo". l)
caso complicou-se, sendo que, ao

cabo de alguns dias, o chanceler do
Ueich encontrava-se furioso com
a incapacidade do seus auxiliares.
Nessa altura, um alemãosinho, fa
lando }lOI' íutcrmedíár-íos aos ],0·
tentados 110 nazismo, disse havei
encontrado a solução tão desejudu,
sendo, em consequência, levado à
presença dI' Goebbels o qual, de
pois de ter ouvido atentamente o

decífrador, mandou "expurgá-lo",
coi-rendo, após, à presença 110
'-Iueluer", dizendo que consegutm
d�'dfrar a mensagem, O gabinete
do Reich teve, então, ordem ,II' r-eu
nir-se, para ouvír a palavra do por
tentoso Ooebbels, que, sob as Ot'

·í.euSc do "tnehrer", apresentou o re
sultado de "seus esforços", dizr n
do: "A mensagem que nos enviou
o liosso am ígo comum, Benito 1\los.
soltní, recrutou os mais célebres
decif'radores da nação, sendo que,
após tr-abalhos meticulosos, meus
auxiliares consegufram dl'cifl'á.la.
Eh·la: "Perdidos Estamos ·rodo,..,:
Alemães, Italianos, Nípões", .. ..

Comprai na Ct SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

30v. Q,lt.·30

No
�DrRlilóriD:
Duas lôrnpc
das de 60
watt. no te
ta e outra
de 60 para
a leitura.

5a. colunistas catari·
nenses condenados
Rio, 15 (O Estado) - Pe1,o iuiz

Miranda Rodrigues, foram julgàdos
no T. S. N., os réus Hermann Stoer
Miguel Hosch, Guilherme Bittel�
brum, Gustavo Schroeder e Ricardo
Rutzen. denunciados no pl'OC�Ss()

n'l2,253, .de Santa Catarina, por terem,
na nOlte de 20 de fevereiro do COI'
rente, realiz'ado, com outros compa.
triótas, urna cerimônia de feicão po·
Iitico-religiosa na residência 'de Mi
guel Hosch. Após os debates� o juiz
lavrou, em audiência, a sentença,
que conclue pela condenacão dos
réus Miguel Hosch e Herma:nn Sto
er, alemães, a 3 meses de prisão e
7:500$000 de multa, gráll médio do
art. 2°, inciso 3°, do decreto-lei n.
383, combinado com o ar1. 3°, do
decreto-lei n. 37, absolvendo os de
mais acusados, por deficiência de
provas. Fez a acusação o procurador
Eduardo Jara, tendo feito a defesa
o dr. lUedrado Dias.

- VOZES DA AMÉRICA
Nova Iorque, agosto (C, L A.)

-:- A Columbia Broaclcasting Com
pany, nos Estados Unidos, ínau
gurou uma rêde de 76 estações
abrangendo todas as outras Repú
blicas Americanas. A rêde emisso
ra - Cadeia das Américas - fa
cilitará o serviço de noticiário e

programas variados dos Estados
Unidos para tocio o Hemisfério. Ao
inaugurar o serviço, o sub·secretá
rio de Estado Sumner Welles de.
clarou: "Para manter as nossas li
berdades necessitamos de liberda·
de e informações; e todos os meios
que possam servir para aumentar
e aperfeiçoar o intercâmbio de in.
formes entre nós, representa mais
um baluarte, não sómente para as
nossas próprias instituições demo
cráticas como para a segurança do
nosso sistema interamericano". A
rêde emitirá programas diretamen
te das principais cidades das Re
públicas Americanas, destinados a

divulgar p.os Estados Unidos a cul.
tura, o pensamento e músicas re.
giqna�s das respectivas ija2Qe�.

.------------------------------------------------ ....

Gasogenio 5UL LY
A Carvão Vegetal

Adataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

de 75% sobre a gasolina.
PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA

DO BRASIL

I Já adotados, por comissões oficiais, em varios serviços de
TRANSPORTES

Vendedores autorizados:
C. RAMOS

Rua João Pinto, 9 Florionopolis
Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

& CIA.

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos
Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.

