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I Explosão misteriosa
na Basílica de Bilbau

RIO, 21 (F. M8) ... ESCOLTADOS POR INVESTIGADORES DA POLíCIA FLUMINENSE, _

RAM A ESTA CAPITAL, PROCEDENTES DE TERESOPOLIS, OS ALEMÃES VALTER ROBERTS
rANGE E VITOR HAUSSIER E O BRASILEIR'O VALDEMAR GARCIA NAVARRO� VITOR CHE.
GARA RECENTEMENTE A TERESOPOLIS SEM O DEVIDO SALVO-CONDUTO. ESSES TRÊS
INDIVíDUOS REALIZAVAM REUNiÕES SUSPEITAS, CHEGANDO AQUELE BRASILEIRO AO
PONTO DE DECLARAR, AO SER PRESO, "QUE, PARA SE APODERAR DO BRASIL, O "EIXO"
NÃO TEM NECESSIDADE DE ENVIAR TROPAS AO NOSSO PAíS, POIS QUE AQUI HA

FORÇAS SUFICIENTES".
Submarinos cacados

nas costas de
Curacao

Willemstadt, Indias Ociden-
-

- -id,�:' Hc:b-,.ndesas, 21 (U. P.) -

I A Agência Aneta informa que I

as forças militares e navais
aliadas se encontram empe
nhadas na busca de alguns
submarinos do "eixo" não lon
ge do sul da costa de Cura
ção, onde. os citados submari
nos dispararam contra uma
das praias da ilha.

Londres, 21 (R.) - Mais de
200 pessoas foram mortas ou

feridas,quando uma bomba ex

plodiu durante uma cerimônia
religiosa na basílica de Bilbáu,
na Espanha, segundo informa
a emissora de Vichí.
Acrescenta a mesma emis

sora que o General Valera, mi
nistro da Guerra, estava pre
sente, mas não foi ferido.

"O momento exige que, cada brasileiro te
nha alma de espartano para suportar as

.

derradeiras consequências, com coragem I

e espírito de decisão, e para enfrentar
qualquer perigo".
Uma professora brasileira vítima

da sanha nazista

\

Não. Não'pode ser caterlnense
quem procede assim

Rio, 21 (A Noite) - Um ligeiro incidente, na Avenida Ri.o
Branco, teve lugar diante do edifício Pernambuco, na mam

festação popular de 19 do corrente. No momento em qu.e ? po,
voentoava o Hino Nacional, um dos presentes que assistia a

manifestação como simples espectador, mantinha-se com. o

chapéu na cabeça. Antes que o povo lhe aplicasse o, cor�'etIvo
devido um oficial do nosso Exército, que se achava a paisana,
advertiu-o a manter-se em atitude respeitosa ao Símbolo pá
trio tendo o abusado se descoberto.
Não deixou todavia, de registar-se certo incidente, o qual

felizmente não teve outras consequências, havendo sido o ho

menzinho 'levado para o corredor de entrada do edifício .Per

nambuco, onde permaneceu até que a multidão p�ssou.
Segundo informaram dIversas pesso�s, ,o. sujeito que des

respeitára o Hino Nacional e professo:- pnmano _?e. uma escola
ele Santa Catarina. Talvez seja de origem germamca,

(Palavras do general Góes Monteiro)
NOTA DA INTERVENTORIA Esperam a palavra de ordem pará

lutar pelo Brasil
Rio, 21 (C. l\[') - A colônia portuguesa' de Niterói promoveu, dia

19, uma manifestação de solidariedade ao comandaste Ernani do Ama
ral Peixoto. Cêrca de quinhentos de seus componentes, entre os quais
representantes das classes conservadoras c do operariado, estiveram
no Palácio do Ingá, conduzindo os pavilhões nacional e português, Fo
rn III erguidos vivas à União Luso-Brasileira, ao presidente Getúlio
Vargas e ao comandante Amaral Peixoto. Interpretou os sentimentos
da colônia, em face do atentado aos nossos navios praticado pelos pi
ratas do "Eixo", o sr. �Ianoel Gonçalves, diretor do Banco Predial.
Disse o orador que, nesta hora em que o Brasil entregue as suas lides
pacíficas era covarde c tr-aiçoch-amente agredido, os portugueses que
aqui labutam, sentiam-se tão revoltados quanto os brasileiros. O inter
ventor federal, homem de coração, por certo compreenderia a atitude
dos que alí estavam para testemunhar o seu afeto e a sua lealdade
à terra que os acolhera, onde viviam e trabalhavam, com satisfação,
para o engrandecimento coletivo. Quando a guerra batia às portas do
Brasil, os manifestantes queriam declarar que os portugueses estavam
decididamente ao lado do presidente Getúlio Vargas que, para felici
dade de todos, dírtgíu os destinos do Brasil.

Os portugueses de Niterói pedíram ao interventor que, nessa hora
de intranquilidade, fosse o intérprete dos sentimentos de solidariedade
da colônia junto ao presidente da República. O comandante Amaral
Peixoto merecia, por suas atitudes, a confiança de todos que trabalha
vam pelo triunfo da causa da humanidade.

Os portugueses e os Sp11S filhos brasileiros esperavam a palavra
de ordem do chefe da nação, prontos a lutar pelo Brasil!

Caspa 7 LOÇÃO MANA

VI-I Cabelos brancos �
LHOSA! MARAVILHOSA!

