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Numerosas prisões efetuadas . dentro do 1'1' iNOVA IORQUE, 22 (U. P.) A EMISSORA DE MOSCOU INFORMOU QUE, SEG!JNDO�'1)Jr .uCHOS FIDEDIGNOS DE ZURIQUE NA ALEMANHA HOUVE DURANTE ESTES ÚlT-t .'�'DIAS NUMEROSAS PRISÕES ENT'RE OS EMPREGADOS DE UMA FÁBRICA DE, VAGótg�M:>�'
VIRTUDE DE SE TER VERIFICADO INCIDENTES NO TRÁFEGO, ATRIBUIDOS À SABOTAGEM
COMETIDAS NA PRóPRIA FÁBRICA, EM CONSEQUÊNCIA DO QUE, o TRÂNSITO DOS
TRENS SOFREU ATRAZQ POR MUITO TEMPO EM VÁRIAS LINHAS DE IMPORTÂNCIA ESTRA
TÉGICA. A MAIORIA DOS INCIDENTES FORAM MOTIVADOS POR DEFICIÊNCIA NOS FREIO·S.
«La Prensa» e a ami
zade entre o Brasil

e a Argentina
BUl'110S Aires, 22 (U. P.) - o

.jornal "La Prensa" publica i>dito-Ir-íal C01ll o título "Versões sem fun
damento" e diz, entre outras cOi-Isas: "Se nos decidimos a recolher
a versão que nos chega (lo Brasil
sôbre um suposto dcsíntcndímr-uto

que se está acentuando ('n1I'C bra
silciros e argentinos, é porque,

.--r .• 'c<:'f'llel!c-, de várias fontes, nos

delllonstra um maligno empenho
posto no Incomprccusívet ínterês
se de malquistar-nos com êsse )10-
VOo

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

Dr" Nerêu Ramos
Retornará, hoje, às 14 ho

ras, a esta capit'al o sr. dr. Ne
reu Ramos, interventor fe
deral em nosso Estado, S.
Exeia. procede do Rio, aonde
fôra tratar de interesses de
Sta. Catarina_

Belo gesto do
Casino da Urca

Rio, 22 (Agencia Argus) - O
Casino da Urca, pela sua dire
toria, num gesto que traduz o

profundo sentimento de huma
nidade dos seus proprietários,
ofereceu a importância de vinte
contos de réis para o fundo de
auxilio às familias das vítimas
dos afundamentos dos navios
brasileiros pelos submarinos do
"Eixo".

.
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Estado Maior Norte-Americano
as Divisões Blindadas britânicas

Morto em combate
um filho do regente

HorUh
j;, comum a todos nós a impres

são totalmente distinta, c a qual-
quer brasileiro que nos visite pela Roma, 2?_ (Captado pela U. P,)prjmeiru vez lhe seria dado com-

- Informa-se que o vice-regente
provar a falta de fundamento da- hú St 1 H tl f'� �. lungaro- ep aam or ny 01 mor-
que la H'I·saO. Uma s�nsa<:ao ainda to em combate aéreo na frente ar i
mais agradavet tera o brusrleh-o I t I'. 'I'

.

en a .

que nos visítu per'íóc ícamcnte, por- O· t St 1 H,
- vlce-regen e cp .1an or-

que y�<lel',� comprovar que, pele thy, morto em ação na frente Ori
eontrár-io, so pode notar-se que se ental contava 38 anos e havia sido
acr-ntunru os sentimentos afetivos escolhido para êssé cargo pelo Con
para os homens de sua terra. Espl- gresso, em fevereiro elo corrente
ritual, como materialmente, nada

ano. Era hábil piloto, tendo con
do que dali procede desperta re- traido matrimônio em abril ele
sistêncías ou rtvalídades. O ])1'0- 1940, com a condessa Eelen Edelsh
grosso do Brasil é motivo de satís- Giuley,fação para nós e não podemos com

preender qual seja o motivo dessa
propaganda absurda. Estimamos
necessáeío antecipar-nos a desauto
rrzri-ln por cOI1l11Ieto".

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano. 12.

«DIA DO»OSOlD
CON'VITE

o Comandante e oficiais do 14° Batalhão de Caçadores têm n grata satisfação
de convidar as antm-idades e o povo em ger-al para asslatirem .,;1S snlenídades abaixo
que, em eomemor-açâo ao "Dia do Soldado", serão realizadas no dia 25 do corr-ente,
na Praça da Bandeira, em Florianópolis.

Às 9 horas: - Missa Campal mandada rezar pelo exmo. sr. Arcebispo l\Ieirúpo·
Iítano, em ação de graças pelo restabelecimento do exmo, sr. Presidente da Repú
blica, c, eU1 segrrída, a cer-imônta cívica do compromlsso müítar dos conscritos de
1942, do 14° B. C. e da Fôrça Policial do Estado.

Ecos da
enlutou

pavorosa
-

coracao,o
Sobreviventes dos 5 navios covardemente

torpedeados pelOS nazistas
Aracajú, 22 (A. N) - Nas proximidades de Caieiras, município de

Itaporanga, foram recolhidos e transportados a esta capital, os seguintes
náufragos: Eunice Neiva Baurmann, Maurício Pereira Vital e Franciscu
José dos Santos.

Salvador, 22 (A. N.) - Acham-se recolhidos ao Hospital Português
desta capital, 25 náufragos dos navios "Itagiba" e "Aráras", entre os

quais o comandante do primeiro, José Ricardo. Foi, também, al í, recolhi
da uma criancinha, que tendo perdido' a mãe no naufrágio, foi milagrosa
mente salva num caixote de leite condensado.

Aracajú 22 (A. N.) - Foi encontrado em Castro, município de Es
tância, o cadáver duma pessôa branca, cabelos lisos, cujo relógio de pulso
assinalava quatro horas e trazendo no dedo uma aliança, tendo �rll;v�d.o
o nome de Silah e a data de 22-3-42. Em suas roupas VIam-se as IlllCIaIS

R. V. O referido cadáver foi sepultado, dia 20, em Estância.

Florianópolis - Sábado. 22 de Agosto de 1942

o chefe de
inspeciona.

Dr. LAURO DAURA

O general George Marshall, dos Estados Unidos, visitou Londres para discutir com o snr.

Churchill e os chefes de Estados Maiores britânicos a questão de levar a guerra até às
po�tas do inimigo. Informou que em meiados de 1942 o exército dos Estados Unidos dis-
poriam de quatro divisões (cerca de 150 mil homens formadas todos os meses. A fotografia Rio, 22 - (Agencia Argus) -

mostra o sr. Churchill, Primeiro Ministro, e o general Marshall dos Estados Unidos inspecio- O sr. Pedro Calmon, diretor da
nando uma Divisão Blindada dos Guardas em certa parte da Inglaterra. Faculdade Nacional de Direito, .

