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WASHINGTON, 27 (R.) -- OS CIRCULOS AUTORIZADOS INSISTEM EM QUE O BRA�i.J�brt�TERA DE PRESTAR AUXíliO MILITAR DIRETO ÀS NAÇÕES, NA LUTA CONTRA O·���O".CONTUDO, O PODERIO MILITAR BRASILEIRO TERA DE SER APLICADO NA VIGILÂNCIA1NTER
NA E� SOBRETUDO, NA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE SUAS' EXTENSAS· FRONTEIRAS.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lu post.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Florianópolis - Ouínta.ferra, 27 I N. 8623

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às li horas.
.Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

Sub-.gent.. nOI princip.h
muncípiol do E.t.do.

17P. ANO XXVIII

CATARINENSES
O estado de beligerância a que nos arrastaram, por atos reiterados

de guerra, a Alemanha e a Itália, impõe-nos a todos altos e relevantes
deveres.

Dever de união sagrada em torno elo Chefe da Nação, supremo
intérprete das suas aspirações e dos seus anelos. Dever de disciplina
no sentido de acatamento às determinações das autorielades, para que
se não quebre ou altere o ritmo ele ordem e tranquilidade em que se

elesenvolve e progride o Estado. Dever de trabalho, caela vez mais in

tenso, nas fábricas e nos campos, nas usinas e nas minas, para que
aumente e cresça a produção catarínense. Dever ele cooperação com

o poder público para que se fortaleça caela vez mais o espírito ele re

sistência com que se hão ele enfrentar e vencer as clificulclaeles desta
hora trágica do mundo. Dever de vigilância para salvaguarda e defesa
ela nossa terra e elos nossos lares. Dever ele respeito aos bens elos súdi
tos dos países agressores, que eles são garantia e penhor ele reparação
dos danos que o vandalismo totalitário ocasionar ao Brasil e aos bra
sileiros.

Essa a palavra ele ordem (lo Presidente Getúlio Vargas, que confia
plenamente, como sempre confiou, no patriotismo e na bravura elos

catarinenses, os quais lhe aguarelam ele cabeça altiva e alma fremente
a voz de comando para a Vitória.

A hora não tolera hesitações nem apatia. Uma e outras revelam

incompreensão ele deveres para com o Brasil. A hora é ele fé nos seus

destinos. De afirmação elas suas energias raciais. De certeza no futuro
e na grandeza soberana ela Pátria imortal.

N("1'(-1I Ramos, Interventor.

Agosto de 1942

e a Honra 'da Patria

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

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

o esporte e a guerra
Rio, 27 (D. N.) - A Federação

Atlética ele Estudantes acompa
nhando o esforço ele guerra que o

Brasil empreende no momento,
institue os "esportes para guerra",
que serão realizaelos a 29 próximo,
às 20 horas, (j estádio elo Flumi
nense Futeból Clube e em home
nagem ao presidente da Repúbli
ca. Êsse torneio constará de pro
vas de lançamento de granadas,
corrielas de obstáculos, levanta
mento e transporte de feridos.mar
cha rastejante. Dado o entusiasmo
que despertou no seio da classe
universitária, dez escolas superio
res já se acham inscritas. As íns
crições encerr'ar-se-ão amanhã.
A propósito, a F. A. E. acaba de

receber elo ministro ela Educação
o seu decisivo aplauso, incondicio
nal apôio e calorosas felicitações.

-4 Imprensa BrasileiraSOLIDARIZANDO-SE COM O SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, A IMPRENSA BRASILEIRA DIIU.GlllJ-LHE U'A MENSAGEM, DA QUAL EXTRAIMOS ÊSTE TÓ
PICO: "EXCELÊNCIA: A IMPRENSA BRASILEIRA PREVÊ CLARAMENTE OS SACRIFíCIOS QUE PODERÃO ADVIR, QUE HÃO DE ADVIR. MAS NENHUM TÃO
GRANDE QUANTO SERIA O DA DIGNIDADE NACIONAL, QUE V. EXA. AMPAROU COM A RESOLUÇÃO VARONIL DA GUERRA, DESAFOGANDO A ALMA BRA
SILEIRA - ESSA ALMA QUE PREFERE PERDER A VIDA A CONSERVA-LA VILIPENDIADA. V. EXA. TEM NESSA CONJUNTURA O APOIO UNANIME DA NA
çÃO. PROSSIGA, POIS, ENCARNANDO DESSARTE O SENTIMENTO PÚBLICO. EM NOSSAS CIDADES FELIZES, EM NOSSOS CAMPOS SOSSEGADOS, EM NOS
SOS LARES CARINHOSOS, NINGUEM DESEJOU A GUERRA. NINGUEM, PORÉM, EM PARTE ALGUMA DO NOSSO TERRITÓRIO, DESEJA AGORA UMA PAZ
DESPRIMOROSA. E NÃO PERMITA, SR. PRESIDENTE, QUE MÁUS ESTRANGEIROS E BRASILEIROS PÉSSIMOS, ACASO EXISTENTES, CONTINUEM MISTU
RADOS COM OS NOSSOS COMPATRIOTAS AUTÊNTICOS, ATRAIÇOANDO E ATASSALHANDO A NOSSA pATRIA ACOLHEDORA NA COMPLEXIDADE INFINI
TA DO INFAME EXERCÍCIO DO "QUINTA-COLUNISMO". PARA OS MISERAVEIS JUDAS DA SEGURANÇA NACIONAL NÃO CABEM DISPLICÊNCIAS NEM TO-

LERANCIAS, NEM PIEDADE, TÃO DE NOSSA íNDOLE; MAS QUE, DORAVANTE, SERÃO CRIMINOSAS, SERÃO FÓRMULAS DE CUMPLICIDADE".

Na «Brahma» houve feridos
Rio, 27 (D. l'\.) - Um incidente ele cm-ater grave teve lugar na

conhecida Cervejaria Brahma, à rua José Higino, onele os emprega
elos brasileiros exigiram a imediata retiraela elos alemães e italianos

que alí trabalham. Como êstes procurassem Impedir, pela fôrça, a rea

lizacão daquele exp-resso desejo dos nossos patrícios, orrgínou-se sério

conflito, no decorer do qual foram feridas eluas pessoas, cujos nomes

são os que se seguem: Melzer Archard, suíço, de 36 anos, casado, e

Mário Marques Lage, ele 31 anos. O suiço teve o crãio fraturado, es

tanelo internado no Hospital elo Pronto Socorro.

Brasil E!!t��ei!!�!�o E!JI��l 20.� :rl��:sd�:r;'ore�baíxador dos Estados Unidos junto R:IO, 27 ( Estad.o ) - De há
ao nosso govêrno, sr. Jefferson muito a Delegacia de Ordem
Caffery, cuja atuação leal e ef'icien- I Política de Niterói vinha ob
te pela aproximação ainda mais I servando atividade de indíví-
s(�lida e mais objetiva. entre .a sua duas suspeitos súditos dopatr i a e a nossa lhe ela o direito ao .