LOÇÃO

Catarinense O
do «Baependi»Rio, 20 (E.) - A senhora dona Leidina de Moraes c Silva, espôsado comandante do "Baependí" falou à imprensa em sua residência, à

rua Carvalho Alvim, 54, lia 'I'Ijuca, Recebeu os reporterps que a procu
raram cercada de seus dois filhinhos, José e Alla-:\Ial'ia, de de 10 e 9 anos
de idade, e de parentes e amigos. Contou que se encontrava apreensiva
e adoentada. Acentuou que a falta de notícias de seu espôso muito a
preocupava, referindo-se, em seguida à sua vicia de marinheiro deste
mido, que, há 'vinte anos, prestava dedicados serviços à �Iarinha Mer
cante Brasileira. Durante quinze anos comandou o "Prudente de
l\[ol'aps" e estava há pouco tempo no Lóide Brasileiro.

Era o comandante João Soares da Silva, natural de Laguna, SaaraCatarina e conta 49 anos de idade. Tem um irmão de nome Gersindo
Soares da Silva, que é comandante (lo "Caxambü"; também do Lóide
Brasileiro.

Termillan�o suas declarações à imprensa, a. senh�;a dona Leidinade 1\'Ioraes e SIlva disse que tinha o pressentimento de' quI' 1'1'11 lIladdoestava salvo.

comandante

'">1:".,,....../t

Rio 21 (C. M.) - o corpo de uma mulher ainda jovem,
de cabelos castanhos ondulados, deu à praia, em Aracajú. Tra
zia em um dos dedos, um anel de professora, com a inscrição
"L�urdes S. R.", bem como um relógio pulseira tendo grava
da as iniciais L. S. R.

Preocupada com a sorte da jovem professora, sua. família
procurára informações por intermédio Ade pes�oas amigas r_e
sidentes naquela cidade, obtendo, por esse meio, conflrmaçao
do encontro do corpo.

Desejando promover a trasladação e ídentificação oficia�J
os parentes da inditosa jovem. s_olicitaram ao governo :prOVI
dências no sentido de serem tacilítadas as demarches, a-fim-de
que o sepultamento possa ser feito no Recife, onde residem
pessoas da família.

A jovem professora vitimada no naufrágio do "Ar�r�quá
ra" chamava-se Maria de Lourdes Sousa Rangel e residia no

Rio' com a sua mãe a sra. Virgínia Chagas de Sousa Rangel,
à r{ra Gurupí, 115, ·�o Grajaú. Em viagem d� �ecreio, destina
va-se à capital pernambucana, onde ia em visita a parentes e

pessoas de suas relações de am�za_d_e_. _

AVISO ES:?c��lis���2 d�e�ça�����!!ões
de olhos-ouvidos-nciriz e garganta, avisa aos seus clientes

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

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

"O Interventor federal interino e Presidente da Comissão Execu
tiva da Liga de Defesa Nacional em Santa Catarina não permitirá, até
segunda ordem, a realiz.aç�o ,de .comício� ou passeatas públicas, �m
todo o Estado. Essa providência VIsa a evitar que dessas mamfestaçoes
patrióticas, cuja intenção é louvável, se aproveitem alguns elementos
inconcientes da gravidade do momento para explorar a boa-fé e a sin
ceridade popular. De fatos desta natureza acaba de ter conhecimento
a Interventoria".

LIGA BRASILEIRA. CONTRA A
ESPIONAGEM:

RIO, 21 (C. 1\[.) - O BANCARIO OTÁVIO MASCARENHAS

WERNECI{, NO JNTrTTO DE COLABORAR, I�OR FOR:\IA, ALIAS,
A ;\[AIS HPIClENTE, CO}I AS AL'J'ORmADES NACIONAIS NO
CO:\IBATF; Á AÇÃO NEFASTA D.A ]];SPIONAGEM, Ei\I NOSSO
PAíS, OFEHECEU AS SEGrIN'L'ES SUGES'L'õES PARA A CRIA
çÃO DE U:\I ORGANIS�IO, QrE SE nENO�HNARIA LIGA BRASI
LEIRA CON'l'RA A ESPJONAGE�r, SôBRE AS SEGUINTES BASES:

1 - Ll<WAN'rAi\IEN'l'O CADASTRAL DOS SúnITOS no "EIXO"
EM 'l'ODO O 'l'ERRITôRIO NACIONAL; CONFECÇÃO DE FICHAS,
CONTENDO OS INDISPENSAVEIS ESCJ�ARECI1\IENTOS PARA A
RESPECTfVA InENTIFICAÇÃO.

2 - INVES'rlGAÇÃO PER�IANENTE E A MAIS APURADA
POSSIVEL nAS A'l'IVIDADES nos EI�E}lENTOS SDrPATIZAN
TES ÁS NAÇõES DO "EIXO", SEUS HÁBITOR, COSTU�IES, PRO
FISSõES, nrc.

3 - AR'rTCULAÇÃO íNTHIA E CONSTANTE COM AS AUTO
RIDADES POLICIAIS, coxr O FBI DE SE APERFEIÇOAREM OS
TRABALHOS nE IN,TES'L'IGAÇÃO nAS ATIVIDADES DA "QUINTA
COLUNA" EM Tono O PAíS.

4 - REGISTO PERi\IANENTE E l\JTNUCIOSO DE TODAS AS
OCORRÊNCIAS RELATIVAS Á POLíTICA AMERICANA E DE FA
TOS RELACIONADOS COM AS ATIVIDAnES DE EI�El\IENTOS
SUSPEITOS OU "QUINTA-COLUNISTAS".

5 - COORnENAçÃO DE ESFORÇOS C01\[ OS CINEMAS, ES
TAÇõES DE RADIO E óRGÃOS DA DIPRENSA NACIONAL, EM
TODO O ;PAíS, PARA A DIVULGAÇÃO DE INSTRUÇõES E ENSI
NA1\IE.NTOS DESTINADOS A PREPARAR A POPULAÇÃO BRASI
LEIRA PARA AS EVENTUALIDAnES DA GUERRA.

6 - CO�IBATE SE�I TR�jGUAS AOS EXPLORADORES DO
POVO, AOS NEGOCIANTES SE}I ESCRúPULOS, QUE DESTA FOR
�,[A SE mENTIFICAi\1 AOS "QUINTA-COLUNISTAS".

