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PORTO ALEGRE, 29 (A. N.) CONTINUAM A VERIFICAR·SE EM TODO O ESTADO MANIFEST��lif}lAPÔIO A IRRESTRITA SOLIDARIEDADE À POLíTICA DO GOYERNO"FEDERAL EM FACE DA SITUAÇÃO
INTERNACIONAL. EM SÃO PEDRO"FOI HASTEADA UMA BANDEIRA COM ,O "Y" DA .VITóRIA .QUE .SO·

MENTE SERÁ BAIXADA QUANDO .. O "EIXO" FôR DERRUBADO.
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Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.lu pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.h

munciplos do E.t.do.
<: 17P.

Para
Preso o comandante do navio I!ita liano « Teresa»
Hio, 29 (.L C.) - o sr. Ministro

da Aeronáutica requisitou o Hospi
Ial lf apagipe (cuja denominação até
há hem pouco tempo era de Hospi
tal Alemão), de propriedade da As ..

sociação Hospital Itapagipc Socie
dade Beneficente, e situado à rua

Il apagipe n. 167, nesta capital.
A medida em apreço foi imediata

mente tornada efetiva, tendo o sr.

Ministro Salgado Filho determinado
que o tenen te coronel médico An
gelo Godinho, chefe do Serviço <I<:
Saúde da Aeronáutica, assumisse a

direção do hospital. O titular da

pasta deu instruções expressas aque
le oficial para <Jue nenhum embara
ço seja criado aos serviços em cur

so no cstabe leciruento.
Quando não houver mais interna

dos, o Hospital passará, então, a

ser de uso exclusivo da Força Aérea
Brasil eira.
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Importantes medidas
Rio, 29 (.T. C.) - O sr. Coronel

Alcides Gonçalves Etchegoyen, Che
fe ele Polícia, por intermédio dos

Delegados Auxiliares, convocou to

dos os delegados de policia distritais
para uma reunião em seu gabinete.
Nesse conclave foram combina

das importantes medidas que serão

postas em prática, relacionadas
CO!l1 o grave momento que atravcs ..

sumos,

o Hospital Alemão
Baía, 29 (A. N.) - A polícia

npreendell na antiga sede do Clube
Alemão, desta capital, num depósi
to ali existen te, várias flftmulas,
bnndeiras e mnterial de propagan
da nazista. Foi apreendida tambem
11ma mÚCjuina de projeção com fil
mes de propaganda da doutrina do
crê ou morre, nazi-nipo-fascista.
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos menores

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

No Clube Alemão .
Río, 29 (H.) - A Polícia realizo'11

importante diligi:'ncia no Holel dos

Estrangeiros, diligência que desper
lou a atenção dos moradores da

Praça .José de Alencar onde estú
instalado êsse conhecidissill1o esta
belecimento. A reportagem, tendo
eiencia dessa diligência, foi até
àquele local e conseguiu apurar que
ali fora preso, por investigadores
da Delegacia de Ordem Política e

Social, o comandante do navio ita

liano, "Teresa" (hoje incorporado
à nossa frota), Aragozin Ferdinan
do. Em poder do mesmo a Polícia

apreendeu vasta correspondência
que aquele cOlnandante pretendia
mandar para fóra do Brasil, doeu

mentação assás comprometedora.
Em companhia do referido oficial
italiano, foi preso U111 marinheiro
do mesmo navio, residente à rua

Benjamim Constant. Ambos foram
recolhidos ao xadrez da polícia Cen
tra].

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

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Agosto de 1942 I

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, parasitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 14 às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

ANO XXVIII FlJrianópolis -Sábado, 29 de

construir abrigos
N. 8624

anu-aereos
PORTO ALEGRE, 29 (To C.) MM O "CORREIO DO POVO" E A "FOLHA DA TARDE" ABRIRAM SUBSCRiÇÃO

PARA A CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS ANTI·AÉREOS DESTINADOS À POPULAÇÃO CIVI[�

I Havia um alemão na' O
·

d· ·d °d B·I
- r

importante fabrica 10 �VI. no nas�1 o �o !aSI, se nao e

I mj���h�9 d�Rleron��t����� s: braSileirO conVicto, e traidor, e, como
retor do Pessoal do Ministério tal deve ser tratadoNova Iorque, 29 (P. P.) - Em de causa que nos eO�1(ILlZill ao de�� rescindiu, na fórma da legisla-.' .'. .

uma declaração escrita e assinada, terro: Long_e _de d1111111l111',. nossa fe cão vigente o contrato

celebra-,
DIZ um teleg:ama de J?I��I

exclusiva para a Unit cd Press, o sr. nas insl itu içôcs livres f'ortalcccu d t 'A
g

le que as autondades políciaís,
Armando de Saltes Oliveira, ex-in- mais ainda. Saudamos as Nações O �n re O �o,:erno e o en _'e- em colaboração perfeita com o
tcrvcntor do Estaelo de São Paulo, Unidas - prodigio elo esforço nor- nheíro especializado em avia- d d 130 B t lhã d()!" "r J'

..

t
. .

f'l
.

I 1 t
. -

H' Emil B 11' dt coman o o a a ao e
o sr. avlO�, anga reu-a, ex-rrurus- e-amcrrcano, 111 exrve (e .errmna .. çao, eInz mI e lngro , ,

.

11'0 das Helações Exteriores brasilei- ção bl'itani�a, perse�'el�ança da dispensando-o das funcões que Caçadores" ?ontmua:n dando
ro, e o sr. Paulo Duarte, jornalis- <_::hma, herolsl�10 da HUSSU1 que en- vinha exercendo na Fábrica do caça. a?s súditos do eixo e aos
ta de. S. Paulo, dizem: "A agressão Iren ta a 111YaSaO, lealdade dos fran- _ brasileiros degenerados que
nazista contra o Brasi I não nos sur- ceses

..

1 ivres e sua tradição nacio ..

I
Galeao. continuam em atitude �uspei-pr-ccudeu. Há anos vinh amos adver- nal, i nmcza dos povos e governos·

-

_ _
. . _

Lindo nosso pais que fatalmente a que, oprimidos e expatr-iados, não Tres atemães presos ta, violando as determma90�s
-agrcssâo chegaria às suas costas. s� .dão por vencidos, S�udamos.o Rio, 29 (R.) __ O juiz Eroni- emanadas do po?er. cons�ltUlTão pouco nos surpreendeu o vigo- crvrsmo com que os pmse�. amerr- des de Carvalho decretou a prí- do, que repele a insinuaçao de
roso, unanime e imediato impulso canos honram os compronussos ele -

t· d 1
- duas pátrias porque o indiví-

do povo brasileiro quando este se solidariedade continental ante as re- sao preven rva os a emaes .' . _ -,
dispôs a repelir o ataque. Conhece- petírlas agressões do nazismo ale- Walter Steiner, João Guierlien- duo �a.scldo n� Bra�II, s� nao e

mos seu patriotismo e seu valor. Na mão .. do fascismo _ilaliano e c:astas ger e Artur Steiner, denuncia- brasíleíro convicto, e traidor, e,
luta suprema cm que o Brasil se domi n an tcs do .Japâo. Cremos tirrne- dos nos processos n. 2.413 des- como tal, deve ser tratado,
c·ncon[ra. envolvido, em que seus menle

_

na vitor-ia. ;\s _ forças 0" t it I 't"d d b- juntamente com os estrangeí-soldados, marinheiros e aviadores, agressao e da ti ra n ia nao poderao a cap� a, por a lVI a es su
,

.
.

.

_

unidos, jogam sua própria existên- prevalecer entre os homens. Entre- versivas. lOS Ingr�tos, que na.o c?rres-
cia, o povo brasileiro saberá pre- tanto, não haverú paz no mundo �e Os acusados já foram reco- pondem a nossa hosp�talldade.
sena!' a independência e a dign i- o dia ela derrota dessas forças nao Ilhidos à Casa de Detenção à Dentre o grande numero de
dade de sua pátria. Quanto a nós, marcar o advento, para os povos, I. . - .' detidos recolhidos ao edifício
mesmo I!a impossibilidade de viv�r de um novo espír-ito democr�tico - ?IS�O�!Ç�O daquela autondade

do antigo Hospicio hoje' trans-no Brasil, encontraremos, sem dU-1 Justo, tolerante e honesto, a altura judiciária. .' .

vida alguma, meios eficazes para I das reformas politicas e sociais que formado em presidio constam
servi-lo. Permanecemos fieis à gran- hão de assin alar os novos tempos". Nossos ônibus não devem

transportar súditos do Eixo!