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

4IPIIOVADOS P,,".o D... ••••• 10B "' 51i1l DE '9�. /"
_ ..

_.........._ _

Seja 8uarda Livros em sua Vasa
Por corr esprndencta, em 12 mezes apeuas. V. S di

plomar-s e ã-g aranttmos melhoria-sempre há procura de
pessoas competentes. Faça o curso em 6"011 casa e oberá
melhor emprego. V. S. tambem jpoderà nos representar·
nessa ,cidade, ganhando muito dinbeiro. E creva aInda bo
je a C8ix� Postal, 3717·S. Pauio.

Roupas - Pulóvere's
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

•A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1;642

(Defronte à casa HalPcke)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o C�ile pronto a romper com o "eixo"
Santiago, 15 (A. P.) - O ministro pretende pedir ao Congresso ara, nião de Consulta do Rio de Janeí

das Relações Exteriores, sr. Ernesto I tificação daqueles acordos, embóra ro, demonstrou claramente a sua

Barros, �eclarou q�e _

o governo Ch!,l o ,Chile só os haja assinado sob a disposição em relação àqueles acor

leno esta em condições de cumprrr clausula de que essa ratificação se- dos. Figuram entre essas reuniões
OS acordos do Rio de Janeiro, in- ria necessária. Acrescentou o sr. a Conferência Inter-Americana de
clusive a ruptura de relações com Ernesto Barros que, embóra não te- Defesa Política do Continente de

o. ':Eix_o", independentemente de ra- nha r'.'mpido relações c�m o "Eixo", Montevidéu; - a dos Delegado� de
tIfIcaçao do. Congresso, . o, <?hIle, p�:. sua pa rticipação em

I
Bancos Centrais, em Washington;

Em entrevIsta aos jornais, o cha�- van?s reumoes de caráter inter-a, - e a da Comissão de Jurisprudên
ceIer

__

declarou que o governo nao mencano que se seguiram à Reu- cia, do Rio de Janeiro.

" \ ti) %./ Uma dose de ENO me

"<, q.� dida à palme da mão e
_-_.:.,__ jogada em meio copo

dagua e pronta a bebi
da sedutor que nos man
tem em forma e nos ga
rante a saude 1
Mas não confunda:

,

\.

Malta, base para invasão da Italia Vende-se on alnga-se
ILt a � a propriedade n

' 35 à rua AI

WASHINGTON, 15 (U. P.) - O MARECHAL DO mirante Lamego, composta

AR, BRITANICO, SIR HUGH LLOYD, DECLAROU QUE deum bungalow confortavel

MALTA SERÁ O PONTO DE PARTIDA PARA QUAL-I e mod�rno, e um, .sobrado
_

_ com diversos deposltos na

QUER INVASAO QUE SE TENTE CONTRA A ITALIA. parte terrea, e ainda uma

ACRESCENTOU QUE ESSA ILHA FOI A CHAVE DAS casa propria para instala

VITÓRIAS DOS BRITANICOS NA LíBIA, DURANTE O ção de qualquer .industria
ANO PASSADO; PORÉM QUE A PERDA DE GRETA Aceita-se proposta de per

PERMITIU AOS ALEMÃES RECEBEREM REFORÇOS muto por �u�ra casa no
� centro, ou pz-oxirno ao centro

SUFICIENTES PARA REINICIAR SUA OFENSIVA. da cidade.- Informações na

DECLAROU, POR FIM, QUE O MARECHAL ALE- CASA NOVA, à rua Felipe
MÃO SE ACHA AGORA PARALISADO POR FALTA DE Schmidt, 17.