.,
'

_

justo título ele amigo cios brasilei- "eixo". Com a declaraçao de
lOS. guerra do Brasil às potências
Em todos os entendimentos, em agressoras, êsses elementos re

todas as trocas de vista, em todos crudesceram em sua atividade,
motivo por que foram os mes
mos detidos pelo delegado Ra
mos Freitas. Os presos, que as
cendem a 200, foram removidos
para a ilha das Flores, onde
aguardarão outro destino.

de

Churchill o

Os vau cortar lenha
Rio, 27 (D. N.) - O Chefe de Polícia, em entendimento com o di

retor geral de Investigações, resolveu remeter os presos comuns desta
capital para a Penitenciária Agrícola em Dois Rios, a-fim-de esvasíar
os xadreses para neles serem alojados os partidários do "eixo" bem
como os naturais da Alemanha e ela Itália que forem detidos.

'

Em virtude do racionamento do gás nos hospitais e quartéis desta
capital, os presos comuns recolhidos à Penitenciária Agrícola de Dois
Rios cortarão lenha destinada às Cozinhas desses estabelecimentos,
percebendo uma diária ele 4$000.

Tonelagem perdida pelo Brasil
Com o torpedeamento nazi-fascista ele mais cinco unidades da

nossa Marinha Mercante, as perdas desta sobem a quinze navios,
com uma tonelagem total de 64.034 toneladas, São estes os
vapores e sua respectiva tonelagem: "Buarque", 5.151; "Olinda" 4.058;
"Arabutâ'', 7.874; "Cairú", 5.152; "Cabedelo", 3.557; "Parnaíba"" 6.642;
"Gonçalves Dias", 4.996; "Alegrete", 5.970; "Pedrinhas", 3.666; "Taman
daré", 6.942; "Baependí", 4.800; "Anibal Benévolo", UJ05; "Araraquára"
4.821; "Itagiba", 1.800, e "Araras", 650 toneladas.)

,

falaria sôbre

A me�sagem da «Acioo Argentina»Buenos Aires, 27 (R.) - A organização patriótica "Acion Argenti
na", enviou uma mensagem telegráfica ao Presidente Vargas, expres
sando a profunda solidarieelade dos argentinos na luta declarada pelos brasileiros à agressão totalitária. Depois de acentuar que o estado
de beligerância "era a única atitude que se esperava do valoroso povo
irm�o�', a mens�g�m frisa: "Os quinta-colunistas pagaram- a fidalga
h�stlhdad: �rasllell'.a com a traição ao Brasil, onde, sob a proteção de
leis magnammas, tiveram uma liberdade que nunca puderam' gozar
em suas pátrias de origem". Porisso, a atitude do govêrno brasileiro
era a única resposta que dele se esperavé�.l.J�yiçl_anclo. CQl11 clpôs§o .. ?1�
brutais arremetidas dos países agressores\

Londres, 27 (H) - Escreve o I raio de tão grande e expressiva na-

correspondente político da Reuters

I ção sul-americana, como o Brasil,
que, quando o sr. Churchill pro- ler-se juntado às nações unidas.
nunci ar a sua esperada declaração Acolheram com entusiasmo a cn

sobre a situação da guerra, ao se- Irada daquele país na guerra de
rem reiniciadas as sessões da Câ- po is de tantas provocações, não
mara dos Comuns. após as férias tanlo cm virtude elo ponto ele vis
de verão, aludirá ii nova situação ta cst rutegico e material, mas de

vido ao falo de que mais uma grau
de nação se reune à cruzada para
() esmagumcuto ela tirania nazi-fas
cista.
Espera-se que, se houver debates

sobre a situação da guerra após a

declaração do primeiro minislro,
sejam feilas numerosas alusões

à

:l�'ão brasileira, por todos os parti
dos. l� igualmente provavel que
seju CI1\ iadu convite ao embaixa
dor do Brusi I para que pronuncie,
t'111 sessão pri vada, um discurso
peranle os membros do Par-lamento
'sobre o que o Brasil poderá fazer
em prol das nações unidas, bem
como sobre o oue estas poderão
1'8 zer pe lo Brusí l.
Não há atualmente nenhuma in

lcnção de dar qualquer passo no
sentido do fazer com que os hru
si lciros em idade militar, que estão
na Inglntcr ra, sirvam nas forças
elo Brasil ou da Grã-Bretanha.
No acôrdo existente entre as po

tencias aliadas, estipula-se que po
derão ser convocados os nacionais
de qualquer nação cm guerra con
t ra () "eixo", mas até o presente
não houve pedido por parte do go
vôrno do Brasil para que aquela
estipulação scja aplicada aos cida
dãos brasileiros.

�)S momentos, enfim, o sr. Caf'I'erv
n ào foi um simples representante

. dos interêsses do seu país. Bateu
se sempre, pelos int crêsscs coruuns
dos Estados Cnidos e do Brasil,
empenhado em aprofundar ainrl.t
mais e cada vez os sentimentos ele
fruter-nldade já existentes.
Achava-se ê le em sua pútria, em

missão ligada ii obra a que se de
dicou, quando as circunstâncias
bem conhecidas levaram o nosso
goyêrno a tornar posição ao lado
das nações que combatem as for
ças elo mal. Apenas lhe chegou a
notícia dêsse acontecimento, apres
sou-se em rcrornar 80 seu posto,
para estar conosco numa oportuni
dade tão decisiva da nossa história.
Devemos recebê-lo com as sauda

ções mais efusivas.

criada no Allânlico Sul com a cn

lrada do Br-asil no conflito atual.
Embora o Parlamento esteja prc

sentcmcnl c em férias e os seus

membros se encontrem empenha
dos em visita aos eleitores, aqueles
que pudcrum ser encontrados ma
nif'cstarum grande' salisfação pelo

Que punhado de patifes!
S. Paulo, 27 (A. N.) - Por terem tomado atitudes anti-nacionais,

várias pessoas foram detidas nesta capital. Entre os detidos figuram
muitos japoneses.

Por ocasião do comício elo Centro Acadêmico 11 de Agosto o japo
nês Mituku Koba, que foi preso, disse que os manifestantes alí pre
sentes "deviam ser "retalhados".

Manoel Mota, brasileiro, foi preso dizendo que a "quinta-coluna era

I quem mandava no Brasil".
João Abrão foi preso porque gritava '.'A Itália domina o Brasil".
José Pereira ela Silva foi detido quando dizia: "Os brasileiros não

valem nada".

«eixistas»
Caspa 1

LHOSA!
LOÇÃO MARAVI·

I Comprai na cr SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

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

Legião Brasileira de Assistencia
o "Diário de Notícias", de Porto Alegre, publica um telegrama

do Rio, informando que a senhora Darcí Vargas acaba de crear uma

entidade, cuja ação se desenvolverá em todo o país, tendo por finali
dade assistir aos mobilizados e suas famílias. A nova entidade não se

imiscuirá nas providências elo Estado, completando a ação do poder
público. Seu nome será Legião Brasileira ele ASSistência, com sede no

edifício da Associação Comercial do Rio.
A nova organização terá grande atividade no interior do país, ha

vendo"em cacla capital um núcleo central articulado com a séde cen

tral no Rio.
As famílias elos soldados receberão amparo e proteção, não só

pecuniário como roupas, gêneros, remédios e educação para as crianças.