DEVEMOS TUDO ECONOMIZAR Em Maceió, uma empresa de
viação proibiu o transporte, em

seus veículos. de cidadãos do
Salvador, 29 (A. N.) - O general Horta Barbosa, que Eixo, escreve "O Radicai", da

aqui se encontra em inspeção aos poços petrolíferos, fez capital da República.
as seguintes declarações à imprensa: "Estamos em regi- Eis um exemplo a ser imitado
me de rigorosa economia. À semelhança dos' americanos, por todas as nossas empresas de

precisamos de usar de grande sobriedade e, se possível. i transportes do país. Não con

guardar tudo quanto possa representar utilidade qual-
sirrtamos �ue .nosso� ca�ros trans-

. ... . portem tao indesejáveis passa·
quer. MUlta COIsa tida como imprestavel, o americano geiros. Eles não podem mais
amontôa-a, de maneira a permitir aproveitamento fu- lotar nossos ônibus, nem ocupar
turo". nossos "taxis", utilizando gaso·

lina, que deve ser utilizada por
brasileiros e cidadãos amigos do
Brasil.
Nossos ônibus, nossos auto

moveis devem transportar cida
dãos decentes e não quinta-colu
nis'tas, "arianos", adoradores do
r;:>uce, de Hiroito e de Hitler.

o sr_ Armando Sales apoia
atitude do Brasil

a

as seguintes pessoas: - Paulo
Grünwaldt, Otto Fledler, Hans
Berthram, Adolfo Aldo Stoll,
Carlos Kasting, Willy Choff,
Johanes Josef Gritner, Kurt
Sterck, Adolfo Schultz, Artur
Eisenhut.. Herbert Felsckow,
Francisco Strauss, Erich Pet
zold, Alfredo Dietrich, Erico
Heinemann, Edvino Carlsson,
Luiz Riessemberg, Adolfo Hof
fmann, Afonso Hardt, José Ar
tur Ganske, João Schandeck,
Guida Fritz, Jorge Hoffmann
Jor., Carlos Kiesewelter, Carlos
Koehler, Alfredo Dietrich, Al
fredo Kasack, Alfredo Hoff
mann, Fritz Pluge e Germano
Wole. Alguns destes foram pos
tos em liberdade, sem prejuízo
do processo a que respondem.
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Muitos «azularam» para a ArgentinaBuenos Aires, 29 (Reuters), - Apesar da!l reservas que se

têm mantido a respeito, soube-se hoje que atingiu grandes
proporções o êxodo de elementos de tendencia totalitaria do
Brasil e do Uruguai para a Argentina, através da fronteira dêsses
dois países.

Ciente do ocorrido, reuniu-se imediatamente a Comissão
de Investigações de Atividades Anti-Argentinas, que deliberou
realizar minuciosos estudos em torno dos antecedentes daqueles
elementos eixistas que penetraram no sólo argentino recente
mente. Pretende tambem a referida entidade determinar o número
exato dos elementos simpatizantes do "eixo" -que se internaram
clandestinamente na Argentina, sabendo-se que figuram entre
ê!es qualificadas personalidades alemãs e italianas que, até bem
pouco, controlavam toda a ação totalitaria no Brasil e no Uruguai,

•••Aí COMEÇA
A VIDA

o espanhOl era
espião nazi·fascista
Rio, 29 - A imprensa inse

re a seguinte notícia recebida
da Baía: "A polícia baiana
apreendeu na residência do es

panhol Mosquera, copioso ar
mamento de guerra.
Constam da lista duas me

tralhadoras; seis "Parabeluns",
18 pistolas "Mauser", oito re
vólveres "Colt", calibre 38, nu
merosas armas de calibres me

nores, rifl�s, etc.
Já foi apurado que Mosque

ra fazia parte da rede de es

pionagem nazi-fascista, estan
do ainda incumbido de divul
gar material de propaganda
do Eixo.

Recomendando ativa vigilanciaRio, 29 (C. M.) -- Em portaria, o coronel Alcides Etche
goyen, chefe de polícia, determinou uma série de medidas ten
dentes a melhor assegurarem a necessária eficiência aos servi
ços da Polícia Civil em face da situação que o país no momen
to atravessa.

Nessa portaria lembra o coronel Etchegoyen a seus auxi
liares e subordinados que, nas circunstâncias presentes, o es

fórço principal deve consistir numa vigilância ativa, constan
te, serena,. mas enérgica dos inimi��s do Brasil, tanto dos que
nos agredlram, prepararam e auxllIaram essa agressão como
dos que estejam em condições de perpetrar ou auxiliar novas
agressões.

Sim, contanto
que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso
de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -

Vida do corpo
,

IODAlB-
Vida do coração I

Para dois av.oes

I
Porto Alegre, 29 (J. C.) -

Prossegue com o maior êxito a

campanha para a aquisição
dos aviões de guerra "Itagiba"
e "Baependí", a serem doados
à F. A. B.

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

brasileirosO general I-leitor Borges, presi- tidades estaduais devem adotar um
dente da l:nião dos Escoteiros do tratamento semelhante para qualBrasil endereçou ao presidente da quer elemento suspeito brasileiro
Hepública expressivo telegrama, no ou não, que se tenha �ntroduzido
qual reafirma a decisão adotada pe- no Movimento Escoteiro.
la referida entidade, pondo à dispo- 3 - Em todos os casos de duvi
sição do g�vêrno, para colaborar na ela a U. E. B. deve ser consultada.
defesa naclOna!, todas as t\opas eS-1 4 - Os Departamentos e Entida
eotelras do paIS. E, em adItamento des estaduais devem entrar em li
a essa iniciativa, lançou vibrante gação com as autoridades civis e

lllani�esto exortando os joVe!lS que militares locais pondo à disposição
se ahstaram naquelas orgal1lzaçoes nossos elementos e atividades coo
a_aceitaram de pé o desafio das na- perando com elas, !las tarcfa� que
çoes agressoras. lhes forem distribuidas.
Desse manifesto constam as se- 5 - Os guias e monitores devem

gllintes recom�ndayões:. _
estar preparados pelo sistema de pa-1 - Para evItar llldeclsoes c mal trulhas para manter a eficiencia das

epten�lidos e a�llnentar a coesão do tropas, assumüHlo a chefia, se os
ESCOt1S1l10 NaclOnal a U. E. B. re- chefes e di��iCf�ntes fórem. convoca-solveu declarar inativos os chefes dos. !t(t:, _', -\ .

d!rigentes, p!oneiros, es�oteiros e lo� 6 - Estar.aÍertll' ve�, ouvir, sushmhos naSCIdos nos pal�es .do Ei�o pei!ar, in�" ilr... à�l��fia ou .as au-
ou descen�entes em pr�melro grau tondades ;j

.

�ilWt.es, são, nestedos na�uraIs destas naçoes, mesmo, momento,,'.(. e . s::)5'a'ra . com- a Pá-naturalIzados. tria que o:v,�.'. �l;0·,:etn_' sua 'ní·bl.TJc'S-T2 - Os Departamentos e suas en- SR jurou' cum ··itt,.>�...
·

.'t
- ,�

Mobilizados os escoteiros

o.i.

<:(: ;.:/ :i-)�: r;�'

�f�'-:t��', .�

LABORATORIOS RAUL LEITE S. A. ..