7 - ORGANIZAÇÃO DO "LIVRO DE HONRA", DA LIGA PAItA
A INSCRIÇÃO DOS BRASILEIROS QUE MAIS SE DISTINGUIREM
NO COMBATE AOS INIMIGOS DO BRASIL.

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e. de escrituração mercanlil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial_,Catarinense
Rua João Pinto n, 18 - Fone 1.467

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO

Sindicato dos Empregados no Comércio
de FlorianópolisAssembléia Geral Estraordinária

Convoco,O pelo presente, os associados deste Síndí- Dr. CI-rno G. Icato de Classe, para reunião de Assembléia Geral que U

SAL Sserà realizada no dia 22 do corrente, às 19 horas, na Galletti A
sé de Social, à rua Conselheiro Mafra no 35-Sobrado Alugam-se algumas salas

I' a-fim-de s e elegerem 08 vogais e suplentes que deve- ADVOGADO do prédio à rua Victor Mel-
I 1 rão ser apresentados como candidatos à Oomissão do Praça 15 de Novembro, 23 reles n' 18. Tratar com João

II, Salário Mínimo do Estado, de conformidade com a lei. I 1° andar (Altos do Café Matias Gustenhoffen, no mes-

', •. Ii\ Florianópolis, 17 de agosto de 1942. lubi). - Fone 1.,.68. mo, das 10 às 12 . e das 2

'tI Gustavo Zlmmer.....,.. Presidente ..........._......__-_..... às 5 horas. iüvs.att ·e

"\11_:1----�------------------

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

INSTITUTO 'DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
. om prática nos hospitais europeusCUnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manool de Abreu Oamuanario
Silo Paulo]. Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardíograíia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsioteraoia

Lab oratór lo de microscopia e

análise clínica
Roa Fernando Machado,'

Telefone 1.195

Pl ORT.ANOPOll�

�specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manbã, das 10 às 12
on,u tas: A' tarde, das 3 ás 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 12
horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto o. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e dás I,. às ti horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.'

Dr. MARIO WENOHAUSEN - �����:r:d�o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvilldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. l426
Residencia: Rua Visconde d e Ouro Preto n. 70 . Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto, 'l - Fone 1.lt61

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 1l� - Fone 1,1156

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
1'7 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim. 36 .
Telefone o. 761.

Dr. AUGUSTO DE PAULA Dl�etola��a�:SP�:1
Florianopolis

Resldência 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: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644
•.-------------

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
servíees do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res: Conselheiro Ma.fra, 77-FLORIANOPOLlS. I Dr. Re�ígio

CLlNICA -MEDICA
Molestías Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSlJLTORIO :

Rua Felipe Schmidt=-Edlíí
cio Amélia Neto--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

.....--------------------�

Dr. BEZERRA LEITE ICLÍNJCA,
MEDICA

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Cl1nica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi-

Icína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, ô5.

I
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
.em deante.

IRESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

---- ___.�--------------

As brutalidades do ((eixo»
Rio, 20 (C. P.) - o "O Globo" escreve longo editorial, em que. de

início se refere com energia à nota em que o govêrno comunica o afun
(lamento de mais cinco dos nossos navios pelos submarinos do "Eixo",
dizendo que as palavras governamentais vieram corresponder plena
mente à voz dos pressentimentos nacionais e dos clamores da concíên
cia brasileira. Passa o articulista a encarar o aspecto da deshumanida
de desses atentados praticados contra navios desarmados em águas
territoriais brasileiras e, por conseguinte, em nossa própria casa para
dizer, então, que a estas horas "o mundo inteiro na comunhão dos po
vos da cristandade avalia e lamenta a enormidade da fereza nazista.
E, acrescenta: "Em vão poderíamos calar esses atentados, como cala
mos os que se consumaram em plena paz, que nem assim eles deixa
riam de ser conhecid0j3 e julgados por toda a terra e pressentidos pela
opinião brasileira. Em prosseguimento de seus comentários diz o "Glo
bo" que -noutras partes do mundo já nos deu o hítlerísmo das brutali
dades do Eixo, escrevendo: "Em vão diariamente como até hoje nos ar

repia essa crueldade, com que se promove os maiores morticinios na
Polonia e Ifuzila massa rle franceses escravísados, incendeia cidades
inermes, pilha e trucida em toda a parte. Mesmo assim, algo de inexplí
cavel segredava à nossa ingenuidade que as potencias do Eixo poupa
ria ao Brasil os maiores espetáculos em sua fereza, considerando mes
mo os milhares de alemães que vivem entre nós, pacificamente parti
cipando da intimidade de nossos lares, como italianos e japoneses.

Segundo editorial do "Golbo" o articulista assim conclue: - "O
Segundo o editorial do "Globo" o articulista assim conclue: - O

desgraçado e delirante Fuehrer mandando sacrificar nossas vidas e
bens, dentro de nossa própria casa, não se deixou vencer pela idéia
de que, essa família brasileira, que impiedosamente ele está enlutan
do, é aquela que tem aberto os braços aos alemães que vieram mesmo
depois da guerra desfrutar a nossa civilização pacifica, que aqui tra
balham e se enriquecem ou pelo menos gozam, como os italianos, duma
liberdade que Hitler e Mussolini lhes negam na própria pátria. O gran
de vesânico se esqueceu ele que neste país, onde o quínta-colunismo
prolifera e ass�st�, os alemães se sen!am conosco à mesa e que, pordelicadeza brasileira para com eles, nao lhes inventaríamos seus cri
mes diários. É, to�avia, e.s�a raça, neste Brasil abençoado, que não
reconhece preconceitos raciais, que se. confunde na intimidade de nossa
vida social e de comércio, nas fábricas e nos campos e que se mistura
conosco nos altos arranha-céus da cidade, nos resta�rantes nos cafés
nos teatros e cinemas, desfrutanclo por toda a parte dum� felicidad�de que nós mesmos já agora não participamos mais, porque ela está
envenenada e amargurada pela lembrança das novas e inominaveis
agressoes do grande e sanguinário nevropata".