Os «eíxistas» de enxada na
-

mao
RiO', 27 ("Estade") -- LegO' que sou be de afunda

merrto dos navies brasileires per:submarines de "eixe",
e sr , Arí Pitombe, secretarie de Interier de Alageas,
mandeu prender imediatamente varies súdites dos países
tetalitarios, residentes naquele Estado, determinandO'
fossem aproveitades no serviço de abertura de valas e

saneamento. Assim, mais de 30 alemães e italianos est do
desde e dia do afundamento dos nesses navios traba
lhando de enxada na limpeza de Bebedouro. Depeis de
serviço, durante e dia, os súdites de "eixo" são reco.
lhides à. Penitenciaria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.... -----------------------------------------------------

Até O Genio I
Uma Calamidade!

II
Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um ver

dadeiro inlerno.
Urna Calamidade !
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode fica alterado

e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor
recida. desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zan
gando-se facilmente pelas causas mais insignificantes,
Um martírio!

Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau funciona
mento dos órgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

RECiULADOR GES,TEIRA é o Remédio de Confiança para

tratar intlamação do Útero, o Catarro d� Útero causado pela

Iinflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provocadas
pelo mau tuncionamento dos orgãos Utero-ovarianos, a Pouca
Menstruação, as Dôres e Cólicas do Utero e Ovarios, as

Menstruações Exageradas, e Muito Fortes ou Muito Demoradas,
a,!) Dôres da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do
Utero congestionado.

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesfeira

!�!��:��d�� �!�q�:�� Serão punidos depois da guerra
mirante Lamego. composta OS culpados pelo luzl·lamento d r I

r

deum bungalow confortavel e e ens
e moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma

casa propria para instala
ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

centro, ou próximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA. à rua Felipe
Schmidt, 17.

'Washington, 26 (R.) - Na sua mações e provas, relativamente
recente entrevista aos representan- aos crimes bárbaros perpetrados
tes ela imprensa, o Presidente pelos invasores da Europa e ela
Roosevelt disse que todos os fun- Ásia, É, portanto, conveniente que
cionários do "eixo", culpados de êstes últimos recebam esta adver
fuzilamentos de refens, serão

pU-I têncía, que
ainda chegará a tempo,

nídos após a guerra. O Presidente de que terão de comparecer às cor
Roosevelt advertiu as nações íni- tes ele Justiça dos próprios países
migas, em declaração formal, ele que óra oprimem, a-fim-de respon
que "terrível retribuição" os aguar- derem pelos seus atos".
da em consequência do que a qua- O Presidente Roosevelt reiterou
lificou ele "crimes bárbaros" contra sua declaração feita no dia 25 de
as populações civis, em países outubro de 1941, asseverando que
ocupados pelo "eixo". os métodos terroristas do nazismo
Esta declaração foi formulada contra as populações civís eram

pelo Presidente Roosevelt, em res- atas desesperados que provam a

posta à comunicação conjunta dos impossibilidade de ganhar a guer
govêrnos ela Bélgica, Grécia, Lu- ra. O terror não pode trazer a paz
xemburgo, Noruega, Holanda, Po- à Europa e servirá, unicamente,
lônia, Checoslováquia e Jugoslavia, para semear o ódio, que um dia

. hem como elo Conselho Nacional terá recompensa terr-ível".
Francês, em Londres, chamando a Quando um representante da im
atenção para os crimes cometidos prensa sugeriu que os povos dos
pelos representante elo "eixo" con- países ocupaelos fariam justiça pe
tra as populações civís em terrí- las próprias mãos, depois da derro
tóríos controlados. ta do "eixo", o presidente Roosevelt
A declaração do Presidente elos manifestou a sincera esperança de

Estados Unidos diz que "o govêrno que se seguiriam processos judí
norte-americano tenciona, C01110 ciaís, salientando que. "por nossa
bem sei que também tencionam os vez não desejamos matar pessoas
govêrnos de todas as nações uni- inocentes".
das, fazer uso adequado de infor-

GargantaIrritada
Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as
membranas irritadas.

Por preço de ocasião
Vennem se: dormitorio (Rio

Negrinho), 1 camiseiro,2
camas para críança. 1 sala
de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

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

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112,

Caixa-Post� 110-Fone: 1277

Longe da vitória· decisiva
Moscou, 26 (R.) - Foi lida na emissora soviética a seguin

te proclamação oficial: "Imensas fôrças contrárias a Hitler es
tão sendo concentradas numa extensão nunca vista. O exér
cito olemão, embora ainda forte, já não é o que era durante o'
ano passado, quando do seu avanço, que abrangia uma frente
desde o mar Barentz até o mar Negro. Nas presentes batalhas
o exército alemão só póde obter êxitos numa parte da frente e,
assim mesmo, à custa de perdas enormes. Hitler está, como

sempre esteve, muito longe da vitória decisiva".Cabelos brancos l
JUARAvrLHOSA!

LOÇÃO

Dr: eterno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.468.
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Snr. JORGE SAADS, comerciante - Colatina

AIMENACES LEITE DE OLIVEIRA, estudante, tilho do Sr.
Ubaldino de Oliveira, despachante, Av. São Jeronymo, 197
Belém
ALBERTO FONTENELE CRAVEIRO, sócio de Alberto Cravei
ro & Cia. - Fortaleza

Snr. MANOEL TERTULIANO MEDEIROS, agricultor - Angicos
Snra. MARIA ROSA DE MEDEIROS - Natal
I - Snr. IVAN PINTO DA ROCHA, comissões e consignações, Rua

do Brum, 69 - Recife
Snr, ANTONIO MESQUITA Itabaiana
Snr. RODOLPHO CARIBE ARAUJO PINTO, agente de Seguros de

de Vida - Salvador
Snra. GLADYS JOHNS. Av. Getúlio Vargas. 1.245 - B, Horizonte
Snr. G. E. STRICKLAND, Rua do Passeio, 62 _ 2°
2 - Snr. DR. ADHEMAR VIEIRA GOULART, Rua Buenos Aires,

104 - s/21
Snr. ERICO STRECKER, empregado da Casa Carlos Hoepcke S/A
- Florianópolis
Snra. ZAHIA ATALLA ERMOR, proprietária do "Palácio das Sedas"
e «Nossa Casa», Rua José Bonifácio - Pirassununga

Amortizados com 10 contos:
101 títulos no vaJor de I.OJO contos

Amortizados com 5 contos (Premio Unico)
16 - Snra. Divina Maria de Jesús - Contagem Minas Gerais
23 - Snra. Rosa Chargorodsky Antunes, Rua Professor Gabizo, 129 Capital Federal

Até Julho p/passado [à foram amortizados 102.675 contos de réis.
Solicitai a relação completa dos titules amortizados, na Séde Social ou ao

Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Kua Felippe Schmidt
(Edifício Amélia Neto) da

Sul América Capitalização

Espírito Santo

Arnortrzados com 25 contos

Pará

Ceará
R. G. Norte
.R. G. Norte

Pernambuco
Sergipe

Baía
Minas Gerais
Cap. Federal

Cap. Federal

S. Catarina

S. PAULO

o próxlmo sorteio de amortização será realizado em 31 de Agosto
de 1942, às ! 4 horas

Representantes:
MACHADO & Cia.