�----�-----------------=------���
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Londres, 28 (R.) - Sob o titulo

I'
Mas o presidente Vargas acha-se

"Bras'il beligerante", o "Times" duziu o efeito visado Em primeiro I também interessado em reforçar a
traz um artigo de duas colunas, cs- lugar, serviu para reforçar a unida- unidade nacional. em dar cxpres
tampado CO.IH destaque no centr,o

de

brasi.leira.
A política exterior do

I
são à von tarte da nação. O Estado

da página, pondo em relevo os Brasil tem sido assaz consistente. Novo i: autor itário, mas não tola
grandes recursos daquela nação sul- As tradições do Império têm sido litário . Há completa ausência do

ame�icana. O sub-título descre:'e o mantidas na Repúl�1i.ca. A amiz.ade I s�'n�ilDento. racial. O �ovêrn� bra
Brasil como "um colosso do f'ulu- com os Estados Unidos [cm sido, sileiro mais se uproxrma, nao do
ro ", como ainda é, um fautor preponde- nazismo Oll fascismo, mas do go-
"A declaração de guerra do Bra- rante nessa política e o ministro vêrno Salazar, dc Portugal. O de

sil - diz o jornal - foi o maior do Exterior, sr , Osvaldo Aranha, seio de un idade e a necessidade de
revés sofrido ató agora pelo "eixo" apresenta-se como estadista de pr i- UIll esforço organizado no desen
na América do Sul. Tal como cm incír plano. volvimcnto econômico nacional têm
:1917. o Brasil foi o prnnciro Estado Sob a chefia do presiden1c Var- favorccido o autor-itar-ismo brando,
sul-americano a entrar na guerra. gas, o país tem alcançado notavel porém firme do presidente Vargas.
A Alemanha não contava com o prc- progresso material. As moléstias A tradição democrática sempre foi
sidcnte Vargas, como não contava iníccciosas, o analfabetismo c a po- forLe no Brasil e [em demonstrado
com o nacionalismo e o caráter bra- breza têm sitio vigorosamente ata- uma nova direção, talvez mais pro-

sil�1'��mpanha do "eixo" não pl'O- ����;at�d�)��arosa mas seguramente

V��nen�nl�d�le;�a.itS(;�e��t(o��U·aEasflaaU(;;gNaT�O.V(S�?e;'.' Lealdade uruguaia para com o BrasiollVida Esportiva
S• s a

· Montevideu, 28 (Reuters) - A partir de ontem, os PRóXIMOS JOGOS

eJa u propr'.a Uruguai, em estado de quase beligerancia, colocou à dís- es�:' �)�a-;;:a�;��'�� ��;�l���s dO�����l�
"-" E

__NFERME'A a propriedade rr' 35 à rua AI· posição do Brasil aeródromos e outros pontos estratégi- tros:
�

• íf mirante Lamego, composta COS, para fins de defesa. Mcuiureiro a' i.lmé1"ica
Flu nvinense a: São Oristouão

_____ deum bungalow confortavel O general Marcelino Bergali, inspetor-geral do exér- Yasco ,1: Flamengo� /j e moderno, e um sobrado it
.

tí
,

R'
.,

f d Canto cio Rio i: Banç«
com diversos depósitos na

Cl O uruguaio, par Ira para o 10, por VIa aerea, a- im- e Bonsucesso;c Botajogo
parte terrea, e ainda uma discutir com os chefes brasileiros as medidas conjuntas
casa propria para instala- a serem tomadas, pelo Uruguai-e Brasil, contra possíveis
ção de qualquer .industria ataques por parte da Alemanha e Itália.
Aceita-se proposta de per-

muta . por outra casa no

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

CASA NOVA, à ruc Felipe
Schmidt. 17.

o "TIMES" CHAMA O BRASIL
DE I/COLOSSO DO FUTURO"

Interessa ii 8 cu'te 10 flmlhcl'cs:
Regulador, tônico,

entl-dolorosc, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor
malidade para a saude
feminina.

Na adolescencia, na
Idade adulta, na "idade
(ritica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma innnidade
de dores e contratem
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUOE DA
MULHER.

r,; ,Respire com desafôgo!
.

� Bastam algumas destas
-

� gotas em cada narina'
'" Acalmam a irritação, des

V IC te prendem a mucosidade,

VAoTiõ:tiÕ'LA SAUDE DA MULHER
é O remédio que traz no

nome, o resumo de suas

virtudes. Salas no centro
Alugam-se diversas salas,

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

ma armação envidraçada pI

«QUINTA-COLUNA» �8critorio. Tratar àRua Fe-
üppe Scbmidt, 19 (Casa Dau-

Fala-se bastante, e com muita ra- tiram-lhe as cnergias esplrituuis., ra) Iôvs - 9
zão, da quinta-coluna e seu imenso sem as quais nada de grandioso se

podcr. Não devemos, porém, es- ; pórle Iazcr, e lançam a desconf'ian
quecer quc os quinta-colunistas não ça sôbre seus dirígentcs .

são (JS que estão cm contacto com l� sabido que a gncrrn, e princi
o inimigo, fornecendo-lhe infol'ma- palmentc a guerra total. COlUO a

ç:ô('s prcciosas ou executando 01'- presente, exige, para ser ganha, um
deus rcccbidas. Êstes são traidores espírito de sacrifício, de dedicação
e cspiões. Sem dúvida fazem parte e, principalmente, de compreensão
do chamado movimento quintaco- do cumprimento do dcver que só
lunista, isto é, das atividades pací- mente pessoas enérgicas e confian
ficas favoráveis ao 1I11l111g0, mas tes podem ter. A Alemanha, desde
não são nem mesmo os elementos o princípio, compreendeu isso lllui
preponderantes e básicos do quinta- to bem. A França, por se ter des
colunismo. cuidado dêste aspecto da guerra

Os quinta-colunas, no sentido moderna, foi derrotada cm poucas
prcciso da palavra, aqueles que semanas e, a Inglaterra deve sua

mais favorecem a ação do inimigo, resistência, que todos admiramos a

sno os que inconcientementc, e por ter percebido o mal ainda a tempo
inconciência, trabalham contra o de se poder salvar.
seu país, negando suas possibilida- Muitos brasileiros que, sem o sa

des e rxagerando o poder do ini- bcr, estão arregimentados no quin
migo. Êstes, sim, são realmentc os tacolunismo pensam que a declara
quinta-colunas, que leVanlll) a Fran- ção de gucrra ao .Eixo foi apenas
ça e os outros países da Eúropa UIll gesto imposto pclas

Circunstân-Iucupada à situação, cm que se cn- cias. Nada disso. Em defesa dos
C0l1lra111, dc vassalos dc Hitler. nossos brios de nação ]ivrc e inde
Eles, sem saber que trabalham para pendente, - díz o "Corrrio da Ma- '

aniqu,ila1' a sua pátria, süo os maio- nhã", - fomos obrigados a entrar

I
res aliados do .Eixo. ncsta gucrra de extermínio, que se
Por falta 'de civismo c de patrio- trava entrc as fôrças do bem e as

tiS1l10, aliada muitas vezcs à ganân- do mal. E lutaremos para vencer

da, corrompem o caráter do povo, e vamos vencê-la,

Á SÁUDE ,DÁ MIJLHER

, !

Por preço de ocasião
Vennem se: dormitor!o (Rio

Negrinho), 1 camiseiro, 2
callJap para crÍflnçH, 1 saiR
de jAntar, Tratar a Avenida
Rio Branc0 156

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodó1'o,. n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

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

JOÃO PINTO DE OLIVEIRA
I

e SENHORA
participam a seus parentes e
amigos o nascimento de. sua

filhinha MARIA-ISABEL,
fpolis., 16-8-19%2

AVISO AO POVO CATARINENSE
linha direta porto Alegre-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados Alugam-seSaídas de Porto Alegre para Florianopolis Casa à rua Fernando Ma-

às quartas e sábados chado, n° 3 (ao lado casa

Saídas de Araranguá às quartas. Belo Horizonte);
Duas boas s6tas para consáoados e domingos sUltório, à rua João Pinto

I A'I
n° 5 (ao lado do Banco doAQeot8 em Floriaoopolis: M RIO MOURA COPlêrcio). Informações: Te.