(Foto de British News Service, para O ESTADO). falou, tambem, dia 19, aos estu-

tragédia que U--·--b--r-·n-o-n-a-z-J·s·ta ataca uma barca-: o povo não permitiu a �:�:e:te �.s�e���:���:od:e;!��Im su ma I circulação da Gazeta de Noticias a nacionalidade asseverou: "Nãonacíona brasileira exigindo-lhe combustivel Rio 22 (Age�cia Argus) - Dia. há lugar para duas atitudes,
, .

• 19, pela manha, ao aparecer nas nem para duas opiniões, porque

e alimentos -'---�', ban:a.s de jornais a «Gazeta de não pode �ave: duas caras quan
Noticias», o povo acorreu as do o Brasil fOI ultrajado". S.S.
mesmas e inutilizou toda a edi- foi calorosamente aplaudido ao
ção do referido matutino. terminar.

Salvador, 22 (A.' N.) - Falando à imprensa o comandante do iate
"Aragipe", que auxiliou o salvamento dos náufragos do "Itagiba" e "Ará
ras" informou que o submarino atacante não deixou o local do afunda
mento imediatamente. À noite, os seus holofotes cruzavam os ares. Mais
tarde, passava nas imediações duma barcaça, que foi abordada pelo mesmo

submersível, apoderando-se os inimigos do combustível e gêneros alimen
tícios existentes na mesma, deixando-os seguir livremente.

O comandante do "Aragipe" acrescentou, que o submarino abandonou
o local do sinistro, rumando para o sul.

Doenças de Senhoras
Vias-urinarias

Tratamento especialisado
das afecções crônicas do
li pa reJho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorréa cronica por meio
de eletricidade. Varizes e
hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Diatermia e

irnfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

e das 15 às 17 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

14. Tel. 1 663.
Residencia - R. João Pinto

9. Te!. 1 607.

O DIRETOR DA FACULDADE DE
DIREITO FALOU A MOCIDADE

A Brasileira
,

e
A firma i\IACHADO & elA., <lesta praça, agentes dos Serviços Aéreos COXDOR,

pedem-nos a l)ub1ica�fio do seguinte comunicado:
",\.fim de or-ientar a população o D. I. P. esclarece que a CONDOR é genutna •.

mente Inasf leir-a desde o dia 9 de Janeiro {lo coi-rente ano, data C111 que o sr. te ..

nente-coroneí Muricy Filho, da F. A. R., por designação do sr. Presidente Vargas,
assumiu a dh-eção dos seus serviços. Cabe, pois, ao povo brasileiro cooperar pela
salvaguarda de seu patrirnônío que é, também, o patr-ímõntn <lo Brasil".

"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre os aluguéiS de casa
Rio, (A. N) - o Presidente da República assinou decreto, determi

nando que durante o período de dois anos, a contar de primeiro de dezem
bro próximo vindouro, não poderá vigorar, em todu o território nacional,
aluguel de residência, de qualquer natureza, superior ao cobrado em 31
de dezembro de 1914, sejam o smesmos ou outros o locador ou sub-locador
e locatário ou sub-locatário.

Será entretanto, respeitada a estipulação anterior a 31 de dezembro
de 1941,' que tiver fixado aluguel superior, para vigorar depois daquela
data

Não será permitido cobrar pela locação ou sub-locação da residên
cia, qualquer impo rtância, a título de taxa, impostos, luvas ou outras quais
quer despesas ou indenisação não prevista na lei

Nos casos, entretanto, em que o aluguel a 31 de dezembro era majo
rado com quotas relativas a taxas e impostos, a respectiva importância

I poderá ser incluida no aluguel. n�� podendo este, ,el� hipótese alguma, su
perar o total que pagava o locatano ou sub-Io eatá r io naquela data.

Nos casos de residência alugada ou sub-alugada pela primeira vez após
31 de dezembro de 1941 ou de construção terminada, ou que hajam sofri
do reforma substancial posteriormente a essa data, serão regulados pela
seguinte forma:

Tratando-se de apartamento, o aluguel será igual ao de Apartamento
semelhante em tamanho e situação do edifício idêntico; tratando-se de

prédio duma só residência, o aluguel.rix�r-se-á pela base de cobrança .do
imposto predial; tratando-se de habitação coletiva onde residam varres

locatários ou sub-locatários, o aluguel de cada um fixar-se-á na base do
valor locativo e proporcionalmente à parte que cada um ocupar.

Durante a vigência desta lei, só será concedido despejos: Se o locatá
rio ou sub-locatário não pagar o aluguel no prazo convencionado; se o lo
catário ou sub-locatário der causa a rescisão do contrato ou faltar ao

cumprimento de qualquer obrigação estabelecida na. lei_; si o prédio neces

sitar de urgentes reformas; em caso de desap ropr iaçâo do imó vel; se o

locatário ou sub-locatário, ser notificado a entregar o prédio desde que o

locador ou sub-locador dele precise para uma própria residência, deixar

I de desocupá-lo no praz� de tr�s mese�. .

As infrações desta lei constituem cnme contra a econonlla popular.

Sugerido um expurgo contra os

quíslings das repartições públicasRio. 22 (N.) - O "Diário Carioca" publica vibrante editorial contra
a atitude de vários; "quislings" que existem nas repartições públicas,
os quais não prestaram nenhuma homenagem aos mortos pela pátria, vi
timados pelo fascismo, exigindo severa punição dos mesmos, dizendo:
"Por tudo isso resolvemos apelar para o governo no sentido de realizar
o indispensável expurgo do funcionalismo. Dum modo geral são os anti
gos integralistas os elementos mais perniciosos, salvo honrosas excessões.
Sôbre eles devem recair as atenções das autoridades. O momento exige
decisão e firmeza, não permitindo quaisquer contemporizações".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os japoneses querem. fazer a
CHUNQUIN, 21 (U. P.) -- FOI OFICIALMENTE DIVULGADO QUE
APELIDO WATNADE, FEITO PRISIONEIRO NA PROVíNCIA D,E
CENTEMENTE AOS CHE'FES MILITARES CHINESES QUE CADA DIVISÃO NIPÔNICA CONTA
COM UMA "SECÇÃO DE GUERRA QUíMICA" COMPOSTA 'POR CINCOEN1'"A HOMENS COM
VINTE APARELHOS ESPECIAIS PARA o LANÇAMENTO DE GASES ASFIXIANTES. E,STES
HOMENS ESTÃO DIVIDIDOS ENTRE OS DIVERSOS REGIMENTOS DA DIVISÃO. SEGUNDO
o COMUNICADO OFICIAL, WAT'NADE AFIRM,OU TAMBÉM QUE DUAS QUINTAS PARTES
DAS GRANADAS SÃO DE GASES TÓXICOS, SUFOCANTES, LACRIMÓGENOS, ETC�

guerra 'QuímicaUM SOLDADO JAPONÊS DE
KIANG-SI, DECLAROU RE-

INDICLL\DOR MEDlt)()
ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

. NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
( I Pela manhã, da.s 10 às 12
onsu ta!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr.