NegociO de ocasião:
Vende-se uma Iímoustna

de aluguel, chapa no 1.511.
Tratar com o proprietarto,
Victor E'lpindola, Ca-a Ele
tri<;a- Rua João Pinto 14

svs 3

Rio, 26 - Segundo anuncia' em 31 de julho de 1942. O
o Boletim Americano', que se "WPB" avisou a centenas de
edita em português, em Nova empresas comerciais que, se

Iorque, o Departamento de não cederem voluntáriamente
Produção de Guerra acaba de algumas de suas máquinas de
proibir a fabricação de 'má- escrever, terá de requisitá-las,
quinas de escrever, a partir de acôrdo com o poder que lhe
de 31 de outubro próximo.Ex- confere o "Second War Powers
cetua-se um pequeno número Act". A campanha para a ob
de máquinas dessa natureza, tenção de máquinas de escre
as quais serão produzidas pela ver vai agora abranger os par
Woodstock Typerwriter Com- ticulares, inclusive os escrito
pany para o govêrno america- res, jornalistas; estudantes,
no. A produção de máquinas etc.
portáteis foi também proibida

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

--"�.----------------------------------�-----

Lutando como OS. demais soldados
Washington, 26 (A. P.) - O presidente Roosevelt foi in

formado que seu filho James Roosevelt tomou parte no raide
ii ilha de Makin, sómente ao ler 0S jornais. Virando-se, então
para o secretário, disse: - "Você sabia que o Jimmy estava na
brincadeira ?".

O secretário Stephen Early informou isto aos repórteres,
acentuando que nem o presidente nem a senhora Roosevelt ti
nham qualquer informação sôbre o local ou os locais das ati
vidades de seus Iílhos, da mesma maneira que os pais e as mães
de todos os outro� oficiais e soldados que se acham em serviço,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 18TlOO - Quinta-feira, 27 de Agosto de 1942
'.1

3
= &.

'EMPRESA CONSTRUCTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Governo Federal

Carla Palenle, n. 92
Matriz S. Paulo - Fone: 2·4550 Caixa Postal 2999- End. Teleg, Reg. «Constructora
Rua Libero 8adaró t03-107 Filiaes em todos os Estados e agencias no interior

,

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Agosto de 1942
I' Número Sorteado 9400 - 2' Número Sorteado 6788

Planos Mundial "B" _- 11(" -. "O" 89400
Mundial «8»

NUMEROS PARA o SORTEIO
Plano Universal "H" 788400

Os títulos com os

4 Iinaes 9400 Valor 9:000$008

Os titulos com os

3 ílnaes 400 Valor 200$000

Mundia 1 «C» I Mundial «D»
89400 Valor 2S:000$000 i Premio 89400 Valor 20:000$000
99400 Valer 14:000$000 12' Premio 99400 Valor 10:000$000
9400 Valor 8:000$000 Õ' Premio 9400 Valor 5:000$000

19400 Valor 5:000$000 14' Premio 19400 Valor 3'000$000
29400 Valor 3:000$000 15' Premio 29400 Valor 2:000$000
Os títulos com os Os títulos com os

4 Iinaes 9400 Valor 1:500$000 : 4 Iinaes 9400 Valor 500$000
Os títulos com os I. O títulos COm 08

3 finais 400 Val6r !OO$OOO 13 Ilnaes 400 Valor 50$000
Os títulos com os Os titulos com os

2 Iinaes 00 Valor 20$000' 2 Iínaes 00 Valor 10$000
Os títulos com

.

o íínal do I Os títulos com o final do
t Premio O Ficam isentos do paga- l: Prlilmio O Ficam isentos do pagamen-

mento da mensalidade seguinte. to da mensalidade seguinte.
Os tttulos com o final du I Os títulos com o final do

, Premio 8 Ficam isentos do paga- 2' Premio 8 Ficam isentos do paga-
mento da mensalídade seguinte. mento da mensalidade seguinte.

89400 Valor
99400 Valor
9400 Valor

19400 Valor
29400 Valor

30:000$000
30:000$000
30.000$000
30:000$000
3J:l)00$OCQ

I' Premio
2' Premio
3' Premio
4' Premio
50 Premio

I' Premio
2' Premio
3' Premio
4' Premio
5' Premio

Os títulos com
rínaes 00 Valor

os

40$0002
Os titulos com o final do

1 premio O ficam Isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H77
i: Premio 788400 Valor 100:000$000
2' « 888400 « 25:000$000
3' « 988400 " 20:000$000
4'" 88400 « 15:000$000
5' c 188400 " 10:000$000
Os titulos com os 4 finaes 8400 « 500$000
Os titulos com os 3 finaes 400 c 30$000
Os títulos com os 2 Ilnaes 00« 10$000

Os títulos com o final do r: premio o ficam tsentoad e p ig ameuto d a primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 8 ficam isentos de pagamenro da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites para lh es fazer a entrega imediata dos pre

mios a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canton Dr. Alfredo Alce Diretor·Gerente
(Fiscal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 19'*2, às 15 horas, na st�e social
Aviso Avisamos os nossos DD. Representantes e estimavets prestamistas que a oariir deste mês

os resultados dos sorteios são irradiados pela p. R, A, 5 Rádio São Paulo, depois das 17·hs.
com intervalo de meia hora

Distribuição dos prêmios da Empresa Constructora Universal nos seus
.

lmuperêveis planos de sorteios men,ais
PLANO MUNDIAL eB. Mensalidade Bs. 20$ -- Dlstrlbue por mês 11.115 "- prêmios no total de Rs. 500:000$ com o prêmio maior de Rs. 30:000$

«
.. "C"

U " 10$ .-

" "21 II:') --" " 300·000$" " " "25:000$
" "O"

" 5$
" 21: 115 -- :: 160:000$ " 20:000$«

Universal "li"
" 5$ --

" ::1l.105 --

.. 1.H50:000$ " " 100:0000

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal. e seje
: o

dono de sua casa, despendendo apenas

5$000, 10$000 ou 20$000
"'-

por IDes
Na Empresa Constructora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
Incontestável lisuraAbsoluta garantia. Maxima pontut3lidade.

OS NAZIS SÃO TODOS OS
MESMOS!