PRAÇA 1� DE NOVEMBRO efone J 658 e 1,500 ou rua
__________________________ João Pinto n. 5-térreo.

i,

II11

-

(iR'IPE 2 NÃO SE DI;SCUIDE!-

•
As valiosas vitaminas do pu-

ríssimo óleo de fígado de ba
calhau, contidas na EMUL

SÃO DE SCOTT, estabelecem
imunidade natural contra as

infeções do aparelho respi
ratório. Em qualquer época

não há substitutos pãra a

EMULSÃO DE SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saude I

ARTIGOS MILITARES

A DELIB.ERACÃO DO FLU
MINÉNSE

Rio, 28 - A diretoria do Fluminen
se, de conformidade com o parecer de
14 de abril ele 1942, da comissão espe
cial nomeada pelo presidente Marcos
ele Mendonça, para estudar a posição,
no clube, dos súditos do Eixo; consi
derando a profunda alteração estabe
lecida pelo govêrno brasileiro, em nos
sa atitude política, em face da inqua
lificavel agressão sofrida por unida
des de nossa briosa Marinha Mercan
te, cobrindo de luto lares felizes e fe
rindo fundo os brios elo povo brasi
leiro, tão expressivamente represen
tado em nosso quadro social, resolve
suspender desde já, e até outras no

vas medidas, os direitos e deveres ele
todos os sócios do clube de nacionali
dade dos países agressores. Igual me

dida foi tomada com relação a dois de
seus funcionários.

*

SERÁ NO CAMPO DO VASCO
Rio, 28 - O jogo Andarahy x Vas

co, do campeonato ele amadores, da F.
!VI. F., de comum acordo, será realiza
do na noite de sábado, no campo do
Vasco da Gama.

*

MARIA L.ENK, PROFESSORA
Rio, 28 - Foi ordenado pelo Tri

bunal de Contas o registro do contra
to firmado entre o govêrno federal e

Maria Lenk para o desempenho ela
função ele professora catedrática da
cadeira de desportos aquáticos na Es
rola Nacional de Educação Física e

Desportos, ela Universidade do Brasil.

A Agonia da- ASlÕa�-.. .,

Ali v i a d ai e m
�

3 Mi n u t o I
Em 3 minutos a nova receita - Mandaco

- �omeçu a circular no sangue, aliviando
os acessos e os a t a que s de asma. Em
pouco tempo, é possivel dormir bem, respi
:'ando livre e facilmente. Mendaco alivia-o,
mesmo que o seu mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que obstrúe as
vias respiratorias. mi n a n d o a sua energia.
lllTuinando sua s a ú de, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mandaco tem tanto
êxito que garantimos aos pacientes respira
�ão livre e fácil em 24 horas e que acaba
rão com a asma completamente em 8 dias,
ou devolveremos o dlnbeiro ao ser-nos ras·
tituido o pacote vazio. Peça M.ndaca em

qualquer !armácla, hoje mesmo. Nossa ga
rantia o protege. ,

Mendaeo .4:a::.::.m

Negocio de ocasião:
Vende-se uma limousina

de aluguel, chapa n° 1.511.
Tratar com o proprietario,
Victor E<;Jpindola, Ca�a Ele·
trica- Rua João �into 14

5V84

Vende se
uma casa de

-
secos e m(j]ha

dos, bem afreguesada, ótimo
ponto, sita à rua Luiz Del
lino n° 34

t 5vs--,3

=��__5 v.� Eficiencia do equipamentn aliadoAluga-se uma sala Londres. 2R ([J. P.) - O gell('J'al I Lênl Sllpcrioridade de equipamenlosgrande e confortável para casal, BanH's, sulJ-chef" do 111ateri;ll bi'- bélicos, como por cxcmpJo o canbão
na PENSÃO SUIÇA, à r1:la !ieo do exército c chcfe da secçiio anti-tanques dc 88 mim.
Esteves Junior, 135. V 56 d(' planos dr) Depar[alllento de "Os Estados Unidos - aSSl'Ye-

GuclTa. declarou que a produç�i« I'OU o gencral Sarnes - rcscrvam
ele (;!(Juipamcntos bélicos elos E�la- llluitas SUl-prcsas c não existe' equi·
etos Unidos é agora suficient(' para palllcntos ,bélicos, no mundo, sllpe
abastecer grande exército de callt- dores aos nossos".
panha na Europa. O sub-chcfe do material hélico
Prosseguinclo, o general Barncs do exército informou ainda quc as

dcclarou: "O único problema é o p1'oyas secretas efetnadas nos cen

transporte das armas para a fren- tros de produção demonstraralll que
te". existem equipamentos britânicos
Heferindo-sc à pretens�l slIjJcrio- completamente novos, ainda não

ridarle germânica de malerial bé- utilizados pelos exércitos impe
lico, () general Barnes disse que riais.

.

não cra verdade que os alemães

em geral

«AGENCII\ FORD·, distribuidoraA
Querendo bem

Rua

GABARDINES
CANOTILHOS
DISTINTIVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CINTOS
flLELE
BRINS

ARGUS

dos aFamados PNEUS 8 R A S I L_

I�adas os :rtigos
para fardas de
Tiro de (iuerra,
exército, policias

e colegios.

CANOS DE BOTAS
AVIAMENTOS
TALABARTE�
BANDEIRAS
CAPACETES
CALCADOS

I
TECIDOS
FIVELAS
GALÕES

__________ PANOS

LJMITADA

servir aos que a honram com a sua preferencia. resolveu reduzir os preços dêsse produto, dando um desconto compensador.Assim, Inteiramente à disposição dos interessado�, aguarda com pruer a sua honrosa visita..

Conselheiro Mafra; 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End� Teieg.: «TUFFIAMIN:t •• Florianópolis

MERCANTIL
ATACADISTAS

Alameda BARÃO DE LIMEIRA. 212 -- SÃO PAULO
Caixa Postal. 3529

o que temem os italianosBerna, 28 (A. P.) - O correS-I "() ponto mais exposto" rio Medi
pondcntc Clll Roma do "Tribunc ", i [errôneo, e ncrcsccntam ([UC a ex

de Ccncbra, anuncia que cor-rem I pcr icncia já demonstrou (lUC "as
notícias de que os aliados estilo empresas angl o-saxóuicns contra
concentrando navios dc guerra o posscssõcs Francesas sáo sempre
transportes cm Gibr'a lt ar c nos por- hem sucedidas". L'm ataque con
tos do oeste ela Africa, o que é in- Ira a Tunísia c a posse subscqucn
tcrprctado pelos círculos italianos te dessa área pelos aliados, coloca
como possivcis preparações para a r iam as tropas do "Eixo", cm luta
abertura da segunda frente. O cor- no Egito. cm grandc perigo, dizem
respondentc diz que "essas conccn- as fontcs italianas. As outras áreas
trações considcráve ís" do ponto-de- do Xícditcrrãnco silo consideradas
-visl a dos ci rculos italianos podem bem preparadas "contra qualquer
ser para rcforço dos comboios do eventualidadc ". Os italianos cha
Atltlntico, "mas por outro lado. lll,llll a atcnção para o fato dc ::Vlus
acrcdita-se que sejam deslinadas a solini Lcr dcclarado quc a costa da
possiveis ataques de surprcsa no Jugoslávia não é mais ponto frac'o,
Mediterrâneo, similarcs ao que foi ondc o inimigo possa intcntar a
levado a cfeito contra Dieppe". Os abertura da segunda frcnle.
italianos sali.entam que a Tunísia é

Sindicato dos EmpregadOS no Comércio
Florianópolisde

Assembleia Geral Estraordinária
2a. Convocação

Convoco, pelo presente, os associMdos deste Silldi
cato de Classe, pam reunião de Assembleia Geral que
será realizada no dia 29 do eorrentA, às 20 horas, na
séde Social, à rua CO'nselhdrO' Mafra n' 35-Sobrado
a-fim-de se elegerem os vogais e suplentes que de\'e·
rão ser 'lpresentados vamo candidatos à Comissão dO'
Salário Mínimo do Estlido, de c0nfo-rmidade com a lei.

Floria.nópoliR, 27 de 8goôto 1942.
Gustavo Zimmer- Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube Doze de

Auxiliar de escritório
Precisa-se, para os servi

ços de auxiliar dA escritório'
de uma moça; com prática
ou conbecimento do mesmo.