Representantes:
MACH'ADO & Cia.

Salas no centro
Alugam-se diversas sala s

p/médtcos, dentistas ou ad
vogados, sitas à rua Tira
dentes, 14 (sob).
Vende-se tambem urna ati

ma armação envtdraçs da pI
escritorio. Tratar à Rua Fe
lippe Schmídt, 19 [Casa Dau
ra) l§vs--s

Vende-se Uo;' terreno p�o.
prro para erra

ção e lavoura, com 10 mi
lhões de campo e mato, en
cerrando cerca de 250 cabe
ças de gado e 8 ou 10 ca
sinha!', extremando com a
cidade de Bom Retiro. Infor
mações com Manoel Boell,
em Bom Retiro. 15-15

Empre<S8 Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
o prefeito Henrique

DOdS-I_ Aqenle em Florianopolis: MARIO .MOURA

Iworth, atendendo a que os PRAÇA 11) DE NOVEMBROarmazens e outros postos
de venda estão cobrando .�==============�========================����_
preços excessivos pelo que- Sociedade Cooperativa de Responsabilidadesrosene, acaba de tomar enér- Lgica providencia, autorizan. imitada
do a sua venda direta nas Banco de Crédito Popular e' Agrl'(olabombas de gasolina, a

1$400 o litro, preço da tabela de Santa (lI\t=rl·naorganizada pelo Conselho U U U
Nacional do Petróleo,

é o seu filho quando está com

saude. Entretanto a diarrhea
pode pôr-lhe em perigo a vida.
Recorra immediatamente a05

famosos comprimidos de
E I d o f o r m i o, producto da
casa I)��".
Contra as diar
rheas em geral
nada melhor .que
comprimidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

Ecos e Notícias
o Ministro da Fazenda foi

consultado por uma firma do
Rio sobre a incidencia do im
posto do selo sobre duplicatas e

triplicatas. Essa firma indagou
tambem se o recibo passado
nesses documentos, regulado pela
lei n. 137 de 1936, está isento
de selos de recibo por ocasião
do respectivo pagamento, e se,
por outro lado, os pedidos e as

cópias respectivas usadas pelos
seus viajantes no interior estão
sujeitos a selo. O Ministério,
depois de estudar o assunto,
assim se manifestou: "A isenção
consignada na letra" f" das no

tas ao art. 83 da tabela anexa
ao decreto-lei n. 4.274 de 17 de
abril ultimo, se refere à emissão
das duplicatas e triplicatas, isto
é, tais titulas, quando emitidos.
não estão sujeitos ao imposto do
selo. Mas os recibos que foram
passados nas duplicatas e tripli
catas, expressando solução da
divida de cada título, estão
sujeitos ao selo do art. 100 da
tabela anexa ao decreto-lei cita
do, desde que não sejam firma
dos por estabelecimentos ban
carios, pois da isenção prevista
na letra "b" da nota 7. fi 1:10

aludido art. 100 não se bene
ficiam os estabelecimentos comer

ciais, mas tão só os bancos,
como, aliás, já foi precisado pela
Diretoria de Rendas Internas
em circular n. 12 publicada no
"Diário Oficial" de 25 de maio
de 1922.
Os pedidos de mercadorias com

preços mencionados, mas sem

assinaturas do comprador e do
vendedor não estão sujeitos ao

imposto do selo".
�

AVISO
ANASTAr 10 KOTZIAS a

visa à sua distinta freguesia
e ao públíco, em geral, que
mudou 8 SUIl loja de íazen
das e armarinho para a rua

Felipe Scbmidt, na 17 (antiga
Agencia da Companhia Sín
ger).
FloriaDópolií<. 31 Julho 1942

ANASTACIO KOTZlAS
15v13

ECOS DA INFAMIA NAZISTA
E, após a explosão, o navio alundou,

lentamente ...

Baía, 20 (D. N. P. A.) - O "Estado da Baía" localizou
cinco pescadores, de nomes Crispino Antônio Passos, Laurinda
Passos, Antônio Fernandes, Antônio Cosme e Maria Lopes,
que tripulavam um barco, próximo ao morro de São Paulo, no
município de' Valença, no momento em que o "Itagiba" e o

"Araras" eram torpedeados. Os pescadores, às 11 horas do dia
17, viram, mas não identificaram, um navio e, pouco depois,
ouviram uma explosão que sacudiu o barco, seguindo-se o

afundamento do mesmo, lentamente. Em. seguida, aproximou
se do local um iate, que se demorou no local, rumando preci
pitadamente para terra. lVIinutos após aproximou-se outro na
vio e, inesperadamente, ouviu-se uma explosão mais violenta,
levantando-se imensa coluna d'água, dando a impressão de
que tudo subia pelos ares. O afundamento foi imediato. Acre
ditam os pescadores que ninguem conseguiu escapar, dêsse
navio. Amedrontados, os pescadores rumaram para terra.

Baía, 20 (A. N,) - O pescador Antônio Fernandes dos
Santos, testemunha dos torpedeamentos dos dois navios, nas

proximidades do MOITO São Paulo, descreveu na redação dum
vespertino local, como se deu o ataque e afundamento dos mes

mos, pois, na ocasião, se encontrava próximo do local do si
nistro, tripulando o pesqueiro "Deus do Mar", com quatro com

panheiros. _ .... '

Informou que, entre às 10,30 e 11. horas, do dia !'7, notou, 1�
ao longe, o vulto dum grande navio, seguido de um estampido,
afundando o mesmo imediatamente.