Nova Iorque, julho (Interaliado) intelectuais eram tratados péssima
_ Demonstram os fatos que os mente e torturados em Oswiecim.

nazis são todos os mesmos, e disso Acrescenta ainda o ex-prisioneiro
temos mais uma prova. Quasi toda que:
a gente se recorda do nome de "No inverno obrigavam os pre

Max Schmeling, o campeão de box sos a lavar�m-se ao ar liv:'e,. dei
alemão. Ele viajou muito e tomou

I
tando-Ihes agua gelada por cima,

parte em torneios em várias na-: tendo que estarem completamente.
cões e também nos Estados Unidos nús sôbre o gelo.
da América. Schmeling era suposto "A tremenda mor�alidade que se

ser um representante do desporte dava nesse CaIX:Po nao era. causada
alemão e foi recebido amigavelmen- pelas execuçoes, mas SIm pelos
te e bem tratado pelos desportís- mais bárbaros espancamentos:
tas dos outros países, mas nunca deshumanas tortu.r�s.A falta. d/e .ab
nínguem suspeitou e que agora se mentação e condiçôes samtanas,

encontra combatendo ao lado dos concorriam bastante para aumentar

nazis esteve encarregado de um a mortalidade".
dos campos de concentração de Hi- Na ocasião em que M�x Schme

tler mais crueis em Oswiecím, na ling veio aos Estados Unidos como

Polônia, desde janeiro de 1940_ até campeão pesado de box da E�ropa,
à primavera de 1941. Um prisionei- para bater-se com o campea� da

I

1'0 que conseguiu escapar do cam- Amér.ica, diss:�'am q�e ele t�nha
po Oswiecim,relata que Schemeling recebido uma ordem de HItler

era o responsavel por muitas me- para ganhar o campeonato e provar

didas de disciplina bárbaras e assim a superioridade da "raça s�-'
crueís, O campo tinha sido cons- perior" apontada por cOl:ta pro

truído para conter cerca de 12.000 pria, Mas as orde!1s de HItler de

prisioneiros, mas chegou a ter em nada v�l�ram a nao s:r prova�em
certas ocasiões mais de 30.000 in- o contrário da presunçao assumida,

resultando que Schmeling foi der
rotado pelo campeão americano.
Afinal será o mesmo que vai acon
tecer à nação nazista apesar de
toda a superioridade

.

que procla
clamem ...

felizes.
Sabe-se que Schmeling tomou

parte na invasão de Creta, como

paraquedista, em maio de 1941, mas
não se sabia o que tinha feito até
então. A mesma fonte de ínrorrna
ções relata que especialmente cs

I�

Que se batam'
, como brutos!

Londres, 26 (Reuters) - O
primeiro número do jornal
"Yankee", publicado pelo exér
cito norte-americano, contém
um artigo sôbre a tática dos
"comandos", sob o título:
"Aprendei a bater-vos como
brutos". Êsse artigo dá os se

guintes conselhos aos soldados
norte-americanos que se en
contre diante de uma sentine
la inimiga: "Salte-lhe às cos

tas, meta o braço no seu pes
côço e bata com o pé, por
trás, contra o seu joelho. Êsse
choque fará, inevitavelmente,
com que êle se dobre como um
canivete e, se se lhe torcer ao
mesmo tempo o pescoço, que
brará a coluna vertebral".

Conserve em seu

redor, a aura de atração de

Jeu

{dIfoOccasiona-Ihe sérias' preoccu
pações principalmente quando
• terrivel diarrhea ataca-lhe o

organismo. Pode-se entretanto
evitar esla grave enfermidade
com os famosos comprimidos
de Eldoformio.

Vende se uma casa de
-

secos e m.vlha
dos, bem afreguesada, ótimo
nonto, slta à rua Luiz Del
fino n- 34

L'jJMANT

I Svs-l

Douglas Fairbanks Jr.
Londres, 26 (A. P.) - Reve

la-se que o ator cínematográtí
co Douglas Fairbanks Júnior,
tenente da Marinha, encontra
se entre os oficiais do Exérci
to e da Marinha norte-ameri
canos que fazem parte do Es
tado-Maior de Lord Mountbat
ten, chefe do! "comandos",·

o PERFUME IMÃ

De finura impalpável e aderindo tão perfeita
mente que se confunde com a c8r natural da
pele, o P6 de Arroz Coty contém ainda o

arrebatador perfume L'Aimant - que as mu

lheres adoram e' os homens não esquecem.
Experimente-o. E sinta - a Sra. mesma - a

aura de encanto do P6 de Arroz L'Aimant.

Combala as diar-
rheas infantis com

comprimidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

p6 DE ARROZ

Carmen Miranda I Redução no consumo de café
Hollywood, 26 (U. P.) - Me- nos Estados Unidos

diante o pagamento de 60.000 *

dólares, a atriz brasileira Car- Washington, 26 (R.) - A
men Miranda libertou-se de Junta da Produção de Guerra
um contrato com os agentes determinou nova redução de
Schubert, realizado em Bue- 10 por cento no consumo de
nos Aires no ano de 1939. De café nos Estados-Unidos.
agora em diante, Carmen Mi- Êsse córte representa cêrca
randa negociará pessoalmente de 15 milhões de libras-peso
seus contratos para filmagem. por mês e é tido como necessá

rio, em virtude da situação da
navegação.
O consumo de café pela po

pulação civil, de acôrdo com a
nova ordem, será 'conservado
ao nivel de 110 milhões de
libras-peso por mês, sendo que
o consumo normal em tempo
de paz era de cêrca de 147 mi
lhões de libras-peso.

CASAMENTO DE «ESTRELAu
Hollywood, 26 (U. P.) - A

estrêla francesa Michele anun
ciou aos representante da im
prensa que contrairá matri
mônio com Bill Marshall, ator
da "Warner Brothers". Ainda
não foi marcada a data para
a cerimônia nupcial.

(REUMATISMO GOTOSO
. ACIDO ORICODORES lOMBARES

Numerosos oficiais
entre os prisioneiros
Londres, 26 (U. P.) - Entre

os prisioneiros alemães trazi- Moscou, 26 (R.) - Informa
dos de Dieppe, há numerosos se nesta capital que mais de
oficiais. Quase todos êles ves- 1.500 habitantes da cidade ju
tem uniformes lastimáveis.En- goslava de Sodrazhitsa foram
tre os prisioneiros figuram vá- ou fuzilados ou queimados,
rios holandeses, os quais de- quando as tropas italianas ar
clararam que estavam ao lado razaram a cidade.
dos nazistas, à fôrça, e que I Todas as aldeias eslovenas
agora davam graças por te- �ituadas na área entre Ljubl
rem sido capturados. jana e Grosurye, próximo à

cidade italiana de Trieste fo
A ALEMANHA ,QUER IllIPÕn, ram também completam�nteOS SEUS BISPOS incendiadas.