Informações nesta Redação.
15 vs--alt,-11 ..--...--...--..1IIIIIIII__--...._, .-

Resfriado
no Bebé

Evite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
alliviante unguento no pescoço I
peito, ao deitar. Traz prompto allí
vio-corta a maioria dos resfriados

" �
da noite para o dia.

... \,I.,.
�. �

Dar.se·á importante
posto ao gral.

Aucltinleck
Londres, 28 (H.) - Soube-se que

o sr. Churchill não encara qual
.

quer nova modificação entre os ho
mens que dirigem a guerra. Em
ocasião oportuna, entretanto,· será
encontrado um pôsto importante
para o general Auchinleck, mas, por
enquanto reconhece-se que o gene
ral acha-se exausto em consequên
cia dos árduos seniços a que se

entregou, merecendo Ulll período
de repouso.
Nas mudanças recentes feitas pe

lo sr. Churchill, durante a sua per
manência no Cairo, pode-se veri
ficar que roi concedida liberdade
mais ampla aos onciais das fôrças
reais,

Representantes:
MACHADO & Cla.

JORGE JOSÉ DE SOUSA
e

EHEDIHA MAFRA DE SOUSA

participam aos paren
tes e pessoas- de suas

relações o nascimento
de sua filha

MARIA APARECIDA
Fplis., 19 - 8 - 942

Venda-se um piano,
marca «Ronychsll•

Tratar à Praça 15 de No-

Oertltlcado vembro, n°. 12. 6vs-4

AVIADOR CHECOSLOVACO
INVENTA NOVA TÁTICA
Londres, agosto (lnteraliado) -

O capitão de aviação Karel Ku

tivars, eminente aviador Checoslo
vaco, conhecido pelas suas incur

sões solitárias sôbre o território
inimigo, e várias vezes condecora

do, inventou uma nova tátíca para
a destruição dos aviões de bombar
deio nazistas durante incursões no

turnas. Segundo estatística, os

aviões britânicos e tchecoslovacos
aproximam-se dos aeródromos ini

migos da França e juntam-se ao la

do dos aviões alemães, quando ês
tes últimos aterrisam ou começam
o vôo. As baterias anti-aéreas do

inimigo não ousam nesse caso ati

rar, com receio de atingir os pró
prios aviões. Os atacantes têm a

vantagem da orientação fácil por
meio dos refletores inimigos e dos
sinais dos aviões immigos. Os
aviões da RAF descem depois pró
ximo aos aeródromos e destróem
sempre alguns aviões. O êxito eles
ta tática já está forçando os ale
mães a transferir os aeródromos
para o interior da Alemanha.

fii!'!t.lO'<'I'l1ll'.�,6:J�llMilll�i":��<'�.....��IIiI._lIIaM__..
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:•••••••••••••••••••••••: Editorial de
: .:1 LA PRENSA
• .1 Buenos Aires, 28 (li.) "La

• DE PESSOAS TEM •. Pr�nsa", em artigo, diz: "Os acon-

• •
: tecímentos ocorridos no Brasil, que

.. I foram causa da entrada da nação

.. USADO COM BOM RE- •. amiga na guerra ao lado dos alia-

• • ! dos, justificam plenamente a preo-

• SULTAOO o POPU _ _,I cupação dos governos de outros Es-
V tados americanos de se proverem

• LAR 81 de material militar moderno que

• DEPURATIVO � I capacite as suas fôrças armadas de

• •
i resistirem a uma agressão, sempre

• DO SANGU E I possível nestes dias ]utuosos, sem

• prévio aviso e sem declaração for-

e • mal de guerra.

• •
Consideramos que nessa situação

se encontra o Chile, a nobre nação
• .. amiga e unida à nossa por tantos

• A SIFILBS ATACA TODO O ORGANISMO •
vínculos morais e materiais que, se-

•
gundo notícias aqui chegadas, es-

U Ftgadr., O Baço, o coração o Estômago os • tava recebendo equipamento e em-

• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, 'nÔres .. préstimo, tal como acontece com

• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- • outras repúblicas americanas.

• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. Os canhões, aviões, caminhões e

Inofensivo ao organismo. Agradâvel corno Jicôr. • outros supriméntos adquiridos ul-

• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P. •
í

imamente destinavam-se, enquanto

.. A a paz não Iósse alterada no conti-

a
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- '4lJi nente austral, a funções de adextra-

.. metíamo da mesma origem. _ fj' mento. Mas, já se tem a prova do

• VALIOSAS OPINIOES • que se passou com o Brasil, cujos
«: 'e o ELIXIR «914». dada a sua Atesto que apliquei muitas . fatos quase não deixaram tempo

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo li para essa tarefa preliminar de pre-

• tamento da Sífilis príncínalmen- sempre os melhores resultados � paração. Os fatos andam mais de-

• te n�s caso� em que a via bo- no tratamento da Sífilis. e pressa do que as ma-is certas pre-

•
cal e a úmca passiveI. .& visões da vida internacional na

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletil .. época atual.

• • Adquiridas essas armas, com pro-

a •��..e e <lua�.O.....ta.� !filI @li ••• pósitos defensivos, visto como não
se podia imaginar que servissem a

outros fins, o seu emprêgo deixa
de ser problcmá tico para converter
se agora em possibilidade que não
está muito afastada. Nenhum es

tadista, numa época em que o mun

do arde de todos os lados, pode as

sumir a gravíssima responsabilida
de de manter o seu povo desarma

dç . É dever elementar do govêrno
prepará-lo para a defesa de sua vi
da e independência".

AgôsloDe ordem do sr. Presidente comunico aos srs. sócios
que já estão sendo expedidos os convites para o baile do
dia 7 de Setembro, em comemoraç-ão 80 Dia da Pátria.

Participo, outrossim, que 8 Diretoria resolveu ven

der mesas para o referido baile, cujo produto reverterá
em beneficio das vítimas de nossos navios torpedeados,
eampanha essa encetada pela Exma. Sra. Osvaldo Ara
nha. Os interessados poderão adquirir suas mesas, na

séde do Clube, a partir do dia 29, das 19 às 21 horas.
Traje: Smoking ou branco.

ORLANDO FILOMENO, Secretário,
.

O que a Itália quero jornalista da propaganda tasots- tas, ampliou consideravelmente o es

ta, Virginio Gayda, esteve muito tem- poço vital e o lugar ao sol. Além de

po, senão silencioso, menos arrojado Nice, Córsega, Tunis e mais alguma
em suas patriotadas, no que concerne coisa no mare noetrwm, a Itália pre
a reivindicações italianas. Provável- tende o estrangulamento de Suez, a

mente (diz o "Correio da Manhã") eliminação de Gibraltar, a liberdade
êsse retraimento provtnha ele um pro- ele navegação em todos os mares -

tundo despeito, em face da avareza coisa, aliás, que nenhuma potência lhe
do sr. Hitler com a Itália. O conquís- interditou, - restauração de seu ím

tador do espaço vital, para êle e seus pério abissinio, todo o norte da Afri

quadrilheiros prometera mundos e ca e, finalmente, acesso livre para
í

undos ao sr. Mussolini e nem ao certas zonas sôbre o Atlântico.
menos o ajudou a salvar a Abissinia. Esta última gaiata insinuação do
De quando em quando, para se fazer sr. Gayda deve entender conosco. E'

lembrado, o Duce manda o sr. Gayda um aditamento pitoresco a outras
e outros panfletários da tT01L1Je recor- exigências, depois que o Brasil entrou
dar Nice, Tunis, Córsega. . . na guerra, em legitima defesa contra

E o sr. Hitler, moita. Com aquelas assaltos de fascistas e nazistas. Por

atrapalhações na frente oriental. êle 'êsse caminho, se a guerra durar mui
não póde ter outras preocupações. Des- .to, os fascistas pretenderão metade
ta feita, porém - o sr. Gayda escre- do mundo, e dirão aos nazistas quan
veu há dois ou três dias - o fogoso .do êstes ficarem únicos senhores e

jornalista que, antes mesmo de en- possuidores do globo terrestre:
trai-mos na O'uerra, ameacava os bra- - Parceiro, vamos raeno» isso ...

sileiros com �tm pesado cLjlLste de con-

--

..a.......__....... �--�
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Este aluno habi
litou-se em es-

crituração mero

cantil, calculos
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciai, cor respon
dencia, em sua

casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista. 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. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paul,? Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicos e em pe
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, o

um Certificado de cornp ete nci o com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alta hobi litação.