Viu minutos depois outro navio manobrando distante, e,
em seguida, após uma explósão, partiu-se em dois pedaços.

Presenciou, a seguir, a aproximação dum iate a motor,
que recolhia os náufragos, não tendo visto, entretanto, a em

barcação atacante'

•••••••••• I••••••••••�•••
• •
• •
• •
• •
• DE PESSOAS TEM •
• •
" USADO COM BOM RE· •
• •
• SULTADO O POPU· •

: LAR DEPURA TIVO :• DO SANGUE •

: PARCA REGISTRADA :• •
• •
• A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO •
• U Figadc., o Baço, o coração o Estômago, os •
• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos OS�OR, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
• belo, Anemia. Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. Agradável corno Iícôr. •O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
• matísmo da mesma origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
• O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas •base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo• temente da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados ..
, te nos casos em que a via he- no tratamento da Sífilis. •
•

cal é a única possível.
•(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Dartoletii

• •
••••••••••••••••••••••••

AVISO AO POVO CATARINENSE
direta Porto Alegre - FlorianópolisLinhe

Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agr+cultura pelo Certíflcado

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

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municipios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para a venda

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

Paga todos os coupons das auólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dínheíro em depósito pelasmelhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 61n
C/C AYiso Prévio 8%
C/C Prazo Fixo 9%Aceita procuração para receber vencimentos em to.

das 6S Repartições Federais, Estaduais e Munioipail!i.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'O ESTADOt;)
DURlO TESPEBTIlIO

Redaçlo e Oflclnu 1 Rua
João Pinto L 13

TeL 10= - ex. postal w

ASSINA 'I1JRAJI

Na Caplt..h
AlI••••••••� •. �
8emfll!ltnl •••••• E5$OOt
Trlmflllltn •••••• U$ooe
lIêI ••.••••••••• I$oot

No IlIterfors
Ab•..••.•••••••
Semestre ..•••••

Trimestre ..••••

Os origtnm, mesmo não pu.
bl1caoo.. do serão�

A direção não lJe �bl-
=; �� eoneettee emitidoe

I �
1108 U'tigoe usiDados

�

PIANO
Vende-se um piano, BORD
em ótimas condições. Ru�

Esteves Junior. 48.
-

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS;
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
E.gotado" Anêmico., Mãe.
que criem Mlgrol, Criança.
raquíticlI, receberão I toni-
ficação ger.1 do olganifmo

com o

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

I \ I ,,'I \� � \

Dôr dedehte ?

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

'

•......... , ..

.nsn CIO' C·._

vende se
uma machina

- de costura de
mão marca Vestasinha nova

sem U80. por 270$ Tratar cum
o chauHeur do Carro n=. 1522

1��I2l�I2l�LIH�1filllmll2l�i21�III�[§l55��mUiJi93li)��IiILi1LIU�t§]1II11l1iJ� CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
� P II SÃO SEBASTIÃO
� ara casacos e 111 sob a 'direção clínica do médico :Dr. DJALMA MOELLMAHH

� yastllldos U' It.·ma I Construção moderna e contortavel, situada em aprazível chácara, com

{jt � I I'.XI esplendtda vista para o mar, excelente local para cura e repouso; á

iii Iii gua frla';l quente,

til padronagem � Aparelhamento completo e moderníssimo para trata-

�
"

I li] mento médico cirilrgico e ginecológico. "

!Xl
•

IIt C SA SANTA ROSA
� Ralos x- Ultra·violeta-Infra-vllrmelhos·Ond�s-curtas. Elelrlcldade

IIE V 151 em a � médica -Exame". endoscóplcos
. Laboratório para os exames de eluclda-

IX!' i2i ção de diagnósticos.

88 ' , F I 5 h
li li

d
� Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 diárIo; Apartamentos

a
.'

t 54 !Xl de I. classe, 25$000 diário; Quartos de u. classe, 15$000 diário; Salas

� rua e pe c ImI I' III reser_vadas, 10$O(J� diário; Acompanhantes,sem refeições, .1".$000 diário:

lXi
-

fÃ. 3ecçao de Matermdade--- Partos com permanência de 10 días em Apar-

�!AI .' IX tamento de I. classe, inclusive sala de operações: com parteira da cll-

lXioo�91i11i1�1?8�IiI�iR?t�����t2l!=��&S,ª��il��l§jfili1�liU��� entel:lOO$ooO e com parteira da Casa d� Saude 350$000.
•• .

' Para estadas prolongadas preçosaccmbínar. O doente pode ter médico

o.e••••••••••Cf••-..................•••• particular .

FLORlaNÚPLlS

•
• Largo São Sebastll10 Telefone 1153

i SEDAS!
•

•

• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
! das melhores . fábricas do país, são �
" encontradas nos balcões da :
• •

; as T R A;• •
• •
• Diáríamente recebemos novidades 8
• •

: Rua Felipe SCbmidt,· 54-Fone 1.514 :
8 I •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I Farmácia ((Esperança)do

farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro'Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado,
FONE 1.642

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-BI. t�
rI- �� )
�/

3

.

\. ..._ '_ - --��
,

". rÓ» ; •.,; ..