Fuzilados OU·
queimadOS

Estocolmo, agosto (Interaliado)
- O "Svenska Dagladet" escreve

que nas províncias do oéste da No
ruega grande parte dos membros
abandonaram o Nasjonal Samling
por causa do conflito com a igreja.
O conselho da igreja de Gjerpen
recusava, recentemente, abrir a

igreja a um dos pretendidos bis
pos de Quisling que desejava fazer
aí um sermão. Um pastor quíslín
guista teve que se dirigir à policia
para poder entrar numa outra igre
ja.
Por outro lado, quando o verda

deiro bispo, Krohn-Hansen, estava
para falar na igreja de Tromsoe, o

recinto achava-se completamente
cheio. Logo antes do sermão, a po
lícia comunicou ao bispo que a sua

alocução estava proibida. Os ale- Cabelos brancos t LOÇÃQmães decidiram aniquilar a igreja MARAVILHOSA!da ilha de Herland que era muito
frequentada pelos habitantes da Cavalo de alemão
ilha. Rio, 2S. - Por pertencer ao
Londres, agosto (Interaliadoj - alemão von Lothar Bentheirn o

�nformam na Noruega que o bispo

'I
caval-o "Genghis Kahn" �ão

.erggrav, que .e sempre muito vi- poude correr no Hipódromo dagíado, o�teve lIcença. para sair. to- Gavea, no último domingo, em
d?S os dias algune minutos ao iar- I virtude de proibição do Jockeydano Clube,

C' O D�PURATIVO DO
SAnCUr;:,lnDISpmSA·
va A Qur;:m VAI;
ConSTITUIR FAmlLlA E
D�Sr;:JA mwos SADIOS

c::f!m'ZIUe!UIlt»fãJr�:
PILULAS DE BPdSTOL

\ . ",� ..
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BOMBOCADO FÓRA DO
PRATO ...

Continuam as vozes "autori
zadas" de Roma e Berlim em
sua pretensa obra de desmorali
zação do Brasil
"Herr" Gobbels, porta-voz

dos "sentimentos" nazis na Ale
manha, persiste em proclamar
péla D. N. B. que o "brasileiro
é de raça inferior, indolente e
seu país está desarmado".
Virgínia Gayda, a trombeta

do "jericólico" Mussolini, insis
te, também, em bradar aos céus
que o "brasileiro é indolente,
máu soldado, e que entrou na

guerra para apanhar melhores
bocados" ...
Não sabem, ou melhor, con

vencionalmente desconhecem,
esses "autorizados" mentores da
propaganda nazi-fascista, que o
Brasil indolente e incapaz de se

governar lhes outorgou quase
nrn século de amizade, aceitando
lhes os filhos como se fossem
seus, próprios, devotando-lhes o
melhor de seu amor e a melhor
parte de seu carinho. Alemães e
italianos aqui foram recebidos,
de braços abertos. A própria ter
ra, fecunda e boa, deixou-se san
grar pelo arado e pela enxada
produtivos, para que êsses mes
mos hóspedes, hoje reconhecida
mente ingrnlos, enchessem seu

mealheiro, no trabalho ho
nesto ...
Esqueceu-se Goebbels da aco

lhida dispensada aos alemães no

Brasil, mesmo após a primeira
guerra mundial (em que estive
mos, pelo mesmo moLivo de
agora, ao lado das Nações Uni
das), quando o mundo inteiro
tomava medidas de precaução
contra a emigração alemã ...
Esqueceu Gayda o intercambio
cultural havido entre a sua Itá
lia c o nosso Brasil, em que pro
fessores fascistas, em nossa boa
fé, vieram lecionar cm nossas
academias ...
Porém, ludo esqueceram, ou

pretenderam esquecer. Só um

ponto lhes ficou: O Brasil havia
tomado armas, cm defesa de sua
honra e soberania ultrajada e

ameaçada, formando ao lado das
Nações Unidas. Este foi o mo

tivo, e o é, ai nela, das arengas'
nazi-fascistas. Somos povo in
dolente e habitamos país de
sarmado porque não cerrámos
fileira ao lado das nações tota
litárias. Caso contrário, êles
nem encontrariam expressões
para nos elevar, engrandecendo
sua causa, de si tão rebaixada
no conceito universal. "Herr"
Goebbels e "Siguor " Gayda na
da mais fizeram do que repetir
as palavras da 'velha raposa,
de Lafontaine:
"Aquelas uvas estão verdes.

Xão prestam! ...
O bombocado se lhes escapou

do prato ... e convém depreciá
lo ...

Dia 7 de Setembro o Clube 12 de Agosto promoverá grandiOSO baile, comemorando a passagem do Dia da Patria
S!�t!!�!��o,�,�!; �!� po��!���"D!t::!'!:�:: o que "ai pelo Cartazes do d iade pessoas reuniu-se na sala em Elpidio Barbosa e Mario La- Estreito
que funciona a" Associação Ce- combe. De Publicidade: Jorna
tarinense de Imprensa", com o listas Pedro Cunha, Jairo Calla
objetivo de estabelecer as bases do e Percival Flores. Cenmissão Ide fundação da "Sociedade Ca- de Listas: Mario Lacombe, Ma
tarinense dos Amigos da Força rio Santos. Jurandir Linhares,
Aérea Brasileira". Tico Brae Fernandes, Clito
A novel Sociedade se propõe Dias, Clementina Brito. Jacques

a auxiliar, firianceiramente, a Scheweidson e Hildebrando Bar
Fôrça Aérea Brasileira, mediante reto.
cotas espontaneas dos cidadãos O sr. Feres Boabaid, possui
que, desta maneira e de acôrdo dor, também, de uma lista
com as suas possibilidades, quei- referendada pela Tesouraria da
ram contribuir para a vitoria do

I
Sociedade, obteve, em poucos

Brasil ssbre as potencias agres- minutos, a adesão de vinte e

saras. tantas pessôas.
À mesa, presidida pelo sr. dr. A campanha, como se vê,

Rogerio Vieira, sentaram-se os logrou, desde logo, o apôio de
srs. Batista Pereira e Mario diversos cidadãos e outros, ainda,
Lacombe, aquele, secretariando não deixarão de fazê-lo, certos
a sessão, e, o último, na função de que a contribuição, por míni
de tesoureiro. ma que seja, reverterá em bene-
Diversas e oportunas suges- ficio da defesa do Brasil, cujas

tões foram discutidas e aceitas extensíssimas costas precisam
pelos presentes, em perfeita har- de ser constantemente vigiadas
mania com o elevado sentido do ar.

patriótico da iniciativa. Para o próximo sábado, às
Como medida preliminar, de- 15 horas, está marcada mais

signararn-se as três seguintes uma sessão, afim de se discutir
Comissões: De Estatutos, com- e aprovar os Estatutos.

-CIN�REX�i CrnE '-Õ-DEÕNj�IMPEi{IAL-- FONE 1581 -

.- "FONE 1602 - FONE 1581

A iluminação (para não
dizer: a treva ... ) do Estreito é
tambem ali um problema que
coloca a população daquele
distrito josefense em condi
ções verdadeiramente tristes.
Quando havia esperança

de se melhorar a situação,
eis que' ela peiora de vez,
porquanto a empresa que
explora (em qualquer sen

tido ... ) aquele serviço, resol
veu cortar o fornecimento
de luz a todas as casas que
não possuem medidor elétrico.
Não havendo querosene

bastante, o único estabeleci-
mento comercial que o pos-

T d
-

fsue vende-o a 2$000 a garra- O OS OS «eixistas» oram IIfa. o preço das velas subiu E N t'
·

::��;:��i'"(J��' �,�:o:) Rio, 27 (D. �fa�!�u�o?o! I !�bida�!!o��n���i� cos e o IClaS
I

está daquele jeito .. , rios ela Casa "Mesbla", à rua do formou-se, imediatamente, grande .