« Aliança Baía •

Solidariedade do' governo portuguêSO Conselho de Ministros de

por-\
Portugal no atual conflito nunca

tugal reuniu-se no dia 24 sob a pre- significou como foi dito várias vc

sidencia do sr. Oliveira Salazar. zes, a ruptura dos laços históricos
Finda a reunião, o presidente do que o ligam aos outros países,

Conselho de Ministros forneceu à mantem com a mais forte razão
imprensa a seguinte nota: - "O essa atitude em relação ao Brasil,
Conselho de Ministros, reunido ex- país como o qual os laços estreitos
pressamente para tomar conheci- de sangue tornam essas relações
mento da declaração do govêrno do inalteraveis, no momento em que
Brasil referente ao estado de heli- o Brasil está empenhado na guerra.
gerancia entre êsse pais e a Ale- O govêrno lusitano deseja manifes
manha c a Itália, em consequencia tar, em nome do povo português,
elos ataques à navegação mercante os sentimentos de estima fraternal,
brasileira, decidiu encarregar o sua solidariedade moral c sincera
embaixador de Portugal no Rio de emoção com que acompanha o povo
Janeiro de transmitir ao govêrno irmão na atitude de sacrifício que
brasileiro o seguinte comunicado: adotou, na 'defesa do que êsse povo
"O govêrno português, para quem julga sua honra c seu direito".
a posição juridica assumida por

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Irelano 0.° 16 - Séde próprIa

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

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

FLORIANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestímos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representf\ote da Caixa Economica Federal para fi venda

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

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

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

melhores taxas:
.

C/c à· disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6'Ml
C/C A'Yiso Prévio sltl
CIC Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das aR Repartições Federais. Estaduats � Munícípats.
---,�----------------------------------------------

A crise de papel na \
A próxima viagem do

Argentina sr. Wilkie à Russia
Buenos Aires, 28 (R.) - O Po-

.

-

der Executivo enviou à Câmara dos Nova Iorque, 28 (H.) - A co-

Deputados uma mensagem em que lllunicação recentemente feita pelo
suscita a possibilidade ele vil' o país presidente Roosevelt sôbrc a visita
produzir o papel de imprensa em do sr. Wendell Wilkie à Rússia,
quantidade c çualidarie exiffidas Oriente -Médio e China, embora não
pelo consumo interno. A mensagem o eliga claramente, significa também
declara que a guerra veio dificul- que o sr _ 'Vilkie passará pela 1n
tal' de maneira crescente a impor- elia, pois êsse país é ponto de es

tação dessa mercadoria, tornando- cala forçado para se alcançar a

se indispensavel realizar pesquisas China.
no sentido de encaminhar a solu- Alguns círculos sugerem que a

ção do problema do fabrico de pa- omissão do nome oa índia na de
pel, sobretudo para jornais, com claração presidencial foi .delibera
matéri,a prima nacional existente da, para que não se aeredite que
em abundância no território argen- o sr, Wilkie intervirá na atual po-
tino, lítica indú,
� _ ..

Crédito Mútuo Predia I

Privado dos
prazeres da
bôa meza?
Por que?

PILULAS DE

REUTER

Fundada em 1870 Séde:
Seguros rerrestres e

BAIA

Proprietários: J. Moreira & (ia.

27 DE JU·LHO
Foi entregue a ;>restamista Waldemer L. da Silva,

residente em São Francisco (Santa Catarina),
possuidora da caderneta n, g.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
Mais um formidável sorteio r€'alizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Setembro (6 deira),
com prêmios no valor de

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

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

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

Consulta médica gratis !
Contribuicào, apenas 1$000·

otornarAo
apto a co

merdetudo.

Marítimoe

Piano

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142-1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Cozinheira
Precisa-se cozinheira do

trival fino e variado Exigem
se .

r etêmcías e que durma
1)0 aluguel. Praça Getulio
Vargas, 19 5vs 2

CRÍTICA A'l'É PARA OS
ALEMÃES

Estocolmo, agosto (Interaliado)
- O "Svenska Dagbladet" informa
da Noruega que é critica a situa
ção alimentar elos representantes
alemães. O órgão quislinguista
"Fritt Folk" escreve que a situação
é muito séria. No Norte da Norue
ga têm havido muitos casos de es

corbuto e constata-se que a capaci
dade de trabalho dos operários di
minuiu de 30 por cento devido à
moléstias causadas pela sub-ali
mentação. Parece que a colheita de
batatas e de legumes é boa, mas

de que serve, pergunta o jornal
sueco, uma vez que tudo será re

quisitado pelos alemães.

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais dE
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940,
Rs. 9,000:000$000
I> 54,700:000$000
• ;1.929.719:000$000
II 28.35R·7t 7$970
lt 85.964:965$032
• 7.323:826$800
• 22 354:000$000

A CAÇA NÃO ESTÁ ABERTA
Londres, agosto (Interaliado) -

As autoridades alemãs na Franca
deram ordens categóricas para qt;e
fosse feito o maior esfôrço para
achar os paraquedistas que desce
ram dos aviões da RAF. Foi ofe
recida um prêmio muito valioso a

quem os achar em menos de 15 mi
nutos, pois, segundo os alemães,
se os paraquedistas não são encon-

I trados nesses 15 minutos, êles se

tornam inatingiveis, tão forte é a

luta subterrânea nos países oeupa
elos .

I
Na França a êsse respeito foi in

ventada uma aneelota. Por causa
da guerra, não nos é mais permi
tido a caça, e, portanto, não nos

deve igualmente ser dada a licen
ça de caçar paraquedistas.

SALAS
Alugam-se algumas saIaS'

do prédio à rua Victor Mei
reles n· 18. Tratar com João
Matias Gustenhoffen, DO mS's
mo, das 10 às 12 f' das 2
às 5 boras, IOv�.[\1t· J;'

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

I de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todú o lerrit�rio nacio�al.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias �as prIn

cipais cidades da América, Europa e Àfrlca.
------

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.
RUA FELIPe SCHMIDT N 39

Catu postal lfJ- TeleDh'oMIOB3-l!nd. Tel.• ALLlANCA:t

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itaiaí, IBlumenau e Laqea.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1;6,.2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia j de Setembro o Clube 12 de Agosto promoverá grandioso baile, comemorando a passagem do Dia da Palria

ReligiosaMax Kuenzer; maquinista do nosso barco mer- A efeméride de hoje asGenésio Joaquim Go- cante "Parnaíba" quando êste sinala a passagem do 1050
soçobrou sob os torpedos nazi- aniversário da fundação daBatista fascistas. Na casa das máquinas, Irmandade de Nossa Se-
local mais visado dos navios, nhora do Parto.
mercantes, o nosso inesquecivel Em regozijo por esta data,
conterraneo foi uma das primei- reo l izrr-se amanhã, na Mo
ras vítimas. Morreu no cum- triz do Puríssimo Coração
primento do dever, servindo ao de Maria, missa festiva às
Brasil com dignidade como com 8 horas, bênção com o S.
dignidade havia servido aos seus Sacramento às 17 horas e,
entes caros. Seu nome em uma logo após, no Consisto rio da
das ruas de nosso Estado repre- Irmandade, uma sessão so
sentará a repulsa aos países Iene.
afeitos à barbarie. --------------

IVida Social
Fazem anos lloJ.,:
O nosso prezado e ilustra

do conterraneo sr. dr. Cid
Campos, figura geralmente
estimada, por seus dotes de
coração e de espírito;

o sr. Heitor da Silva Du
tra, funcionaria público, a

posentado;
a exma. sra. d. Maria

Goulart Sovas, esposa do
sr. Miguel Sovas, fiscal do
Imposto de Corisarno ;
o sr. Gumercindo Cami

nha, funcionaria dos Cor
reios e Telegrafas;

o nosso estimado conter
raneo sr. dr. Antonio Gal
lotti, residente na Capital
Federal;

o sr. dr. Tomaz Woods, al
to funcionaria do Ministe
rio da Agricultura e que
con ta em nosso meio com

inúmeras amizades;
o sr. Oto Dornbuch;
o sr. prof. João dos

tos Areão;
San-

Leonardo Indioo jovem
Fernandes;
a exma. sra. d.