•

IDr. BEZERRA LEITE O r. Z. DE LINSi

l'li iii' CLÍNJC� NEVES
;' ) l, Ex -aesisteute da Clínlca

,I, �IEDICA Ginecológica da Facul-

'II da de Nacional de Medi-

II
CONSULTORIO: cin a e do Hospital Psi-

I Rua Trajano. 33 quiátrico do Rio de
II Sobrado Janeiro.

Consultas das 5 horas
CONSULTORIO: R. Tra-
jan o 33. Das 13 às 15 hs.

I
em deante.

I RESIDÊNCIA:RESIDENCIA:
Rua Blum enau, 28 Rua Trajano, es.

--

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS
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 OI

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

OLHOS

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra_

Dr. WENDHAUSEN - (diplomado pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Denartementc de Saúde

CLINICA MÉDICA

MARIO
Ex-interno

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: RUfi Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.
--------------------------------

Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA Dá�eto�a��a��SP�:1
Florianàpolis

Residência 'e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 5 I
(próximo ao. Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Díaríamentes 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 Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
servíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cous: Vitor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.
Hes: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLlS.

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

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela UniversIdade de

Genebra (Suíçaj
Com pr!\tlca nos hospitais europeuClinlcs médica em geral, pediatria.
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica Com o
dr. Manocl de Aoreu Ca.mnanario
Silo Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública. pela Uni ver.
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraoia
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando MachadO,'

TelefoDe 1195

Pt ORIANOPOll"

I
Dr. ARMINIO TAVARES

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA
CONSUl. TÓRIO:

Rua João Pinto. 1 - Fone 1.ft6l

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11ft - Fone 1.456

I Dr. ,Â.ntônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 as
11 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidl-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIOENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

Attende a chamados
14

na Vende-se ou aluga-se
a propriedade n: 35 à rua Al
mirante Lamego, composta
deum bungalow confortavel

Zurique, 21 (Reuters) - Devido ao número crescente de e moderno, e um sobrado
prisioneiros de guerra e trabalhadores estrangeiros que fogem com diversos depósitos na
da Alemanha para a Suiça, as autoridades germânicas estã? parte terrea, e ainda uma

agora construindo cercas de arame farpado na fronteira SUl- casa propria para instala
ça, a-fim-de facilitar a vigilância dos �uar��-fronteiras - I

ção de qualquer .industriasegundo informa o "Neue Zuaercher Ze;tung. ,.. I Aceita-se proposta de per-Fontes particulares revelam que, ,alem_ dos pnsioneiros de muto por outra casa no
guerra e operários estrangeiros, tambem sao numerosos os d�-I centro, ou próximo ao centro
sertores do Exército nazista, que procuram transpor a frontei-] da cidade.- Informações rro,
ra alemã para se refugiar na Suiça. ) 'I CASA NOVA. à rua FelipeAlguns dos fugitivos foram mortos pelos guardas da fron- Schmidt, 17.
teira, mas como a maioria desses guardas são homens inaptos
para o serviço militar, a grande maioria dos fugitivos conse
gue obter êxito na sua emprêsa.

Cercas de arame farpado
fronteira suíce::>

Associação Catarinense de Imprensa
Eleicão da no.va 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.

rlorianópo�is, 17 de agosto de 1942

AVISO
ANASTAC'1O KOTZIAS a

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

Felipe schmldt, nO 17 (antiga
Agencia da Companhia Sín
ger).
Florianópolis. 31 Julho 1942

ANAS'rACIO KOTZIAS
15v14

�� O PERIGO DA RECAIDA •• _

�"'-/--:;;=-- �r Depois de uma enfermidade, quando o

��:;-���r
organismo está enfraquecido, ainda há o

7tJ'/ perigo da recoídc que é sempre muito

III grave. A EMULSAO DE SCOTT-do mais
puro óleo de fígado de bacalhau - é re
constituinte de segurança, para velhos e
moços. Quasi 70 anos de aplicação por
médicos do mundo inteiro. Em qual
quer época, não há substitutos para a

EMULSÃO de SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

o INIl\IIIGO
o ataque alemão aos cinco navios bra

sileiros ultimamente afundados impres
sionou pelo número dos barcos e das

quila quando enfim se convencer de que
a vida nobre, digna, elevada, é íncorn

pativel com o alemão - com o alemão
e não somente com o nazista, pois o mal,
antes de SQl' nazista. é alemão, e só é
nazista porque é alemão,

COSTA REGO

migo, e aos brasileiros combatê-lo, em
vez cle admirá-lo, A Alemanha nunca fez

vidas que atingiu, e ainda por haver sido jús à admiração de nínguem, pois o que
levado a efeito abaixo, muito abaixo da apresentava como produto de seu en

linha do Equador, aproximando o perigo genho era sempre a organização do la-
dI" nossos centros vitais de comércio, in- trocínio; e a humanidade só viverá tran-

j
l\las o que verdadeiramente importa S.-ndl·cato dos EmpregadOS no 110merrCI-o _é que se trata ele um ataque tipico, di-

_ U-

II-é�� �:l���i�� ��'��id�osa�o�;�����mentos de Florl-anOrpoll·santeriores, era sempre admissivel invocar
a campanha contra uma certa e deter-
minada rota marítima insegura, na qual Assembléia Geral

.

EslraordináriatOGOS os navios se exporiam ao sacrifício,
Agora, porém. sucedeu o contrário. Tra
tava-se ele nossa 'rota habitual de cabo
tagem, que não abre caminho a nenhuma
das comunicações dos beligerantes, e os
navios afundados _: menos um, precisa
mente o menor, que não deslocava mais
ele G50 toneladas - eram toelos ele pas
sageiros, navios por sua própria nutureza
incapazes de servir ao tráfico da guer
ra,. se o rumo de sua navegação já os

! não tornasse insuspeitos. ifAtacando-os e

afundando-os, os alemães realizaram,
pois, um ato inutil, de pura crueldade,
fiéis à sua índole; mas quiseram provai'
também que o Brasil não está fóra de
seus cálculos, Eis a lição, digna de ser

apresentada a certos brasileiros, poucos
felizmente e alguns Ilustres, cuja admi
ração pela Alemanha muitas vezes os
levou a: considerarem a guerra com indi
ferença, como se ela não fosse, desde o

principto, concertada. preparada e de-
, flagrada contra o mundo inteiro,

- Que Vale Dantzig para o mundo?