�--------------------------------------

Companhia c Alianea �a Baia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. ,9.000:000$000
Reservas, mais de »54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, li> ::1.929.719:000$000
Receita li> 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro a 85.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) li> 22354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional
Sucursa� n? l!ruguái. Regula�ores de avarias nas prjn:

crpais Cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & Cia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 21 de Agosto de 1942

o FEITiÇO CONTRA O FEITICEIRO
A mentira do dr. Grebbels falhou

ESTOCOLMO, 21 (REUTERS)' - O JORNAL "TROTS ALLT" PUBLICA
DECLARAÇÕES DE UM MARUJO SUECO, SEGUNDO AS QUAIS, NUM CINEMA
DE BORDEAUX, ESTAVA SENDO EXIBIDO O FILME "LONDRES BOMBAR
DEADA", QUANDO DE SÚBITO UMA MULHER NA PLATÉIA GRITOU: "MEU
DEUS, ISSO É HAMBURGO!" A DAMA EM QUESTÃO FOI OBRIGADA A ABAN
DONAR O RECINTO, MAS O VALOR DA PELÍCULA COMO PROPAGANDA FOI
POR ÁGUA ABAIXO.

Submarino alemão posto a pique pela�FAB ;:: �:�:ab��Rio, 21 (A.N,) - Comunicam da Baía, ter sido locali-
zado, às primeiras horas da manhã, de 19 um submarino inimi- catarro ?
go diante da entrada da barra.

Aviões de patrulha alçando vôo imediatamente inicia
ram o ataque. O submarino. vendo-se perdido, travou combate,
fazendo uso das suas metralhadoras. Foram lançadas várias bom-

ou de zumbidos nos ouvidos. ou se o ca-

tarro obstroe a parte posterior da sua
bas de profundidade, desaparecendo, elll seguida o submarino garganta. certamente se alegrará ao sa

n.o fundo das àguas, para depois vil' à tona com a quilha para bel' que essa tão aborrecida afecção de

CIma. Novas bombas foram lançadas, atingindo o submarino,
que vôou em pedaços. Esta noticia foi divulgada pelo vespertino
canoca "O Globo".

"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con

traí as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito rnun-

saparece prontamente com o simples, tra- dial para aliviar resfriados nasais.
tamento, durante alguns dias, de PAR- •

��:Ti-a�n����! ��d���Og:�;:,irir em qual- l'Jf4t1'J!ijfr.J!f,?'Nota-se uma grande melhora logo no --------._.- --� LI
primeiro dia. A respiração se torna mais
facil e desaparecem, gradualmente, os 36 Pessoas dozumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,
a sonolência e a obstrução nasal.

"Baependt·"A perda do olfato e do paladar, a difi-
culdade de ouvir e o desprendimento do
il1UCO nasal na garganta são outros sinto- Rie, 21 - Foram salvos de
mas que indicam a presença de catarro, bordo do navio "Baependi" en·
o qual deve-se combater com o tratamen- tre tripulantes e passageiros
to de Parmint. que o Lóide Brasileiro tem co-

Camisas, Gravatas, Pijames, nh.ecimento, 36 pessôas, passa-
Meias das melhores, pelos menores r gelr�s, Lauro Murtinho Reis

preços só na CASA MISCELANEA.I Jose Castelo Branco, José Joel
_ Rua Trajano. 12. I Marques, Vicente de Paula
_______________ . I Souza, Puelcério Jorge Trernon
.JUIZO DE DIREITO DA COi\IAUCA DE tirn, Abel Santos, Hicotério

TI.ruCAS T
.

d d Odi N'no a e, ir ascimento,
Edital de Ietlão com o prazo de vinte dias Walter Pinto Brandão) Alípioo Doutor Maurillo ela Costa Coimbra,
Juiz de Dn-etto ela Comarca de Tijucas, Levay, Wilma Castelo Branco,
na forma ela lei. etc. Zernir Oliveira, Viterbo Torny,
Faz saber aos que o presente edital Gil berto Lim a, Osvaldo Ayro

de leilão, com o prazo ele 20 dias virem, sa, José Gabriel de Souza e
ou elele conhecimento tiverem que, 110

dia 9 do mês ele setembro próximo vin- Valter Silva Santos; tripulantes'
douro, às 14 horas, o oficial d'e Justiça Alíbio Tavares, Bataga Ferreira

Campanha de AVI·aça-o
deste Juizo. servindo de porteiro dos au- JpOaSsékasH.·,oerrCa'alIa�od,Oit°RaFimakuenrdno'Nacl·onal ditórios, na frente do edifício da Prefei- c
tura Municipal. desta cidade, levará em Ileilão por quem mais dér e maior lance Silva, José A ves Caldas, Anto-

Encontrou, felizmente, boa acolhida no seio do comércio barriga- oferecer. os bens pertencentes ao inven- nio Joaquim Santos, Deoclides
verde essa louvável campanha, de fundo altamente patriótico. Ontem tário da finada Júlia Píva, os quais são Gomes Silv a , Minervino Souza,

, . "

1 I
. - .. os seguintes: Lote n. 1 - Um terr-eno L' C t H' S tiniciar a a co ela, por uma COl1llSSaO que neste Jornal divulgamos para lt '1'

.

b I'
,

d
_

J
_

U1Z as ro, ennque an os,
. . ..

' ._,
_

SI o em aj u a, dtstr-rto e Sao oao Z
.

S Z'nuns de 100 co�t(Js ioram arrecadados, mostrando, assim, o inl.el'csse dOS/
Balista, deste município, que mede 66

acartas antas acartas Con-
nossos comerciantes pelas cousas que dizem respeito ao Brasil. metros e 44 centímetros ele frente e mil ceição; Augusto Medeiros, FIo

Eis aqui a lista dos que já subscreveram: e cem de funelos (1.100), .fazendo frentes nano Ceará e Arlindo Silva.
Carlos Hoepcke S. A. Comércio c Indústria.............. 50:000$000

no Rio Tijucas. e funelos com terras de
Luiz Feler, extremando ao riorte com

Mover & Cia. . ..... ',.,.................................. 10 :0008000 ditas de João Ami e sul com terras de
Sociedade Anônima Comercial Moellmann 10 :OOOSOOO herdeiros de João Jacób Brick, com a

Ernesto, Beck & Cia , ,........... 5: 0008000 área de 73,084I11S2. avaliados por dois