ABASTECIMENTOS. -Sa-Ia-s-n-o-ce-n-tr-o-
I

salas.
ou ad
Tira-Farmácia «Esperança))do

farmacêutico NILO LAUS

Alugam-se diversas
p/médicos, dentistas
vogados, slta» à rua

dentes, 14 (sob).
Vende- se também uma otí-

I ma armação envidraçada pI
escritorio. Tratar à Rua Fe
lippe Schmídt, 19 (Casa Dau-
ra) ·16vs··3

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

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
duma machina

ven e-se àe costura de
mão mar cs Vestasínha nova

sem uso. por 270$ Tratar com
o cbauíleur do Car ru uv. 1522Garante se a exata observância no receituário médico

MÓDICOS Vende se
um terreno pro,.

prio para cria
ção e Iavoura.. com 10 mt
ihões de campo e mato, en
cerrando cerca de 250 cabe
ças de gado e 8 oU 10 ca

sinhas, extremando com a

cidade de Bom Retiro. Infor
mações com Manoel Boell,
em Bom Retiro 15-14

PREÇOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

a-fraternidade na gõerra nma salaAlnga-se
grande e confortável para
na PENSÃO SUlÇA,
Esteves Junior, 135.

casal,
à rua

V 51

Bradford, (Inglaterra), Julho

I
e eu o de voltar para o campo de

(lnteraliado) - Por via aérea - prisioneiros, meu amiguinho anda

O Caporal Allen realizou uma con- va sempre a duzentos metros na

ferência na Sociedade Anglo Po- minha frente. Na estação Y, aonde
lonêsa na qual disse: "Fui um os poloneses tinham os seus h9'
dos soldados britânicos feitos prí- mens, o pequeno pós-me no trem

sioneiros depois do colapso da para Varsóvia, dando-me o bilhete.

Franca. Puseram·me no campo de Como conseguiu êsse garoto dinhei

conc�ntracão em X. Lá tive o meu ro, não sei dizer.

primeiro �ol�tacto com os po lonê- Em Varsóvia passei 20 dias, mas
ses. Trabalhámos juntos e apesar êsses dias foram muito perigosos,
dos meus confrades serem muito pois lá, como sempre acontece nas

mal pagos, 16 marcos por semana, grandes cidades, a polícia alemã é

achavam sempre um pouco de di- bem organizada. Mas não há nada

nheiro para comprar pão e cígar- a fazer contra a tenacidade polo
ros para os soldados ingleses. Como nesa. Todos os dias uma mão mís

podiam realizar isto, não sei. Só teriosa mudava o meu domicílio.

havia um fato, orarnos ingleses e Quando se lê nos jornais, - con

por essa razão eram tão bons co- tinuou o Caporal Allen, - as no

tícias sobre as atrocidades, esque
cem-se as notícias assim que se dei
xa o jornal. Mas eu vi coisas que
nunca esquecerei. Vi um homem
que quis impedir os alemães de
destruir a sua cásinha e que foi
fuzilado imediatamente.
Vi tambem a caça ao homem; na

rua apanhavam-se os homens. AS
vezes sabe-se de alguem que foi
"raptado", mas às vezes êle está
perdido para sempre. A vida atual
mente na Polônia é selvagem e

terríveL..
Tive a esperança quando voltei

à Inglaterra - disse Caporal Allen,
- de estar perto dos poloneses
que se acham atualmente na Ingla·
terra. Pedi às autoridades que me

mandassem para perto dêles para
poder dizer·lhes· quanto lhes esta·
va grato e para pôr·me à sua dis·
posição em sinal de gratidão.
Quero que cada polonês ha In·

glaterra seja meu amigo. Nunca
poderei expressar o meu reconhe·
cimento pelos poloneses e a minha
mais alta estima".

nosco.

Nesse campo de prisioneiros,
soube que ao caso de querer fugir',
os poloneses me ajudariam. Natu
ralmente a minha decisão era ela

ra; graças aos companheiros polo
neses consegui fugir.
Durante toda a minha peregrí

nacâo através da Polônia, os polo
neses sempre me forneceram abri

gos. Uma vez quando perdi a rota,
entrei numa casinha de uma pobre
polonesa que estava preparando o

almoço para "seu filho que estava

esperando. Tinha confiança nela,
disse-lhe que era prisioneiro inglês
e que não devia ter receio. Deu·me I

todo b seu pão e tudo que tinha

preparado para seu filho. Apesar
da fome, recusei.
Numa casa onde morei 21 dias,

os poloneses esconderam·me tão
bem que nem a Gestapo me achou,
apesar de ter procurado várias ve·

zes. Outra vez fui guiado por um

garoto num percürso de 60 quilô·
metros. Como era muito perigoso,
pois corria o risco de ser fuzilado

Represen tan t es:
MACHADO & Cia.