I perguntava Hitler, afetando ares de ator
dramático, em 1939,

I
.. Valia tudo no plano da Alemanha, Va
lia a experiência e a aplicação da fôrça,
e Ítão era senão a fôrça alemã o motivo
ela inconcebivel admiração dos brasíleí

, ros acima aludidos, a qual não contami
nou, é exato, o espírito púhlíco, mas
nele incutiu bastante as astúcias germâ
nicas em sua obra de infiltração.

São essas astúcias as últimas ilusões a

dissipar quando a Alemanha escolhe o

ensejo de falar-nos claro, abatendo a más-
cru-a. Não é mais possível tolerar no país
os contactos ele onde resulte qualquer
espécie de confiança nos imigrantes ale
mães aqui estabelecidos, nem em seus
descendentes por esta ou aquela forma
desintegrados ela vida nacional. A guerra
submarina é trazida pela Alemanha a
nossas águas, em ofensiva não mais ape
nas contra as rotas abastecedoras dosbe]j�'eran teso porque visa igualmente oSlm�es cornérc io de cabotagem, Se este
fato nos impõe o dever de armar e pro
teger toelos os navios. ao mesmo tempo
110S Indíca a necessidade, a seu turno
in ilud lvel, de submeter os residentes
alemães ao estado de guerra assim dccla
rarlo pela Alemanha.

O sentimento popular exige represálias,
Entre estas e as medidas consentâneas
elo direito das gentes é conhecida a dís-
tãncia, e nem pelas primeiras se deci-
diria um govêrno cujo modêto não fosse
pedido à Alemanha, Por isso mesmo
cumpre aplicar desde logo as segundas',respondendo à agressão com a defesa.

Os novos métodos da espionagem díla- 'l.·nh... d.·r",t'" Porto AI FI'· I'taram de manetra consíderavel o gênio u ... v egre- orlõnopo IS
ela invasão nos povos de rapina,'Si..té pro-
va em contrário, todo alemão estabelecido E J & I
no Braail é um elemento invisivel da mp r e S B iS e9erumãovanguarda de assalto, Suas' diversas ati- S d FI

. ,

I
'

vidades não lhe podem ficar sob a dír-e- aídas e onanopo is as terças e sábados
cão. Cabe ao govêrno tomar-lhes o con- Saídas de Porto Alegre para Florianonollstrote administrativo, punindo o ínsubmis- 'às quartas e sábados50, ou encená-las ele modo pronto quan-
do nocivas, a-fim-de não chagarmos ao Saídas de Araranguá às quartas,extremo elo re,-ide pessoal pela mão dos .

d dornique sofr-em a perda írreparavel ele pes- saoa OS e omlngos
sôas queridas, parentes ou não, mortas

I
nos ataques elêsse inimigo já presente. Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

Io alemão era ontem o inimigo tácito;
é hoje o inimigo identificado, Cumpre ao PRAÇA Ir, DE NOVEMBRO
Brasil nl:(o considerá-lo senão como into- .. ... --_- _

clusive o Rio ele Janeiro,

Convo co.n 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 Mafra no 3S-Sobrado
a-fim-de se elegerem os vogais e supíentes que deve-
rão :- er apresentados como candidatos à Comissão do
Salário Mínimo do Estado, de conformidade com a lei.

Florianópolis, J 7 de agosto de 1942.
Gustavo Zimmer - Presidente

MANUAL DO ENGENHEIRO
A Livraria do GLOBQ, de Porto Alegre, vem de lançar no

mercado de livros, em belíssima encadernação e em dois volumes.
o "MANUAL DO ENGENHEIRO", obra prática e que se

completa pela elevação da matéria de classe que fartamente
expõe. Afóra as ilustrações, cálculos, desenhos, etc" encontra-se,
ainda, nessa obra, tudo o que concerne à matemática, física,
resistência de materiais, construções, arquitetura, - condiciona
mento do ar, esgotos e drenagem, construção marítima, urbanismo,
colonização, e diversos outros assuntos de maior interesse para
a engenharia. De preço acessivel e sendo o pagamento feito em
módicas parcelas mensais, é de se esperar que tão util obra
encontre o geral apoio no meio a que se destina. São represen
tantes nesta Praça, os Srs. Machado & Cia. estabelecido à rua

João Pinto n. o S, em cujos escritórios o" Manual do Engenhdro"
póde ser compulsado pelos interessados.

o !Ornor o

'c'e por 'n(orM\ ü e\it111r"lo
-

• I ela da, I..

\ ave u spin"Os.pe e
, e e

.

t11anCí10S \e irnto-elo o pe c.O. '�ondo -

O RUS�SUOV\ SABAUsedo- liquidO,sólido OU

AVISO AO POVO CATARINENSE
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CASOC ••·'OA AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e -eficientes aparelhos.
..

. _ .. GASOGENIO LIGH.T- . _ ,.
a excluaivido.de desse produto, fabrIcaçao InteIramente nacional, para todo o Estado de Santa CatarIna. Este aparelho, aprovado pela corruasoo de tecnlCO!i
encarregados p�lo Governo, já é conhecido em todo o Brasil como de absoluta precisão, eficiencia e de facil manejo. Com o maximo prazer ministra-se aos

snrs. Interessados toda e qualquer informação a respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes aparelhos, dentro de breves dias.
Rua Conselheiro Mafra N· 54 Telefone, 1.665 Telegrama ({TUFFIAMIN»

• A cidade --tomãdiariimente o seu

banho. Que seria da saúde da popula
ção, se não fôra a limpeza sistemática
das vias públicas? Assim, também, para
a saúde individual é indispensável fazer
uma limpeza periódica do aparelho renal.

I" , • HELMITOL de Bayer executa oti-
(' )- � mamente este serviço, garantia da saúde
I

��ro- .
-; atual e de uma velhice livre .) //

, de achaques. _,' �

� (l� � _.�.p
SE OSRlnSVÃO srn {

:>�8B�ELMITÔL
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Irelano n.O 16 - Sêde própria

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

Endereço telegráfico: BA�CREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Econornica Federal para li v.endlJ

das Apólices do Estado de f-'ernbmbuco, com sorteio
semestral, em Maío e Novembro.

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

Mantem carteira especlal para administração de prédios
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
.

C/C à díeposlçâo (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6Yo
C/C Aviso Prévio 8lfo

C/C Prazo Fixo 9%
Aceita procuração para receber vencimentos em

das as Reparticõe!'1 Federfii�. Est8duai!'1 � Municip8ÍE;.