Ernesto Riggen bach & Cia. Llda. 5 :000$000
contos e duzentos mil réis, cujos bens
vão a leilão a requerimento do inventa-

Fernandes, Neves & Cia. 5 i 000$000 riante Domingos Piva, para pagamento
Jorge Salurn S. A. Comercia 1 ,............... 6 :000$00') ele custas e impostos. E, para que che-

José Hosa Cherem & Cia. 3:0008000 gue ao conhecimento de todos, mandei

Eduardo Horn 3 :OOOSOOU expedir o presente edital que será afixa-
do no lugar do costume e publicado pela

Syriaco T. Atherino & Irmão 2: 000$000 imprensa. tudo na forma da lei. Dado
Eslefano Kotzias & Filho 2: 0008000 e passado nesta cidade de 'I'ijucas, 18 ele

Romanos & Irmão 2 :0001;\000 agôsto de 1942. Eu, Rodolpho Büchele, I

Orlando Scarpel li 2 :000$000 Escrivão, que o escrevi. (ass.) Maurillo

5'.000:'._000
da Costa Coimbra. Juiz ele Direito. Selos

Lundgren & Irmãos (Casas Pernambucanas "afinal. Está conforme. O Escrivão: Ro-
Há outras contribuições que em tempo oportuno dívulgarernos. dolpho Luiz Biichele.

esp reito-vos,
ela poiro pelo ar.

Preservai-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VALDAMas exigi sempre as

VERDADEIRAS VALDA
Vendidas só em caixas
com o nome VA LDA
Licença do D. N, S. p, N0 186 \.

"tJ. de 26 de Peve reir-c 96C,.

"-I.n/h _

de 1935 OOOS 1>'

0/0.002, EucalyplOl O.

Náufragos que chegamRio, 21 (A.N.) - Informam de São Cristovão, no Es
tado de Sergipe, ter chegado ali Waldomiro Pinheiro, sobrevi
vente do «Aníbal Benevolo», afundado no preterito domingo,
pelos submarinos do Eixo.

Baía, 21 (A.N) - Foram salvos mais os seguintes nau

fragas do "Itagiba" e
II

Araras": Joaquim Severino da Silva, Ma
nuel Rangel, Paulo Augusto Macedo de Magalhães, Arí Fer
nandes, ,José Ribeiro da Silva, Severino Gomes de Oliveira,
Lourenço Climaco Falcão, Sebastião José de Oliveira, Firmo Li
ra. 159 .chegarão, amanhã, aqui, possivelmente.

POHTAHIA N. 652
O Secretár-io de Estados dos Ne

gócios da Segurança Pública, no
uso elas suas atribuições, tendo em

vista a necessidade de assegurar a
ordem e de tranquilizar a popula
ção, delermina:

10 - Tod os os bars, botequins e
cafés da cidade cerrem as suas

parlas às 20 horas;
20 - Toda a população deverá

recolher-se às residências às 21
horas;

3° - As diversões de toda espé
cie terminarão às 20,30 horas;

4° - Fica proibida terminante
mente a venda de bebidas alcóoli
caso

51, - Para os menores até 18
anos a proibição do item 20 se

compreenderá desde as 18 horas;
60 - A Secretaria da Segurança

Pública espera que a populacão ta
cilite a sua tarefa de manter a or

dem, na defesa da tranquilidade
geral.
Cumpra-se. Puhlique-se.
Secretaria da Segurança Pública

em Florianópolis, 20 de" agosto d�
1942.
Cap. Anlônio Carlos Mourão Raiton
Secretário da Segurança Pública

EXPERIMENTE ES'rE REMÉ.DIO
Se V. S, sofre de aturdimento catarral

Cartazes do

Vida Social
Ficarão como reféns dos brasileiros

detidos em ContpiegneRio, 21 (A.N.) - No exposição de motivos do Minis
tro das Relações Exteriores, sobre o embarque dos ale
mães, o Presidente Ge ta Iio Vargas exarou o seguinte
despacho: - "Deve ser permitida a saída dos alemães
que exerceram aqui qualquer função diplomatica.

Quanto aos demais, devem ficar, como reféris dos
nossos patrícios detidos em Cornplêqrre".

Associação Catarinense de ImprensaEleicão da nova diretoria
(SEGUNDA CONVOCAÇÃO)

São convidados os srs. socios para a eleição da nova

diretoria, conselho deliberativo, comissão fiscal e
comissão de sindicancia, a realizar se no próximo dia
22 de Agosto às 14 horas.

Florian6polis. 17 de agosto de 1942
A Diretoria

dia

Fazem aDOS hoJe:
A exma. sra. d. Arsinoé

Pires;
a srita. Osvaldina Silva;
a exma. sra. d. Otília Do

ner da Silveira, esposa do
sr. Heitor Bittencorut da Sil
veira;
a exma. sra. d. Dulcemar

Soares da Luz, esposa do
nosso prezado conterraneo
sr. Haroldo 4UZ;

,

o sr. Harofdo Caldeira de
Andrade;
a sri ta. Maria Leandro

da Silva, filha do sr. Lean
dro José da Silva, comerci
ante;
a prendada senhorita Oda

Tolentino, filha do nosso

saudoso confrade e grande
amigo Arí Tolen tino;
o sr. Frederico Di Ber

nardi, comerciante;
o sr. Elpídio Teodoro da

Silva.

NARIZEN1Jl"'tr1))��
) [) (__ '

Bastam umas gotas ..•
e V. S. pode respirar!