AVISO
ANASTAr 10 KOTZIAS a

visa à sua distinta freguesia
e ao público, em geral, que
mudou 8 sua loja de fazen
das e armarinho. para a rua

Felipe Schmidt, na 17 (antiga
Agencia da Companhia Sín
ger).Florianópolhl• 3' Julho 1942

ANASTACIO KOTZlAS
l5vll

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Mei
reles n· 18, Tratar com João
Matias Gustenhoffen, no mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. lOvs-alt -7

PARA Os
BEXIGA RINS E A

I?i I u Ia s D(-W ITTIo vidro I1rande de Pilules De Witt, contendo duas vezes e meia a quan

tidade do'tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das dôr es nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
menta anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeito estado de Iun
cionarnento e combater irrie
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.
Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
importantissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses toxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são filo
trados e eliminados do erga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar" vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vida a causas como abalos, res

f, iamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres intensas do reuma tismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e pela' sensação de "ve
lhice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terriveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

Pró Itália Livre -

Crédito Mútuo Predial.

Proprietários: J. Moreira & (ia.
27 DE JULHO

Foi entregue a prestamísta Waldemar L. da Silva,
residente em São Francisco (Santa Catarina),.
possuidora da caderneta D. 9.839, o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de. rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Julho de 1942.

18 DE AGOSTO
Mais um formidável sorteio realiza rá a -Crédíto Mú

tuo Predial, no dia 4 de AGOSTO (3a.feira),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na séde da

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

--..------------------------------------------ ...

Consulta médica gratis !

Contribuição
Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es

ta cio de Sá, 142 1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

IMontevidéu, 15 (U. P.) - Com as de-

legações de organizações italianas do

Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos,
Per-ú e Uruguai, que representam cerca

de dez milhões de concidadãos residentes
na América, se inaugura. hoje, nesta ca

pital, a primeira conferência do moví
menta chefiado pelo conde Carla Sforza,
tendente a prestar pleno concurso à cau

sa das Nações Unidas e fixar as bases
de uma Constituição Democrát.íca-Repu
blicana que governa os destinos da sua

pátria uma vez derrotado o fascismo.
Discutirão os representantes italianos

sôbre o reconhecimento de uma Itália Ii
vre e democrática por parte dos govêr
nos americanos em troca do que orere
cerão o seu concurso em todo o contínen
te

.

para a luta contra o totalitarismo,
formando legiões para combater contra
os inimigos da liberdade'� da democra
cia.
Encontra·se já, nesta capital, um dos

principais dirigentes do movimento, Si'.

Serafim Rornualdo, chegado ontem de
Nova Iorque. São esperados, também,
dos Estados Unidos, o conde Sforza e o

comandante Rodolfo Paciardi.
O comandante Paciardi se propõe of'e

recer aos governos americanos o concur

so ativo de corpos de voluntários que
serão denominados "Legião Italiana" e

que estarão dispostos a atuar em qual
quer elas frentes ele guerra contra o

"Eixo",
Igualmente como os franceses comba

tentes' do general De Gaulle. os italianos
democráticos aspiram a que se lhes con

ceda um lugar na luta e os rcconbeçam
como aliados e amigos das democracias.
def'In ind o assim claramente a distãncia
que os separa da Itália fascista.
A conferência tratará sôbre a criação

de um Conselho Central da Itália Livre,
chefiaelo pelo conde ele Sforza, o qual
dirigirá os destinos do movimento dentro
dos l.imites de que díspusér cada nação
democrática. Abrange os italianos resí
dentes nos países da Amér-ica, na Ing la
terra e no Egito. Concebe-se ainda o pro
jeto ele reforçar a "Legião Italiana" que
se formará na América, para tomar par
te na luta, com os trezentos mil prisio
neiros italianos em Poder dos britânicos,
os quais estão atualmente concentrados
em acampamentos no Egito.
As sessões serão realizadas no Atenêu

tle Montevldéu, Hoje, às 21 horas, será
realizada a reunião inaugural, iniciando
êsse ato o dirigente elo Partido Socialista
do Uruguai, dr. Emílio Frugoni, que fa
lará como representante elos italianos Ii
vres residentes neste país. O secretariado
geral ficará a cargo do sr. Nicolas Cllla,
residente na Argentina.