Que se poderá fazer por Passeio, negaram-se a reiniciar o aglomeração no local, sendo inuteis ,
HOJe e amanhã, com início

êle? trabalho, sem que fossem expulsos os apelos de dois diretores no sen- as 19.30 horas, o revrno. padre
da casa todos os nacionais do "Eí- tido de que os f,uncionários vOI-1 Peregrino

Lima realizará, no

Outro catarinense vítima dos xo", cuja presença perturbava o tassem ao trabalho, enquanto a di- S.alão "D. Joaquim", conferen
ambiente de nacionalismo alí rei- reto,ria deliberava sobre a saida dos

I'
eras sobre o território �o Acre.

torpedeamentos nante, 'Conclamando os colégas a eixistas. Mais tarde, o sr. Felipe O c�nferente, por muito tem-
No afã .de obter informações aderir a êsse movimento, foi af'í- Baeba, chefe de secção, fez, entre, po missionou naquela zona, po

a respeito do nosso coriterraneo xaelo na porta do edifício, na entra- grandes aplausos da multidão a
I dendo assim colher vasto mate

Hugo Pedro Kraffe, 2° radio- da ela rua Marrécas, o seguinte caro comumcaçao ele que a direça�' ela I rial para suas palestras cultu
telegrafista do

lO

Anibal Benévo- taz: "Colégas! Não entremos en-
I emprêsa deliberara afastar todos rais e seus estudos literários.

lo", o diretor do Departamen- quanto não se afastarem do nos- lOS alemães e italianos que alí tra- A entrada ê !ranca.to Estadual de Imprensa e Pro- so meio os alemães e italianos, co- I balhavam. Imediatamente, os bra
paganda, sr. Gustavo Neves, a vardes e canalhas. Cumpramos com; sileiros entraram e o servico se rei
pedido da família do mesmo, o nosso dever de patriotas comba- I niciou sob estrondosos vivas ao
telegrafou ao sr. maior diretor- tendo a quinta-coluna"! I Brasil.
geral do D.I.P., do Rio, nesse ...------------------------------

�:���f��m�e�;;,���:;«i:���i�� Pe Ca s ne nU 16 nas FO"R'·'
r.,

D��;,,�:�,�:�;::::���;��i;:: I !:J
Só

Cana Vera Zorina, Richard
Greene e Peter Lorre

Preços: 2$000, 1$500 e 1$000
Livre de Censura

dos Empregados no Comércio
de Florianópolis (los os pl'odutos alimentícios, seno Os infratores serão punidos severa.Assembleia Geral Estraordinária Não servem aos do que os do pão, do leite e da oa1'- mente. Cada consumidor poderá

2a I'onvocaca-O quinta-colunistas ne, ,já há ,dias estão vigorando. fiscalizm' os vendedores, denun·
e '" _ Passo Fllnclo, ?·7 (D. N. P. A.) - Q t

-

t d
•

]' 1 f
A ,

S_
- - lUlU·O ao )lao, en o·se élIHu'a{ o cJan( o-os, se 01' o caso, a ecreta.

Convoco, pelo presente, os associados deste Sindi- Os proprietários dos cafés "Élite" lJue o 8('11 custo se alterára cm vit·· rja de Agricultura, à Delegacia de
,cHio de Clas!:le, para reunião de Assembleia Geral que e "Colombo" afixaram, na frente tude do aumento <lo preço da fa· Ot'dem Politica e Social ou ainda
berá re'llizada no dia 29 do corrente, às 20 horas, na dos seus estabelecimentos, o se·, l'iuha de 1l'igo, por um lado, e o do à Prefeitul'a, pelos telefones cons.
séde Social, à rua Conselht>iro Mafra n' 35-Sobrado guinte aviso:"Não servimos à quino car'vão, ])01' outro, detc1'm\l1ou o in· talltes das tahelas, as quais serão
a fim-de �,e elegerem 08 vogais e supl\'ntes que deve- ta-coluna. Os proprietários". Essa tel'Ventol' fpdPral que a "cnda da adaptadas, 110 intel'iOl', l}elos res.
rão s.e r R pr:esentados como c8ndidat�s à Comissão d� I

atitude me!-eceu grande aplauso farinha ohedecesse ao tahelamento llectivos prefeitos, que, jUl1tamen·
:SalárlO M[mmo do ERtado, de conformidade (iom a tel. da populaçao, sendo a assunto vaso ('m vigor na capital federal c que a te com as delegaCias regionais,

Florianópolis, 27 de agosto 19��., tamente comentado em todas as

I Secretaria de Agrieultura forne- pugnarão pelo fiel elullprimentoG usta "O ZUll,mer...... PresIdente 4 ro�s. .
_, _ ., _

.

casse lenha à� padarias o também das mesmas.

A's 7,30 horasA's 5 e 7 horas A's 7,30 horas

da

Sedutora aventureira Dois homens e
uma mulher

Atualidades N' 10
Complemento Nacional (D.F.B.)
Il VOZ do mundo Jar. da Guerra

Com Dolores Del Rio, Wallace
Beerry e John Howard
Atualidades N' 35

Complemento Nacional (D.F.B.)
Rumo ao norte (short natural)

o turbulento
Com Mischa Auer

2.° Continuação do seriado.
A volta do cavaleiro

scütaríe
Com Robert Levingstone

RONDONIA
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos

o sr. Ozeas Mota, membro
do C. T. N., declarou a um

vespertino que, no parecer
da propria constituição, os
súditos das nações em
guerra com o Brasil podem
ser dispensados dos cargos

Pararnount

Preços: 2$000 e 1 $500
Imp. até 18 anos

Enfermos:
Têm-se, infelizmente, c

gravado os padecimentos do
nosso jovem e prezado co

laborador Hélio Régis, que
se acha internado no Hos
pital de Caridade.
Palecímentos e

Em sua residencia à rua

Conselheiro Mafra, faleceu,
segunda-feira última, o nos

so prezado e venerando con

terraneo sr. Domiciano Luz,
funcioná:rio público federal,
aposentado. O extinto era

viuvo e deixa duas filhas:
a sra. Olimpia Luz Melo,
esposa do nosso estimado
conterraneo sr. José Ferrei
1'0 de Melo, telegrafista, e

a srita. Cilício Luz.
Seu enterramento efetuou

se dia 25, às 15.30 horas, no

Cemitério Público.

No Hospital de Caridade,
onde se achava internada, FRACOS •faleceu a exma. sra. d. Xon-
tipe Souto, D'Avila, esposa AN�MICOS
do sr. dr. Newton D'Avila, TOMEM

abalizado clínico.

r �nho Crels8ta••Seu enterramento efetuou· "SILVEIRA"
se ontem, às 17 horas, no .