Este aluno hobl
litou-se em es·

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico, i!]ã:i1!ir.i;-m--:__
direito comer-

eiol, corre'pon· I��_�-:derreio em sua !C;;;;---=c----=---_�
casa c�m estes 4 livros especialisodos que 111!1Wil11 1ff1"-'TI
dispensam o professor por ser de uma foclb-

.

dade jamais visto. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Ccs+c Jr.
n.O 194 'Caixa 1376, S. Poulo. Escola devidamente reg)�troda
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já U:Í"b gera·
ção de alunos e todos estão trabalhando, J_unte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços soo rnodi cos.Za em pe

quenas prestações. Nõo perderá nem tempo nem �,':Inheiro! Se
habilitará em 4 q 6 mezes, lendo direito, no fi�' do curso, a

um Certificado de compe íencio com o qual, dr- conformidade
com a lei bem claro, poderá comprovar a sua alto habilitação,

EDRALProdutos CAl
á venda na FARMAC'j{A ESPERANÇA
Rua Conselheiro MOifra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

Seja Guarda LiltrOS em sua Vasa .

Por correspondencia, em 12 mezes apsuas. V. S di

plomar-se-á-garl1ntimos . :lmelhoria-sempre há procura de

pessoas competentes. Fa/�a o curso em sua casa e obterá
melhor emprego. V. S. t!ambero 'pod�rà nos representar
nessa cidade, ganhandoJ muito dlDhelfo. Escreva alnda ho

[e a Caix!l Postal, 371 ':....·S. Pauio.

Sul América Capitalização S. A.
A mais importante' Companhia de Capitalização da América do Sul

o sorteio de amortizações realizados em 31 de Julho de 1942 determinou o reem
bolso antecipado dos títulos em vigor correspondentes às seguintes combinações

AKV DUV MDR UNL YKZ RHQ
Todos os -títulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão imediata

mente amortizados pelo capital garantido a que têm direito.
na Séde Social, Rio de Janeiro, ou com o Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florlanõpo

Its, Rua 'Fetípe Scbmidt (Edifício Amélia Neto).
Cem a combinação DUV, além de muitos outros portadores espalhados por todo o

8So00Õ·.OOOMas, certas dificuldades

�a�� a� ::!r���e���o�:s �� O snr. ERICO STRECKER, comercreno, portador do título N' 325.944,
Russia e outras diversas, I

que fez jus a essa amortização antecipada, por estar em dia com o paga-alteraram este plano. Quan- i d I d d d .. Ido o exército polonês estiver mento as mensa i a es o mesmo tltu o.
concentrado no Oriente Mé·
dia. será organizado em di
visões motorizadas e briga
das de tanks.
Especialistas poloneses es

tão tombem trabalhando
com os britânicos na rádio
localização e na produção
de explosivos e de tanks. Informações __.Gorn o Inspetor
Membros das forças com

batentes jugoslavas, che
coslovacas, francesas e no

rueguesas, foram treinadas
como tropas pa-raquedistas �IonteYiMu, 21 (R.) - O conde
pela brigada polonesa de
paraquedistas.

Procurai conhecer os detalhes destas vantagens dos títulos da SUL AMERICA CAPI
TALIZAÇÃO S. A, como meio de economia segura, prática e interessante.

Trinta mil poloneses
irão para o Oriente

·Médio
Londres, 21 (Reuters)

Todas as divisões de tropas
polonesas que' permanecem
na Russia, serão retiradas
para o Oriente Médio, n

nunciou o primeiro rrrí rris
tro general Sikorski, dirigin
do-se ao Conselho Nacional
Polonês. Declarou o general
Sikorski, que, sob o acordo
original assinado cornao sr.

Stalin, um exército polonês
de cem mil homens SE'r:Ci
organizado, dos quais 30.000
foram enviados ao Oriente
Médio afim de ser incorpo
rados as forças aliadas, alí
sediadas.

O próximo sorteio de amortização será realizado no dia 31 de
1942, às 14 horas.

Agosto de

ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis;
s/o. (Edifício Amelia Neto).

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

Não está longe o dia
do castigo

Sforza, falando aos jornalistas lo-
'

cais, declarou que a monarquia na

Itália estava falida e que será ore-

publicano o regime do govêrno que
regerá a sua pátria quando as ar

mas democráticas tiverem derru
bado o nazi-fascismo.
Prosseguindo, disse: "Sei bem

quais são os ideais e pensamentos
de meus compatriotas. Vivi na

fronteira f'ranco-ítahana até o dia
cm que as tropas do sr. Mussolini
Invadiram a França. Estive em

contacto direto com os elementos
mais representativos da Itália. O
fascismo é a mais fantástica criação
de publicidade dos tempos modero
nos, mas não está longe o lia em

que o sr. Mussolini e seus cúmpli
ces receberão o castigo que mcre-

Bastam algumas destas
gotas em cada narinal

r- Acalmam a irritação, des
.'" prendem a mucosidade,

VI-u reduzem a inflamação,
,.-" deixam V.S. respirar!

VA-TRO-NOL
Haverá excesso de

mulheres
Chicago,21 (De Boyd Lewis, cor

respondente da United Press) -

O sr. Philip M. Hauser, vice-diretor
da Repartição de Recenseamento,
declarou que, após a guerra, os Es
tados Unidos, pela primeira vez na

história, terão um excesso de mu

lheres casadouras. Tal situação se

verificará se o país perder meio mi
lhão de homens no atual conflito.
"O excesso de milhões de mulhe-

cem",
'I'erm ínou dizendo que acredita

va sinceramente na vitór-ia da' de
mocracia.

to- res na Europa após a outra confla

gração - relembrou. - teve como

resultado o inicio de discussões sôo
bre a conveniência de permitir e le
galizar é\ poligamia. Serão necessá
rios demógrafos que realizem estu
dos estatísticos, coisa de que não

se tratou na Conferência da Paz
de que saiu o Tratado de Versa
lhes". Segundo o sr. Hauser, o pro
blema de ganhar a paz dependerá
em grande parte do problema rela
tivo à população, que deverá ser

oportunamente resolvido. Entre
outros fautores para agravação
dêste último problema, citou o au

mento dos divórcios, após a guer
ra, e a dificuldade que haverá de
controlar os operários sem residên
cia fixa; pelo que deverão ser ado
tadas medidas eficientes e uma

norma nacional para solução ele
tais casos. Acrescentou que o ser

viço militar obrigatório aumentará
o número de casamentos, agora; po
rém a participação intensa em uma

guerra cruel reduzirá, provavel
mente, esse número a um novo ní
vel de baixa. Disse ainda que, fin
da a guerra, talvez se verifique um

aumento imediato nos casamentos
e nascimentos; mas esse aumento,
provavelmente, não se manterá por
um período muito longo.