I
apenas 1$000

-

PI-ano Vendo-se um piano,
marca -Ronychs»,

Tratar à Praça 15 de No
vembro, n-. 12. 6vs-1

«Representação
Folhinhas)

Uma das maiores Fállricas de Folhinhas. estabelecida há mais de ft5
anos. p�ocura r�p.res�n�antes e v�ajantes. vend�do_res ativos. na Capital e
no Interior. NegOCIO sena e lucrativo. Boas ccmissces,

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

I
Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.

LHOSA 1

A Democracia AVISO AO POVO CATARINENSE
vigilante .

Nova Iorque, 15 (R.) - Dois Linha direta Porto Alegre-,Florianópolis
operários de fábricas situadas '

em Nova Jersey e ocupada ex- E J & I -

clusivamente em trabalhos do mpresa aeger rmao
Govêrno foram presos sob acu- Saídas de Florianópolis às terças e sábados
zação de sabotadores. Saídas de Porto Alegre para FlorianopolisOs G-men deScreveram Alex

•

t
'

bNutkowitz, como um dos mais
as quar as e sa ados

audaciosos sabotadores por êles Saídas �e Araranguá às quartas,
presos. Êste individuo avisava saoados e domingos
os companheiros de trabalho

Iquanto ao que pretendia fazer Aqenla am Florlanopolis: MARIO MOURA
antes mesmo de haver cometi- �PRAÇA 1� DE NOVEMBRO
dQ Os atos d� sabotag�m. � _.'" _"""" __ ''''.i. ;a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�a Social ç�;!êZ�.�ã_ç!Q_"�}ª
o

L�:::7 (����;��:�;:��ia���• �""""""",,,,,,,,,,,,,,,,�"""""'_',,,,,,,,,,,,,,,"""""""'ODDaDODODUOCOaCOCD�"""""""'OUXXXl\>QOO<XlODDDUO,,,,,,,,",,,,,,CUOOCDX>.�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Wladislaw Sikorski, primeiro ministro da Polônia no exílio,
--o- � --o- a.nunciou a formação de um corpo blindado motorizado polonês

CINE REX CINE ODEON IMPERIAL para "a futura ofensiva no continente europeu". A comunica-
- FONE 1581 - 'FONE 1602 - FONE 1581 ção feita pelo chefe do govêrno exiliado do Polônia coincide

A's 5,30 e 7,�0 horas A's 7,30 horas A's 7,30 horas com o amplo noticiário em que se mostra que o espírito de re-

belião está crescendo em todas as nações ocupadas pelos nazis
tas na Europa, a despeito das execuções de represália que os

govêrnos ocupantes instituiram como sistema. Da Noruega,
Checoslovaquia, Holanda, França e Grécia chegaram inter
mações de "castigos" impostos à população civil dêsses paí

Com Willian Henry e Robert ses, por "sabotagem e atividades anti-nazistas". A rádio de

.Paige Moscou, por seu lado, dirigiu uma advertência à França para
que se prepare "para a luta". O Q. G. da França Combatente,
nesta capital, declina comentar: a irradiação de despachos da
mesma capital que informam que Roger Carreau, representan-

Complemento Nacional (D.F.B.) te da França Combatente, em recentes conversações aliadas
teria feito um apelo a seus patríctos para que se preparem para
a insurreição aberta.

Enquanto isso, as autoridades governamentais holandesas
em Londres esperam 'ansiosamente o desenvolvimento da rea

ção contra os autores dos atos de sabotagem que determinaram

I
o descarrilamento trágico de um trem com tropas nazistas a 7
de agosto.

Os alemães ameaçam realizar violentas represálias, caso
os responsáveis pelo atentado não se entregarem ou não forem
capturados até a meia-noite de hoje. É crença geral que as exe-

cuções em massa seguír-se-ão, tanto mais quanto der1é.'1-é uo

atentado acima citado, outro houve contra uma estação de rá
dio alemã.