Leal, esposa do
Leal;

Isaura
Miguelsr.

o sr.

o sr.

dinho;
o menino Carlos

de Sousa.

Fazem anos amanhã:
O nosso distinto conter

raneo sr. dr. Joaquim Me
deira Neves, conceituado
clínico;

o sr _ Arí San tos Pereira;
o sr. dr. Artur Pereira

de Oliveira, abalizado clí-
nico;
o sr. Mario Costa;
a exrn.o . sra. d. Maria da

Gloria Mcn-i.nho , esposa do
sr. cap. João Cândido Alves
Marinho, distinto oficial de
Força Polical;
a exma. sra. d, Iolanda

Icônomus de Sena, esposa
do sr. tte. Abdon Sena, ofi
cial de Exército;
a galante menina Rosa

Maria, filha do sr. Alberto
Maya;
a exma. sra. d. Cidolina

Medeiros Vieira, esposa do
sr. prof. Alfredo Xavier
Vieira;
o jovem Armando Fonseca;
o sr. Rainundo Vieira, ins

petor de Trânsito.

III

III I!

Habilitações:
Estão-se habilitando para

casar o sr. Afonso Travas
sos e a srita. Antonio Silva.

!!Ii

Clubes:
O Lira 'I'e n

í

s Clube efe
tuará amanhã grande "ma
tinée" -dansante, com início
às 14 horas. Serão apresen·
todas canções com motivos
patrioticos.
Segundo nos informa a

sua Diretoria, foi instituido
o adicional de soa réis por
despesa feita no clube, para
auxílio à F.A.B,

O C. R- Limoense efetuará a

manhã animada "soirée", com

início as 16 horas.

ENTERRO
Com grande acompanhamento,

no seio g,o qual se viam altos
membros do governo, foi ontem
levado à sepultura, no Cernite
rio Pública, o cadaver do indi
toso jovem Helio Regis, nosso

inteligente colaborador.
Ao baixar o féretro à sepul

tura, o nosso confrade, sr. Val
mar Wendhausen, que foi, com

Helio Regis, um dos fundadores
da Associação Cultural Luiz Del
fina. pronunciou estas sentidas
palavras:

, 'Helio: Estamos deante 'do
teu túmulo. Penetras, agora, o

mundo das trevas. Ou da luz,
quem sabe? Começa, para ti, a

grande noite, sem que te fosse
dado, -- ai de nós! -

passar pelo
" meio-dia", E é diante desta
cova aberta para receber teu
corpo inanimado, que venho
trazer-te o último adeus de teus
amigos, daqueles que admira
vam a cristalinidade do teu
talento, a bondade do teu cora

&ão, Ia integridade do teu çara-

oUi. I\. TODO' "�oc, � S���sopas, pudins e demais
pratos ficam mais nutri

tivos e saborosos si pre

parados com MAIZENA
DURYEA. Peço, gratis, um
exemplar do "Meu livro
de Receitas" e prepare
pratos deliciosos.

Antonio Matos Arêas
Em tocante e expressiva sole

nidade, será dado, amanhã, o

nome do nosso saudoso conter
raneo Antonio Matos Arêas a

uma das ruas do distrito de João
Pessoa (Estreito).

o 011 DO BRASil NA LAGUNA
Laguna (P,C.) - Foi aqui co

memorado com grande vibraçãoNova Iorque, 29 (A. P.)-O cívica, a 25 do corrente, o Dia
prefeito Fiorello La Guardia de- do Soldado, em que recebeu

CUl-!terminou que o dia de hoje to especial a figura heroica de
será "O Dia dos Estados Uni-, Caxias. .

dos do Brasil", e anunciou, em Houve, diante do, �inema
• . - Central, grande comlClO, em

sug�stlva procla�açao, q�e �a. que protestos ardentes foram
vera uma sene de cerimonias erguidos contra os covardes tor-
comemorativas do accnted- pedeamentos de navios cr asi-
mento. leiros pelos piratas do «eixo».

Na proclamação que baixou A grande massa popular, .pu-
A •

f
.

L xada por uma banda musical,a ess� re�pelto, o �re eito a
percorreu va-rias ruas. Ao de-

Guardla diz que, hole, todos os frontar o Clube Blondin, esta
cidadão de Nova Iorque deve- cou. Ali, novamente, outros
rão homenagear os seus irmãos oradores se fizeram ouvir, ha

brasileiros e assistir às cerlmo- �endo-s.e apelad� para que os
. ..

I'd d I I integralistas abjurassem o seu

nla� que. a MUnlclpa I a e oca antigo credo político, que, co-
fara realizar em honra do po- mo agora se está provando, era
vo brasileiro. de ação desagregrativa e trai-

dora. Atendendo o patriótico
apelo, varias "camisas-verdes"
assomaram à sacada e repudia
ram suas antigas convicções nazi
fascistas, alguns deles profun
damente comovidos pela soleni
dade do ato.

I
Foram erguidos entusiasticos

"vivas" ao Brasil e às Nações
Unidas, e "morras" aos totali-

':".- ..... tarios.

À MA/lENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, f-S. PAULO 32

4 o

Peço enviar-me, gratis, o "Meu Livro de Receitas"

Nome __.. __ .
.. _ _ _.

50 «eixislas» no trabalhoAntonio Matos Aréas
Às 9.30 horas, será rezada

missa em intenção à sua alma, Ina igreja local. Às 10 horas,
terá lugar a fixação da placa
com o seu nome, que bem repre
senta o valor do 'marujo cata
rinense.
A Comissão Promotora dessa

solenidade é composta das sras.

Arací Vaz Calado, Alipia Fer
reira da Silva, Alcídia Santos,
Maroca Sousa e Noemia A.
Ataide.

José G. L. Carvalho e
Cecilia Ligocki Carvalho Rio, 29 (C. M.) -- Para o morro de Santo Antônio a tra

balhar em obras que alí se estão realizando, foram mandados,
ontem, cerca de 50 "eixistas", cujas atividades se vinham
mostrando nocivas aos interêsses do Brasil. Esses cincoenta en
tusiastas do "Eixo" ficarão ,assim, sob vigilância da Polícia Es
pecial que alí tem, como se sabe, o seu quartél instalado.

participam aos seus amigo:; e
parentes o nascimento de sua

primogénita MIRIAM
Fpolis.. 25-8-42

Pecas �enuinas FORD3 v.-1

Vida FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�n�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Antonio Matos Arêas era 3.°

Só
. ,.

com os concessionancs:
rem Amin «: Irmão

cens, Mafra, 54 ... (aixa postal 171-Fone 5166Preferiam' falar
japonês

Santos, 29 ("Gazeta") - A
polícia prendeu os japoneses
Kamasu e Fukama Kama
quando palestravam, em plena
via pública, no idioma de sua

pátria. Interrogados, responde
ram que conheciam o portu
guês, mas que preferiam falar
o japonês.

JOSE' LIM.L�
Estabetectdo em São Paulo à av. Rangel Pestana u:

12- 4' ao dar, s. 414/415, com o comércio de representa-
ções, desej e r e pr es entar iírma , dêste E te d o, exportando:
Féculas, Açucar, Clgarrflho-, Cereais. Madeíras e outros
produtos de la região,

EVITE A. DIFTERIA
VaCÜ1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

No Estreito I�E
-

-Ns F:. _ ·-�IDr•. LAURO BAURA
Vende �e, por 4 etlntos d e cos e otícias Doenças de Senhoras-

réi" à rua Qnintino Bocaíu- Vias-urinarias
va , um terr en i com 2 casas Tratamento especlalisado
em ponto para ve-dura. Ne das afecções cromcas do
g o cto de oca ião, 'I'rat.r Deverão reunir-se, hoje, às aparelho genital í'eminino.
com o proprtetár lo, à evqn - 15 horas, na séde da" Associa- Tratamento moderno de
na da mesma r 'a n° 1640 ção Catarinense de Imprensa", gonorréa crônica por meio,

5v __ Ias componentes da Sociedade de eletricidade. Varizes e
I Catarinense dos Amigos da hemorroídes sem operação.