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

-

I JOÃO PINTO DE OLIVEIRA
I

e SENHORA

I
participam a seus parentes e
amigos o nascimento de sua

filhinha MARIA-ISABEL.
Fpolis .. 16-B-19ft2

I.... -

5 V.-3

Salas no centro
Aluzam-se diversas salas

p/médícos. dentistas ou ado
vogados, sitas à rua Tira
dentes. 14 (sob).
Vende-se também uma otí

ma armação envidraçada pI
escrítorío. Tratar à Rua Fe
líppe Schmídt, 19 (Casa Dau-
ra) l�vs-6

Aluga-se uma sala PI·ano Venda-se um piano,
grande e confortável para casal, marca <Ronychs».
na PENSA0 SUIÇA, à ma Tratar à Praça 15 de No
Esteves Junior, 135. V 53. vembro, n-, 12. 6vS-2

Rua Felipp schmtot

-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & Cia.

27 DE JULHO
Foi entregue a ;>restamista Waldemer L. da Silva,

residente em São Francisco (Santa Catarina),
possuidora da caderneta n. 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.

4 DE SETEMBRO.
formidável sorteio realizará a Crédito Mú
Predial, no dia 4 de Setembro (6deira),

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 na 13.

Mais um
tuo

I
..------ ...

Consulta médica gratis !
Conlribuicão, apenas 1$000

-

Navio panamenho
torpedeado

fO
-

Mucu� da;�Asma Dissol
vido em Um Dia

Nova Iorque, 21 (H. T. M.)
- Nove vidas foram perdidas
no torpedeamento de um na
vio panamenho, cuja tripula
ção era de 44 homens. Os so
breviventes foram recolhidos
de bótes salva-vidas e bóias e
levados a Trinidad, de onde fo
ram transportados a um porto
do golfo do México. Dezessete
sobreviventes do navio pana
menho foram recolhidos por
um navio que posteriormente
foi torpedeado, perdendo vin
te de seus próprios tripulantes.
Entre os desaparecidos estão
tripulantes e artilheiros navais
canadenses, holandeses,' sue
cos, ingleses e chineses.

Os ataques desesperadores e violentos da
esma envenenam o organismo, minam a

energia, arruínam a saúde e debilitam o co
ração. F;.m 3 minutos, Me n d a c o, receita de
um famoso médico, começa a circular no
sangue, dominando rapidamente os ataques.Desde o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em r e s p i r a r e volta o
sono reparador. Não é preciso continuar
usando drogas, ciganos ou injeções. Tudo
o que se faz necessário é tornar 2 tabletes
de Monda.co às releições e ficará completamente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mondaco tem tido tanto êxito
que se oferece com a garantia de dar ao
paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma
em .8 �ia8, ou devolução do dinheiro, ao ser
restituído o pacote vazio. Peça Mandaco em
qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.

M enda eo A:a:.:::.m

Dr. G. I Vende-se uo? terreno p�o-
prro para ena

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
sinhas, extremando com 8
cidade de Bom Retiro. Infor
mações com MaTIneI Boell ,
em Bom Retiro. JS-Ati,

Clarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
I ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.'t68.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ALMAS AO MAR! de hasteamento da Bandeira Nacional. O Presidente da República
Causaram sincera e profunda couster- Hoje, portanto, às oito horas da manhã, toi hasteada, no e- i

assinou UIll �ecreto-�ei conce-

nação na alma brasileira os recentes tor- dificio da Faculdade de Direito de Florianópolis, a Bandeira Na- dendo a pen.sao especo ial de ...
pedeamentos de navios nossos por sub- $

-

Ih
marinos cio execranclo "eixo". Cinco na- cional, sagrado símbolo de nossa Pátria J em presença dos profes- 400 000 a v!':lva e 11. os me�lO-
vos mercantes. distr-aídas no comércio d A t M J
interno cle cabotagem, foram míseiavel- sares e alunos que entoaram o hino nacional. res e n 0010. oreira urnor,
mente atacadas, metralhados seus barcos A respeito da solenidade falaram o Diret . f • t �' morto em 1930, na séde do co-
salva-vidas e afundados ... Homens elo ar, pIO essor ca e .... ra- .

mar, cria�1Ças inocentes e mulheres in- tico dr. Henrique Fontes, e em seguida o pror essor ate- mando das forças revoluciona-
elefesas nao se pueleram subtr-air a essa

I d
' .

c .

P t N d C h
pavorosa uagéd ía, gerada pelo cérebro ratice dr. Afonso Wanderley Junior, como orador designado

nas em ar o ovo o un a,

megalomaníaco de Adolfo Hitler, I id d"fuehrel''' da Alemanha rebaixada ao 10- para a so em a e.
.

8do, pela graça do DIabo, seu patrono. . . A's 18 horas, terá lugar o arreamento do Pavilhão da Pátria omenagem a umVIdas sem conta se perderam. Naves '._
,

custosas foram destruiclas. E, sôbre tudo discursando nessa ocasrao o desembargador dr. Gil Costa pro marrtír catarl·nenseisso, C01110 asa negra dos milhafres de fes t d âti d F ld d d D'
.

d
'

Satan. páíra, estamos certos, a culpabili- sor ca e ra ICO a acu a e e ireito , sen o cantado o
elade da 5a. coluna e cio tra ídor. Envi- Hino Nacional pelos alunos e professoresanelo aos agentes do chanceler cioDe-'

.

mônio suas mensagens valiosas, discri
minando tonelagem, saída e número de
passageiros e tripulantes dos navios, êsses
vermes pusilanimes cla podridão moral
entregaram com elas a vida, talvez de
seus própr-ios irmãos e. estamos ce{-tos
elos corações que se abriram para êles' de
em se tratando de estrangeiros . ..

'

E o credo dêsses estrangeiros nós bem
o conhecemos .. .

E' êle o nazista, o fascista ou o lrn
pel'ialista nipônico, que ele transmissor
a frentE! mforma ao seu país, em prejuízo
ela Nacâo que <Js acolheu carinhosamente
dos segredos militares desta última .. :

Se brasileiro, imbuido ele déas anti
nae íoua ís. é traidor.
'I'i-aidor porque renegou o juramento

que. fez a sua bandeira e porque renegou.
murtas vezes, o nome honrado que lhe
legaram seus antepassados .

E o Brasil viu-se enlutado .
,O sangue inocente correu a jorros, das

vítrmas da sanha nazista ...
E. agora, só poderemos dizer aos exe

crandos adetos ele Berlim, Roma e 'Tóquioe aos tr-aidor-es:
- Basta, canalhas! Extravazou-nos a

taça ela paciência!
, Que o sangue inocente de teus irmãos,o 5,a. eoluna, que derramastes para be
neflçlO de V;us senhores de Berlim, Roma
e Tóquio, cala em jorros de malelição sõ
bre t�18 cabeça, reel�lzinclo-te à condiçãode míseravel pana, o rebotalho da socie
dade humana!