Na Checoslovaquia continúa a resistência à dominação
alemã, apesar da onda de terror que ali se espalhou depois do
caso do protetor Heydrich. Ainda esta semana 10 pessôas foram
executadas.
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.anreersãrfoas
Completou a 14 do cor

ren te mais um ano de vida
o inteligente garotinho A
dilson, extremoso filho do
sr. João José Vieira e de d.
Beatriz P. Vieira.
Adilson, que é muito es

timado, ofereceu fina mesa

de dôces e gasosas a seus

inúmeros amiguinhos.
Cine Jor. Bras. 2x96

Tempestades d'alma Servidores
da lei

:Minha esposa
favorita Com Margaret Sulavan e

James Stewart
Com Gary Grant e

Dunne
Irene

Complemento Nacional (D.F.B.)
Cine Jor. Bras. 2x95Completa hoje mais um tine Jer. Bras.2x'l6

aniversário a interessante .

garotO h M' Hlh d Complemento Nacional (D.F.B.)ln a c rrze, 1 a o

I
-

sr. farm. Nilo Laus.
_ Preço único: 1$500

Fazem anos hoje: I'
Livre: de Censura

Ve!t�:r:a'x��f�r, d�sp�:íl�� AGEM OS PATR.IOTAS BELGAS
conceituado comerciante sr. Nova Iorque, 17 (A. P.)
Pedro Xavier, co-proprietá- Uma irr�diação ouvida em r:rova
rio da afamada «Livraria Iorque informa que patriotas
Moderna»' belgas atacaram o aeródromo

o sr. dr.' Roberto da Silva militar alemão em Liêge, no

Medeiros, juiz substituto, na qual incendiaram quatro aviões

Capital da República; e mataram 18 alemães. O mes

o sr. José Braunsperger, mo rádio informou que a" Ges-

represe:i:1.tante comercial; tapo" age desenfreadamente na

o jovem Oscar Silva; Bélgica e prendeu quarenta mu-

a sr. major Alvaro Lima, Iheres em buscas que andou
alto funcionário dos Telé- fazendo para descobrir o respon

grafos, aposentado. savel pela destruição, atribuida
a srita. Marília Cascais, I

a sabotadores, de dois altos
a plicada aluna do Colégio fornos de uma grande manufatura

"Coração de ]esús". metalúrgica belga.

Noticias do dia 35 x 13
(Jornal da Guerra)

Preços 3$000, 2$000 e 1$000
Imp. até 1 + anos

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

S���i�L��t1�!!i� IEcos e Notíciasrelevante impor tãncia na VIda
social da cidade as comemora

ções da " Semana da Pátria",
promovidas pela Igreja Pres- Inicia-se provavelmente nesta
biteriana desta ca?ital e que \ semana, a 'coleta de fund�s, en
teve o. concurso .va�lOso de �o.das I tre o nosso comércio, para com
as entidades cristãs-evangélicas pra de um avião de treinamento
locais. para o hero Clube local. Fará
Vários oradores se fizeram ou- essa coleta uma corrnssao, pre

vir, em temas sociais-cristãos. viamente estabelecida.
Foram elevadas preces em ação *

de graças pelo restabelecimento Dentre as diversas ques
do presidente Getúlio Vargas e tões submetidas ao julga
pela grandeza do Bra·sil. Encer- mento da 'Câmara de Jus
rou a "Semana da Pátriav.. o tiga do Trabalho, em sua
Revmo. Pastor J. Alcântara, última reunião, mereceu es
que pronunciou, ontem, notavel pecial atenção o processo
conferência. de um ferroviario da estra-
CASA MISCELANEA, distribui- da de ferro Sorocabana que

dora dos' Rádios R. C: A. Victor, tendo sido despedido por
Vávulas e Discos. - Rua Traja- abandono do serviço inter
ao, 12. pusera recurso, provando

que não pudera comparecer
ao trabalho por motivo de
doença.
A Câmara aceitou o voto

do relator favoravel ao alu
dido ferroviario, porque o

abandono do serviço por mo
tivo de doença desde que
esta seja justificada e pro
vada não é causa para de
missão.
Esta só se admite quan

do o abandono do serviço é

Instituto Brasil
Estados Unidos

Auxiliar de escritório ,A GAZETA
Precisa-se, para os servi

ços de auxiliar dR escritório'
de uma moça, com prátlca
ou conhecimento do mesmo.