--:�I
"F.A.B., afim de discutirem e Fisioterapia - Dtatermia e

(I G aprovarem o projeto de Esta-I imfra
- vermelho.arilO .

tutos elaborado pelos srs. dr. Consultas - das 10 às 12

G a II � tti Elpidio Barbosa, Batista Pereira i e das ) 5 às 17 horas.
e Oscar Camisão. Consultorio - R. TiradentesADVOGADO

;; 14. Tel. 1.663.
Praça 15 de Novembro, 23 Acaba de aparecer, editados Residencia R. João Pinto
1° andar (Altos do Café pelos alunos do G, E. A. "S. 9. Te!. 1.607.
Bubi). - Fone l.lt68- José" e sob a direção inteligente -------------

á_..........""'.w__""""=""'_"'WCl!D!l....__..._.._.. da senhorita Cenita Sousa, o Comprai na C1' SA MlSCE
mensario" Nosso Brasil", reve- LÂNEA é saber economizar'
] ador do aproveitamentn dos
alunos daquele educandario,

�

Estará amanhã de plantão a

Farmacia Rauliveira, à rua Tra
jano.

Baía, 29 (A. N.) - Atendendo ao

apelo da Prcf'c il nrn de Mundo No-

ter, a fôrça da tua vontade, que
se não dobrou mesmo às injun
ções dum meio que te era hostil.
Já sentimos o horror da solidão
enorme em que te vais encon

trar. E é sentindo essa solidão,
esse remanso, que jamais será
possível afirmar feliz ou infeliz.
que te dizemos o nosso derra
deiro adeus, corações apressas e

almas ajoelhadas, no requiem
doloroso que leva um pedaço
de nós mesmos.
O bando álacre de uma mo

cidade que empunhou a bandei
ra de um movimento em Santa
Catarina, iá não conta mais
com o teu concurso, com a

tua inteligencia, e, mais que
isso, com o teu coração de a o_o_,_1_2_. ._,._••_••_--_.·_._·.l'_y_·._-._·._·.._D·_.·_..-:::

.•
_

••_.l'_.-::-..;_••_ ••_ ••_ ...._._.....

:�â�� e�U;I��a:e:t%er:na�:�efi� Caixa Telegráfica Beneficiente de Santa
tua personali�ade incontun�ivel. I. Catar.-na _ IlsdenlbleF I-a IleralFal�-teJ Heho, quem mais te

I 11 l) U
combateu e quem muito te

arriou. Fala-te, para expressar De ordem do sr. Presidente, convoco os srs. Consócios
d

"

d para a Assembléia Geral que se realizará a 31 do corrente, àsainda que eficientemente, a ar

dessa partida, que todos temia- 10 horas, no local do costume, para eleição de cinco membros
mos porque roubava um grande do Conselho Adminis írr tivo , de acôrdo com o artigo 28 dos
amigo, deixando apenas a sau- Estatutos desta Associação,
dade imensa e imorredoura. A- Florianópolis, 27 de agosto de 1942·

JOSE PEREIRA GOMES, secretáriodeus, Helio! ».

Xadrezes cheios
Rio, 29 (R.) - Na Casa de

Detencão e nos xadrezes da Po
lícia Central, - Carceragem e

Delegacia Especial - j á não
existem mais lagares para se
rem recolhidos os presos,
"eixistas" e os 5a colunas.
A-fim-de poder continuar

aniquilando êsses inimigos do
Brasil, o chefe de Polícia de
terminou que sejam transferi
dos alguns da Polícia Central
para a Polícia Especial.
CASA MISCELANEA, distribui

dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja-

...

.·.·m__-.·_·...·.·.·.�.-_,..-.-_·--.�·_,........·_·

Dr. SAULO RAMOS
As senhoras e senho

ritas baianas
reirricicrró sua clínica
em principias do Inês

de setem bro.
YO, neste Estado, as senhoras e se-

Hoje, às 19.30 horas, haverá! nhoritas daquela cidade vão iniciar
sessão doutrinaria no Centro uma coleta de di nho iro c metais'Espírita "Amor e Humildade velhos, afim de conseguir os f'un
do Apóstolo"; amanhã, no m es- dos necessários pura a compra de
mo horario, haverá sessão dou -

um avião.
trinaria no C. E. "José de Na·
zaré" .

Clínica médico-cirúrgica do

I�!;cia�!Y�mOm�é!t!�Od�senhoras - Partos.
AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: es

�tômago, vesícula, útero, ovários,
I apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
tPLAS'1'ICA DO PERíNEO - Hérnias,
�hldrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hernot-rotdes e vario

. Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
� Praça Pereira e Oliveira, 10 -

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

mente.
.....

Os alunos da &5' série ginasia 1
do Colegio Staftord, de S. Pau-

,lo, num gesto de solidariedade
brasileira, resolveram, por u

nanimidade, oferecer à Cruz
Vermelha Brasileira toda a

quantia coletada para a sua

testa de formatura.

Xantipe Souto d'Avila
Newton d'Avila. Octacilio Souto e Se

nhora (ausente) Femando Avila e senhora
marido, paes e sogros de Xantipe Souto d'Avila, convidam
�eus parentes e amigos para assistirem à mi"sa de 7' dia
que, em intenção à sua boníssima alma fli7.em rezar terça
feira, dia l' de setembro, no altar do Sagrado CO!'8ção
de Jesús, na C(\tedral, à; 7.30 horas Antecipadamente ,e
confessam agradecido" por e:;se ato de caridade cristã,
bem como testemunham sua imorredoura grrdidão a todos
quantus, no dia do passamento, empre�taram gen�rosamen
te sua solidariedade no_ doloros.o transe, cercanao" os com
o comforto moral de sua presençl,!. e simpatia.

Cartazes do dia
�OCJOO('W'1OO��ODaODODa�CJIlCOQOODDOCIOIX'IODGtxxm::uorxJOOiXiO ............ac

'''''''''''''''C>DO<maOOtiõ'jED<DKJDDD'''''''''''''''a=noaao.-.aaa<r> SABADO taOJ E
. fIIXIODIdcaOOCJlalXlDDC!IUdIlIXI03COOll'lOaOODQ. .:JCICIODDQO'OCIlIOQICIQDtIO lIa]ICIOIDUOcmaoaaooOlJDlXJClOO _'fi!CIO.Q:XJ 0000DC00�oXXII:XJIXXIQIDIOOXlOIlDallllOllDDO�CJI:II:XXJODD

.........o.-
. �

CINEREX \ CINE ODEON IMPERI AL
- FONE 1587 - - "FONE 1602 - FONE 1581

I A's 4,30 e 7,30 horas A's 7,30 horas

Sedutora aventureira Disfarce de um Piratas de est�adaCOOl Vera Zorina, Richard impostor
Com Hoppalong Cassldy

Greene e Peter Lorre
.

_

Com DeZ1nis O'Keeffe Atualulades N' 26

$

Foi reconduzido ao cargo de
presidente, em comissão, da
Comissão de Salário Mínimo,
em Florianópolis, o sr. dr. Ro
gerio Vieira.A's 7,30 horas

Caspa I
LHOSA 1

LOÇÃO MARAVI.

Atualidades N' 10

No mundo da lua
Com John Payne e Margaret

Lindsay

Iguassil
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços: 1$500 e 1$000
Imp. até 10 anos

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

Paramount

Complemento Nacional (D.F.H.)
Willian Tell (short natural)
Atualidades Palhá News

Preços: 2$000 e l$Soo
Imp. até 18 anos

Preços� 1$500 e 1$100
lmp. até 10 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