DR. SERTORIUS

Fazem a80S hoJes
O sr. Vitor Godinho:"
a sra. viuva Vitória Fernan

des;
a exma. sra. d. Iracema Z.

Garcia, esposa do sr. Pedro
Garcia, inspetor da Fazenda
Estadual;

a exma. sra. d. Zenita Da
didoff Lessa;

\J sr. tte. João Benício Ca
bral, oficial de nosso Exército;

a exma. sra. d. Sílvia Alen
court D'Avila, esposa do sr.

Vasco D'Avila, Procurador Ge
raI da República;

o sr . dr. Edmundo Acácio
Moreira, brilhante causídico;

a exma. sra. d. Hilda Gomes
U1ysséia;

a exma. viuva. Benedita Da
miani, genitora dos srs. prof.
Anacleto Damiani e Dionisio
Damiani;

o menor Raul Tolentino.
Forcas «yankees»

no Egito
Cairo, 21 (U. P.) - Quase

coincidindo com a partida do
primeiro ministro britânico sr.
Winston Churchill, chegaram
ao Egito tropas norte-america
nas completamente adestradas
para a guerra no deserto.

Essas tropas se juntarão ás
fõrças aéreas dos Estados-Uni
dos que já atuaram aquí. Es

Novas contribuições para a Campanha de Aviação Nacional. sas forças entrarão em ação
Quantia já publicada· . .. .. . .. . . .. 112:000$000 logo que estejam aclimatadas.
Felipe O. Laporta 3.000$000 Os círculos oficiais não auto-Busch & Cia _..... 3:000$000. .

Estefano Nicolau Savas 2:000$00(1 nzaram que fosse divulgado o
R. Schnorr 2:0008000 total de homens que integram
Machado & Cia. .. .. 2:000$000 êsses contingentes.Alberto Entres . .. 2:000$000 Quanto as operacões bé-
Moritz & Cia. 2:0008000

r t·
'

d d
.

Tom Wildi 2:000S000 ICaS, con mua uma ver a eI-

Otto Bernhardt .. 2:000$000 ra trégua no setor de EI El-
Dr. Alvaro MilIen da Silveira 1:0008000 mein.
Um Anonimo 1:000$000
Demétrio Lucas.... 1:000$000

JOÃOAVISO DR. DE ARAUJO

����eEo :�!������ Itra esse terrivel mal
(CRUPE)

Especialista em doenças e operações
olhoa-ouvidoa-rmr ia 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.

FOGO SIMBOLICO

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Na Baia faz-se assim
S. Salvador, 22 Pras

seguindo a campanha con

tra os exploradores do povo,
a polícia, solicitada pela
prefeitura de ltabuna, aca

ba de prender o comerei
ante Antônio Silva, por es

tar vendendo a caixa de
querosene a 120$000 e o qui
lo de açucar com 900 gra
mas·

Deverá chegar hoje às 17 horas a esta capital o

archote do "Fogo Simbólico", certame cívico promovido
pela Liga de Defesa NacionaI do Rio Grande do Sul.
P?-ra recepcioná-Io foi estabelecido o seguinte programa:
Dto 22 (Hoje):

1) - Recepção na ponte' 'Hercílio Luz" pelos mem
bros da Comissão Executiva da Liga de Defesa Nacional'

2} - Recepção na Prefeitura Municipal onde fala-'
rá, em nome da Cidade, o sr, dr. Osvaldo C�bral'

3} - Entrega do "Fogo Simbólico", na Pref�itura,
ao sr. Interventor Federal, que o conduzirá ao centro do
jardim "Oliveira Belo", j un to ao monumento dos Heróis
do Paraguai;

4} - O sr. In terverrtor Federal acenderá a "Pira da
Pátria", em altar armado junto ao aludido monumento.

(�las r d.e ��eolares for�arão Guarda de Honra ao "Fogo
Símbôlíco , na extensao do trajeto, desde o Largo Fa
gundes e em tôrno da Praça 15 de Novembro).

Dia 23 (amanhã):
Partida, pela manhã, do "Fogo Simbólico", condu.

zido por atletas.

86 RECEITASCjtátiJ !
Poderó encontrá-Ias em "Meu Livro
de Receitas", o qucl., alem de atra

ente e finamente ilustrado, contem
uma vciriedade de receitas de todo

MAIZEHA DURYEA
À MAIZENACAIXA POSTAL BRASIL S. Â. 31
Pero enu' ' F. S. PAUtO.'Or-meNo- ,9ro'I., o "M L'

4 O
"'''_ eu /vror!, RRuo .

e eceifas'
C

o

-

-""

idade ----__ ---------.-...
..- .....� ---.. _

....._
__ . ESlado

--"-- .

.&- .. _ ....

Campanha de Aviação

TOSSEPara alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

Nacional

Pecas �enuinas FORD
Só

- ,,,

com os concesslonarlos:
Tuffi Amin &: Irmão

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

Cartazes do
rL

dia
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1581 - FONE 1581 - -PONE 1602 -

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

"""""""'=o=����__�,_ ..._. ...,...._-=-,�.""�,_,_....",,,,,,,,,_* �� �_
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A's 6,30 horas

A ponte de Waterloo
Com Robert Taylor e Vivien

Leigh
Cine Jor. Bras. 2x96

Complemento Nacional (D.F.B.)
A voz da mundo lor. da Guerra

Preços: 2$000 e 1 $500
Imp. até 14 aoos

_.".-

A's 6,30 horas

_." ..

A's 4,30 e 6,:50 horas

Luar e melodia
Com Jhonny DawsCumplicidade

feminina
Com J. Carrol Naish e

William Henry
VINCiAN(A NA FRONTEIRA

Com Tim Holt

Centenario de conquista Lanterna magica 31
; Complemento Nacional CD.F.B.)Complemento Nac10nal (D.F.B.), Preços: 1$500 e 1$000

Imp. até 10 anos

co, que fez entrega ao interventor

Agamenon )Iagalhães de um cite· Nas ilhas Salomão em

que de 50 contos de réis, destina· r combate ontem tr�vado
dos à aquisição de um aparelho com as forças norte.ameri
para o Aél'o Clube de Pernambuco.l canas, Os japoneses tiveJ:'am

Antônio Matos Arêas
Num gesto que bem caracte

riza a alma da mulher brasi
leira, sincera e nobre, várias
senhoras, residentes no distrito
de João Pessôa (Estreito), pe
diram ao prefeito da comuna

josefense, sr. Pedro Mayworne,
que desse o nome de Antônio
Matos Arêas a uma das ruas

daquele distrito. O operoso edil,
nobre f' patrioticamente, acedeu,
outorgando o nome de Antônio
Matos Arêas à nova rua aberta
na séde daquele distrito, em

terrenos de André Maykott,
paralela às ruas Quintino Bocaiú
va e Osvaldo Cruz. O projeto
fpi apresentado ao Departa
mento Administrativo do Estado
e este, prazeirosamente, o apro-
vou.