P' bl I Gr.nd. T6nicoCemitério u ico. _:__�����������

Sindicato

Vida Social

que ocuparem sem aviso,
sem inquérito e sem inde
nização. Acentuou que, re-

• ,. centemente, o C.N.T. deixou
com OS cOnCeSSIOnarlOS: em suspenso o julgamento

do caso de um italiano,Tuffj Amin &: Irmão que exercia serviço público
Mafra, 54-Caixa postal 111-Fone 5166

no R. G. do Sul e que
queria uma indenização,
aguardando· se a lei inter
pretativa dos textos legais.

jor Antonio José Coelho dos
Reis, diretor geral do D.I.P.».
A familia do inditoso jovem

reside na cidade da Palhoça.

-�------------------------.-----------------------------

Noticiou ° "Diario Oficial do
Estado" que, na hora da sua

Preleção de sábado p. p. o
professor Othon - dEça, cate
drático de Direito Romano, de'
pois de explicar os motivos de
de sua ausência nestes últimos
dias. estigmatizou a brutal a

gressão dos submarinos do «ei
xo" aos navios brasileiros de'
sarmados e que navegavam em
rotas pacíficas em nossas cos

tas, suspendendo a aula em ho
menagem aos brasileiros mortes
no brutal atentado à nossa soo
berania.

Dr. LAURO DAURA
Doenças de Senhoras"

Vias-urinarias
Tratamento especlallsadodas afecções crônicas do

aparelho genital feminino.
Tratameuto moderno de

gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e
hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Diatermía e

i rnfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

e das 15 às t 7 horas.
Consulto rio - R. Tiradentes

14. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Te!. 1607.

Fazem 8008 Itojes
O sr. Oscar dos Santos

Pereira, telegrafista, ora ser

vindo no Cabo Submarino;
a menina Iéte Philippi;
a exma. sra. d. Maria do

Bem Faisca, esposa do sr.

Hermínio Faisca;
o jovem Hélio Teive, tipo

grafo;
o jovem Jairo

grafo;
Vaz, tipo-

(ons.

Douglas Fairbanks Jr.
Hollywood, 27 (Reuters)-Dou

glas Fairbanks Jr., que no ros'
to de tenente naval tomou parte
no reide dos "Comandos" contra
Dieppe, enviou aos' seus amigos
em Hollywood o seguinte tele
grama: "Regressei em segurança
depois de emocionante experiên
cia" .

Cozinheira
Precisa-se cozinheira do

trival fino e variado Exigem
se

..
refêrncias e que durma

no aluguel. Praça Getulio
Vargas; 19 5vs·�

o sr. Arlindo Gonçalvés,
gerente do Café "Java",

o jovem Celso Vieira, t ipo
grafo;

o jovem
Junior;

Amaurí Calado

Rodolfo Pauloo sr.

Silva;
o jovem Benjamin - José

,Arantes, filho do sr. Otávio
da Silva Arantes.

nabiUtações:
Estão-se habilitando para

casar o sr. Fernando João
Andrade e a srita. Maria
das Dores Silveira; o sr.

Raul Bicochi e a srita. Hil
da Alice de Sousa; o sr.

João Avelino Scheuer e a

srita. Maria Miranda Ma
chado.

Mensagem do major Jurací Gesto nobl·lIPssl·moMagalhães aos baianos I
Aos seus amigos da Baía, o ma- I O ilustre general Aus-

jor Jurací Magalhães, ex-interven tin de Justo, ex-presiden
tor naquele Estado, dirigiu o se- te da República Argenti
guinte telegrama: "Dirijo o meu tina, e que é general ho
pensamento para a heróica Baía e norario do exército bra
para meus queridos amigos, na ho- sileiro, esteve pessoalmen
ra grave em que o Brasil, não eles.,

te em nossa embaixada,
mentindo o seu passado, aceita a em Buenos Aires, onde
situação ele beligerância que a in- fez entrega, ao embaixa
crível perversidade nazista vem dor dr. Rodrigues Alves

Magnífica proeza dos bons impondo a todos os povos dignos. Filho, de uma carta em

pilotos brasileiros Colhe-me êste acontecimento ela que oferece sua espada
Washington, 27 (U: P.- O a- vida nacional quando estou para em defesa do Brasil.

dido aeronáutico brasileiro, co- concluir o curso da Escola ele Es- Logo que se divulgou a

ronel Armando de Souza e Melo tado Maior do Exército. Melhor' noticia, o povo argen
Ararigboia, revelou que 58 pi- aparelhado profissionalmente, irei i tino se tomou de justifi
lotos e mecânicos da Força Aé- servir à Pátria nas fileiras elo Exér- codo entusiasmo por êsse
rea Brasileira completaram com cito, recebendo como galardão as nobilíssimo gesto; e o povo
êxito o transporte, por via aé- perigosas tarefas que me forem brasileiro, de profunda
rea, de 44 aviões militares pa- cometidas. Nada peço, nem aconse- gratidão ao preclaro rn i-
ra o Rio de Janeiro. realizando lho aos meus amigos, pois seria du- litar da grande Repú- I

vôos de mais de 14.000 quilô- vidar do alto valor patriótico da blica irmã.
. metros de distancia e a maior gente que conheço, estimo e admí-

"entrega de aviões por via aé- 1'0, mas fico tranquilo de .que nín- Tyrone Power na
rea" dos Estados Unidos à A- guem os excederá no esfôrço a Marinha americanamérica de Sul. Os referidos a- ser desenvolvido para vingar as

fá _ afrontas recebidas e defender a -O
Washington, 27 (Reuters)viões foram construidos na ator cinematográficobrica de' aviões Fairchild. As santa causa da civilização contra a T Pyrone ower, prestou jura-máquinas foram transportadas em barbárie. Afetuoso abraço - Jurací

menta, como soldado rasoA

B sil em r p d seis Magalhães".voo ao ra I g U os e da Marinha dos EstadosOs' aviões Fa irchil d substí tuem, .....
--
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••
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..
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.....-....... Unidos.
no Brasil, os avioes alemães Dr. SAULO RAMOSFock Wulf para fins de ades-
tramento e transporte- Os apa
relhos Fairchild serão construi
dos também na fábrica de a

viões do governo brasileiro.

Fplis., 19\- 8 - 942

reínícícró sua clínica
em principios do mês

de setembro.
EVITE A DIFTERIA
Vc.cí ae o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)CASA MISCELANEA,

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

distribui-

JORGE JOSÉ DE SOUSA
e

EHEDIHA MAFRA DE SOUSA

lora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

O POVO fluminense não será exploradoNiterói, 27 (C. M.) -- O Interven- '

que passasse 'a vender lenha e caro

tor federal no Estado do Rio dh-í- vão no Entreposto de Ntterôí, di-

participam aos paren
tes e pessoas de suas

relações o nascimento
de sua filha

.

MARIA APARECIDA
girá pessoalmente os trabalhos re- retaruente ao povo,
Iativos ao abastecimento de todas A tabela de preços dos gêneros
as cidades flumineses. Ontem, no de primeira necessidade terá ampla
seu gahinete, realizou-se a insÍ<'1.la· divulgação pela imprensa e l)elo
ção da Comissão de Tabelamento, rádio, devendo ainda ser afixada
que hoje fixará os preços de to· nos estahelecimentos comerciais.

�--......-----------------�-
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,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