Inlormações nesta Redação.
15 vS--BIt.- 9

Entrou ontem no seu 9.° ano

de existência o futuroso orgão
de nossa imprensa" A Gazeta",
que obedece a direção do nosso

colega, Jairo Calado e tem como

Diretor - de - Redação o nosso

colega Petrarcha Calado.
------�
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Clínica médico-cirúrgica do I�!:;c.la�i!Y�?m�!�!Od�
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

eS'j
tÔ1UUgO, vesícula, útero, ová rios,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLÁSTICA DO PERfNEO - Hérnias,
hidrocele, vartcoceíe. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vario

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Perei"ra e Oliveira, 10 -

I
-

Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, díarta

mente.
-

o avião nazi caiu
sobre a cidade

n
'
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Feitico contra
o feiticeiro
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Sindicato dos Empregados no Comércio
de Florianópolis

Assembléia Geral Estraordinária
Convo co,p pelo presente, os associados deste Sindi

cato de Classe, para reunião de Assembléia Geral que
serà realizada no dia 22 do corrente, às 19 horas, na

séde Social, à rua Conselheiro Mtifra no 3S-Sobrado
fi-fim-de s e elegerem os vogais e suplentes que deve
rão s e r apr esenta do s como candidatos à Comlssão do
Salário Mínimo d o Estado, de conformidade com a lei.

Florianópolis, 17 de agosto de 1942.
Gustavo Zimmer - Presidente

Peças �enuinas FORD
Só

. , ..

com os cencessienanos:
Tuffi Amin & Irmão

Cons. Mafra, 54-(aixa postal 111-Fone 5166
��America"Registradoras

Moderntsstmas. nacionais, com Impressão. registrando
999$900. Venda em 1'2 prestações por 2:950$ a título de
propaganda. PROCURAMOS DISTRI?UIDOREq CONTA
PROPHIA GRANDE DESCOl\TO. CARU & elA.

Rua Riacbuelo, 44 A.- Rio de Janeiro

ULTIMA HORA
Para atacar os Estados Unidos!

Nova Iorque, 17 (Reuters) - A Alemanha dispõe de
15.000 aviões de longo raio de ação para atacar os Estados
Unidos, segundo diz Helen Lombard, num artigo publicado nas

colunas do "New York Post". Diz a escritora que três perso
nalidades germano-americanas, que vieram para os Estados
Unidos, fugíndo ao regime hitleriano, enviaram um telegrama
ao presidente Roosevelt informando que a esquadra de Hitler
para a invasão dos Estados Unidos era composta de 1 5.000 aviões.

O Q. G. australiano informou cavelmente, suas transmissões.
que um pequeno comboio japo- Supõe-se mais uma incursão da
nês que, segundo se supõe, se R.A.F.
dirigia para as ilhas Salomão, .

foi dispersado ou destruido, não I O ministro do exterior
se dando mais pormenores.

I espanhol,
sr. Serrano Suner,

'I; . declarou que a Espanha
Foram lançados ao mar, para a apoia a «campanha alemã

Inglaterra, nos Estados Unidos, I contra as democracias».
5 navios

•

mercantes e 2 des-

*

1
tróires. 13 aparelhos do "eixo"

foram abatidos no Mediter
râneo quando tentavam in
terceptar um grande com

boio aliado.

Anunciam os russos que as

tropas rumenas já perderam até
hoje cerca de 400 mil homens.

I
. O exército rumeno na frente
russa compõe-se 1 milhão de
homens, segundo se propala.

•

Foram fuzilados
holandeses.

;5 reféns

Bombardeiros da R.A.F.
o ceI. Paulo Weeg, engenhei- "incursionaram ontem sobre

ro-rni litar alemão, pereceu em a França ocupada e zona

combate na frente russa, infor- industrial do Ruhr.
ma a D.N.B.

:(. Foi afundada, por subma-
Na manhã de ontem as ernis- rinos do <e ixo », uma escuna

soras alemãs cessaram, inexpli- colombiana.
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