Fica, assim, em uma das ruas

de nosso Estado, o nome de um

catarinense digno, que no são
cumprimento do dever, quando
navegava como 3.° maquinista
do "Parnaiba", viu-se tragado
pelas ondas, no momento em que
seu navio explodia, vítima dos
torpedos nazistas.

Caspa � LOÇÁO
LHOSA!

MARAVI·

Homens sem lei e
deussem

Berna, 21 (Reuters) - "A ordem
do mUJHlo não foi estabdecida por
Deus, e pode ser mudada a qlla I·
quer momento. É uma questão de
fôrça e não de moral" - escreve

Gocbbe]s, no "Das Reich". - "Os
lIOSSOS inimigos - continúa - têm
super·abundância dos artigos dc
necessidade c não os entl'egarão a

lling'llem por piedade, mas sim pela
fôrça".

Os israelitas de
Pernambuco doaram

um avião
Recife, 21 (F. ]\I.) - Esteve no

Palácio do Govêrno, uma comissão
da colônia iSl'aelita de Pel'llambu·

Os espanhÓiS querem lutar
Vigo, 22 (U. P.) - Em discurso pronunciado ante 40.000

falangistas galegos que se concentraram nesta cidade, o General
Franco disse que os espanhóis "devem preparar-se para unia
nova luta de ordem moral, religiosa, militar e industrial. Essa
preparação não quer dizer que amemos a guerra :e que não de
sejemos a paz" .

Mais adiante, disse: "Quero que este ato' seja uma afirma
ção nobre e clara da Espanha; uma afirmação de nossa unida
de e nossa fé. Sou pouco amigo de palavras. Aprecio predicar
com fátos, porém quero nesta ocasião dizer-vos o seguinte: "A
vida é luta e a paz é só um acidente, e assim, depois de nossos

esforços em campanha, temos de enfrentar uma nova luta, pois
os povos que dormem e se entregam à burguezia estão predesti
nados à morte. É de unidade completa que se precisa, pois de na

da servem a sforças no exército ou na indústria se fraquejam
nossos corações ante o destino de nossa nação".

Após o discurso, começou o desfi.le dos 40.000 falangistas,
entre os quais figuravam representantes mutilados e feridos da
Divisão Azul.

DOEN(AS DA PELE
E SIFILlS.

Altos chefes militares
em conferência com
o preso Roosevelt
Washington, 22 (U. P.) - O pro

sidr-nt« Roosevelt C011VOCOU a uma

conferência lia Casa Bmnca altos
chefe" militares, inclusive o almí
ranto King, o alm irnnt e Cunni
gham, o general James Burns e o

sr, Harry Hopkins. Não se revelou
o motivo dessa conferência.

Espinhas, eczemas. manchas
da pele. nerasítoses, furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo. r,-o.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das llí às 1'1 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar. IRosérto Perdeu-f e

U um, com de-
pósíto. Pede-se o favor de
quem o encontrou entregá-lo
nesta r e taeão. que será. gra
tificado. 5v-1

Navios para a nave
gacão entre países

americanos
""\Yashington, 22 (D. P.) - A co

missão assessora inter-americana
realizou sessão plenária para tratar
elo problema ele reunir navios para
a navegação entre os países ame

ricanos.

Machado & Cie.
Agências e

Representações
FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�nho Creasutadl
"SILVEIRA"

Grande T6nico

Clixa pOltl1 - 37
RUI João Pinto - 5

FlORIANÚPOllS
Sub-lJgentel nOI pril1cip,,"

muncielo) do E.tado.
17P.

Eh! «see» Lambell'to !
Que pressa é essa !
Rio, 22 (A. N.) ._ Reuniu-se o

Conselho de Imigração e Coloniza ..

ção, estudando várias consultas 'lÔ
bre a situação legal de estrangeiros.

O Conselho aprovou vários pare
ceres. Em um deles o Conselho es
clareceu não ser de sua alçada o

pedido de retificação de nacionali
dade italiana para brasileira formu
lado por Lamberto Polombini.

Clínica médíco-círürgtca do I�!;;cia�!Y�mOm�é�ti�°!esenhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

e!I'l
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PER1NEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vario
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspitals de FlorlanópoUs.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, dIarIa

mente.
-

Por preço de ocasião
v e no em se: uormttorlo CHio

Ne grluho ). 1 camiseiro, 2
camas para criança. 1 SHII)
de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

lnas no
pequen a8
t amanho,
PILULAS DB

REU'tERenormes na
8�O ircada noS

. sua e 1
do appa-males dlgest\'"Vo.relho dora dos Rádios R. C. A. Victor,

Vávulas e Discos. - Rua Traja-

distribui-CASA MISCELANEA,

no, 12.

ULTIMA HORA
Nossos escoltadosnavios serão
Rio, 22 - O chefe do governo brasileiro, dr. Getúlio

Vargas, declarou aos marítimos que, doravante, nossos

barcos navegal'ão escoltados, por unidades brasileiras e

norte-americanas e por !erças aéreas das duas nações
amigas.

Os lares brasileiros enlutados pela
pirataria nazista

Rio 22 - Foi pficialmente anunciado que sóbe o 416
o número de vítimas do torpedeamento dos 5 navios
brasileiros, pelos pira tas do "eixo".

Só a liberdade gera a amizade
Rio, 2.2 - O Perú, o Equador e a Guatemala expres

saram seu pesar e sua solidariedade ao govêrno e ao

povo do BrasH, pelos recentes atentados nazis.

SOLID�4RIEDADE AR6ENTINll
Buenos Aires, �2 - O Senado e a Câmara da Repú

blica Argentina expressaram, de pé, sua solidariedade
ao Brasil, pelo atentado de que foi vítima. O Senado
condenou acerbamente \ o asqueroso crime nazi.

-,----

Continua grave a situa�ã.o um contingente de 700 ho
russa no Cáucaso. Os al'� mens completamente posto
mães ameaçam as bases dl? fóra de ação . .;.670 foram
Mar Negro. mortos e 30 coiram prlSlO-

" neiros. Os "amarelos" pen-
i�avam com êsse contingente
r',eocupar vá�ias ilhas daque
le \ arquipélago.

Na Croácia foram fuzila
dos, pelos alemães, 10 pa
triotas, devido a morte de
um soldado alemão.

O judeus holandeses foram
intim adas a acederem o pedido
alem�'\o para trabalharem na

Alema;'lha, sob pena de serem

internac..'os,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