A's 6,30 horas A's 6.30 horas A's horas

Pecas �enuinas FORD
Só

- , ..

com os concessronanos:
Tuffi Amin &: Irmão

Cons. Mafra, 54-Caixa postal 111-Fone 5166

IEcos e Notícias É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

A ponte de Waterloo
Com Robert Taylor e Vivien

Leigh
Cine Jor. Bras. 2x96

(umplicidade
feminina

Com J. Carrol Naish e

William Henry

6,30

o criminoso

Por ordem do sr , ministro da
Guerra, foi publicado o quadro
dos nomes dos oficiais em con

dições de serem promovidos, na

data de 25 do corrente, "Dia
do Soldado". Entre outros, es

tão nesse quadro, para serem

promovidos por merecimento, a

tenente-coronel médico, o maior
médico Aquiles Paulo Gallotti;
e a majores, incluidos de acordo
com os artigos 32 e 33 da Lei
de Promoções, os capitães Nel
son Demaria Boiteux e Orlando
Gomes Ramagem.

EVITE A. DIFTERIA

Complemento Nacional (D.F.B.)
A VOZ do mundo

Preços: 2$000 e 1 $500
Im p. até 14 anos

Centenario de conquista

Com Ralph Richardson
Dianna Wynyard

e

As

Vc clae o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)
Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

con

mal

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 18 anos

Paginas sonoras 53
Complemento Nacional (D.F.B.)

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

Racionamento
de água quente

Nova Iorque, 21 (U. P.)
O prefeito Fiorello La Guardia
avisou que será restringido o
consumo de água quente; pe
lo que os milhões de pessoas
que vivem em prédios de apar
tamentos nesta cidade só po
derão usar água quente tal
vez durante cinco horas e
meia por dia.

*

O ministro da Guerra auto-
rizou a inclusão. em [carater
facultativo, no repertor io ,de
canções da tropa mr.t: rizada,
da canção "Vanguarda da Vi
toria" de autoria do capitão Gil
berto Pessanha.

�,

Solicitou sua transferencia
para a Reserva o general Se-
bastião do Rego Barros, co

mandante do Distrito de Defesa
de Costa. VENDEM-SE

MOTORES DEUTZ a óleo
crú, usados, par acaminhões,
ônibus ou flxos.3 de 110 C8-
vales. 2 de 90 cavalos LATA
rndustrta Metalúrgica Ltda.
Rua Ita pura de Miranda

. 3-1 SÃO PAULO
'

Fone 3 7047.

Cozinheira'
Precisa-se cozinheira do

rrlval fino e variado Exigem
se

. I'efêmci8€ e que durma.
110 aluguel. Praça Getulio
Vargas, 19 5vs·l

ULTIMA HORA
Emissoras clandestinas

Rio 21. - Esteve na redação do "Diário da Noite" o sr.
Elito Fragoso, funcionário da Standard Oil Company of Brazil,
e que veio trazer a denúncia da existência de emissoras especiais
nazistas espalhadas relo litoral do nordeste. A mãe do sr. Elito
Fragoso, sra. Maria do Carmo de Morais, e seus dois irmãos
Idilio e Nair viajavam a bordo do" Araras", que zarpou no
dia 13 do Recife.

O sr. Elito Fragoso contou que em 1941, na capital per
nambucana, conheceu o alemão Josef Chinald, mais conhecido
pelo apelido de" Léo". Era eletro-técnico e prestava serviços
na Marinha. Recordando hoje certas atividades de Lêo, Fra
goso chegou à conclusão de que se trata de um perigoso espião
nazista. Acrescentou o entrevistado que Léo era especialista em
rádio e que costumava fazer irradiações em ondas especiais, com
um singular aparelho de cristal, e dizia que o seu emissor
muito dificilmente poderia ser localizado.

"

Léo instalou vários postos emissores - prosseguiu
�

- clan
destinos no litoral do nordeste. Recordo-me bem que ele esteve
para esse fim em Maragogipe, na Baía; em Gaibú, em Pernam
buco; e em Bitimbú, na Paraiba".

"Naturalmente -- concluiu - esse alemão teve papel saliente
nessa trágica sequência de afundamentos de navios nacionais".

300 franceses aderem à De Gaulle
Londres, 21 (U. P.) - O serviço francês de imprensa anun

ciou que até a data de hoje cerca de 300 franceses. entre eles
6 mulheres, escaparam da Martinica em pequenas lanchas e

chegaram às Ilhas Dominicanas ou Santa Lúcia, pertencentes à
Inglaterra. Os refugiados franceses declararam, ao pisarem terra
inglesa, que não podiam aguentar mais "a total ditadura" na
Martinica e desejavam incorporar-se no exército e na armada da
França Combatente. Um dos refugiados afirmou mesmo que a
vida na Martinica é atualmente .. "um verdadeiro inferno". A
situação alimentícia na ilha é má, segundo revelaram todos os
refugiados. Estes disseram tambem que os cafres franceses que
obedecem a Vichí fazem a propaganda anti-aliada e que [á foram
presos muitos franceses ..

por ouvirem rádio estrangeiro".
Foi suspensa, no Rio, se

gundo divulgou a "Hora do
Brasil", a ordem de fecha
mento das casas de diver
sões, cafés, bcirs , atc-, visto
estar tudo normalizado. Não
serão permitidas, porém,
passea tas ou ou tras demons
trações públicas.

Os "Comandos" levaram I

de seu desembarque na

França, para a Inglaterra,
grande número Ide prlSlO·
neiros, na sua maiori� lofi
ciais
Segundo despachos, de

Londres, os cálculos dos
britânicos orçam por 2.000
homens as perdas dos ale
mães, nos combates de an
te ontem na França. Vichí,
mesmo, declarou que as

perdas alemãs foram encr-

Por preço de ocasião o presidente Getúlio Var-
Vendem se: dormitorio (Rio gas tem recebido de todos

Negrinho), 1 .camíseíro, 2 os países da América moções
camas para criança, 1 sala de solidariedade pelo aten
de jantar, Tratar a Avenida todo de que foi vítima o
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