
o BRASILPelo Presidente da República
declarando. em todo o território do
que se torna necessario o emprego
defesa do Brasil.

O estado-de-guerra permite ao Govêrno desarticular e

jugular movimentos contrarias à segurança do país. por meio de
medi�as enérgic�s. e di.retas. sem a interferencia de quaisquer
organismos administrativos,

foi assinado decreto, ontem,
país. o estado-de-guerra, já
das fôrças armadas para a

. C?nse�uentem:nte, durante o estado-de-guerra, os juizes e
tnbuna1,s nao poderão conhecer dos atos praticados em virtude
do mesmo. Substitui-les-ão tribunais militares.

Tudo o que se fizer daqui em diante será em benefício da

BSTA' BlVI GUEBBA
segurança da Patria Brasileira, que queremos ver sempre livre
e, agora, aliada às potencias democráticas, no sentido de auxiliar
a libertação dos povos dominados pelas hordas nazi-nipo-fascistas.'

A medida do governo brasileiro vem. principalmente, colo
car o país em luta aberta contra O pernicioso inimigo interno,
seja êle alemão, italiano, japonês, ou, mesmo, contra o brasileiro
indigno de viver sob a proteção de leis mais ou menos compla
centes, em detrimento da honra e da segurança da nossa Patria,

Não seria ocioso dizer que o povo brasileiro. psicolo
gicamente, já está preparado para a guerra, que, neste momen

to assola todos os continentes. Por isso, cumpre-lhe encarar a

realidade com calma e fé, trabalhando cada qual no seu mestér,
em defesa da nossa Bandeira e das gerações que nos sucederão.

Unamo-nos! A urnao de todos os brasileiros facilitará
a vitoria dos democracias, a vitoria do Bras}!

•

O Presidente da República assinou decreto. cos

sondo a licença de funcionamento a todas as compa
nhias de seguro alemãs e italianas, existentes no Brasil,
as quais se elevam, aproximadamente. a quarenta.

:{.

Tendo em vista a situação anormal por que
passa o Brasil, tombem foi autorizado, pela Presidencia
da República, em decreto especial, o aumento do efetivo
das Forças Policiais de todos os Estados,

Machado & (ia.
Agências e

Representacões
C.iXl pOltal - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANOPOLlS
Sub-Igentel nOI principais

muncipio« do Estado.
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o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

ANO XXVIII 1942 I

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 111 às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

A Argentina coopera
com os EE. UU.

Buenos Aires, 1 (A, P,)

f
- , O Banco Central d;;t Argentina

O exe'reito argentino este)ara a proibiu as transações com dó-
lares americanos, sem autori-

IndependenCl-a do Brasil, no dia 7 zação especial. A medida foi
tomada com o fim de cooperar
com os Estados Unidos no sen-

Buenos Aires, 1 (United) -- O Ministério da Guerra baixou tido de evitar a circulacão dos

ordem. anunciando que o exército arge.ntino adere. aos atos c?me- d?lares confis,cados pela� auto-

t d 'x'mo aniversário da mdependencla do BraSIl. A ndades do EIXO nos paIses a-
mora IVOS o pro I , .

r' d d E
d' d' 7 de setembro, sejam reahza- cupa os a uropa,

mesma ordem etermma que, no Ia
--=:--::-:

d 't't t e unidades do exército, so-' Cabelos brancos t LOÇÃOdas conferencias. em to os os ms I u os

bre a independencia do Brasil. I MARAVILHOSA!

A cooperação �o Clube da Vitoria \P. Alegre, 1 - Filiado a Cruz quclc hrilhantc matutino, lhe sejam
Vermelha Brusüci r.r, o Clube <la emprestadas máquinas de costuras,
Vi tóriu iniciou, com a participação que são in dispensa veis ii cnnxccu
de centenas de damas da sociedade ção da patriótica tarefa a que se

local, a confecção de roupas e aga- entregam as suas componentes,
salhos para os soldados do cxérci- Todas as pessoas que desejarem
to hrnsi lci ro . Para que possa cum- ceder. temporariamente, as suas

pri r a sua elevada finalidade, aquc- máquinas ao Clube, devcrào diri
Ic Clube passou a funcionar, desde gir-so ou comunicar-se com a Es
ontem, em ampla sala da Escola cola de Cadetes, das I-l às lO ho
Preparatória de Cadetes, gcnti lmcn- ras, para onde tambem poderão ser

te cedida pelo comandante daquele enviarias quaisquer conu-ibuiçõcs .

estabelecimento. Dada a nobre f inu lidadc do Clu-
Tendo ú frente a sra , d. Iolanda he da Vitória, que consiste anga

Pereira de Oliveira, esteve na rc- riar fundos destinados à confecção
dação do "Correio do Povo", uuia de roupas e agasalhos para os nos

comissão de senhoras e senhoritas, sos soldados e OLltl'OS artigos in d is
apelando para que a população Sl' pcusúvcis aos hospitais de sangue,
associe ao Clube da Vitória, cujas certamente o público portoalegren
contribuições podem ser feitas n.cu- se atenderá a exemplo do comércio
salmcntc, desde 500 réis. e da indústria, o apelo que lhe é di-
Ao lI1eSJllO tempo, a comissão (';11 rigido, nesta hora culminante para

apreço solicitou, por intermédio da- os destinos da nacionalidade.

Lavai entregará Dacar, etc.
Londres, 1 (A. P.) - O correspondente do "Sunday Ex

press", de Estocolmo ,anuncia que Laval pretende não só ce

der aos alemães, Dacar, como outras regiões da África Ociden
tal Francesa, sob jurisdição do govêrno de Vichí. Diz o corres

pondente que a notícia não poude ser confirmada; . �as, no�
circulas diplomáticos, já se ouviu falar que uma dívisão alema
está preparada para seguir par,a .a África, a-PI?-de tomar sob

controle, todos os portos estratégicos das colomas francesas.

AVISO DR. JOÃO DE ARAUJO

de
Especialista em doenças e operações

olhos-ouvidos-na.riz e garganta, avisa aos seus clientes
.

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

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

Deviam estar num campo de concentração

J

Rio, 1 (C ,P,) - Em longa reportage�n, o vesp�rtino "A

Notícia" extranha que o govêrno ainda n�o tenh� I�ternado,
num campo de concentração, vári,os aWIa?ores ItalIanos, da
LATI, que se achavam 'em nosso paIS a serVIço dessa emp:es�,
e que ainda aqui se enc?�tram, desfrutando �e. completa llber
dade inclusive a de reSIdirem no luxuoso baIrro de Copacaba-
La, �m apartamentos suntuoso,S. _ , ,

.

Depois de dizer que todos ele� sao fanatlCos �o cr edo fas

cista, informa "A Notícia", C)ue sao to�os, reservlst�,s da .Ae
ronáutica de Guerra na Italla, e, por ISSO ��smo, Ja deVIam

ter tido destino compativel com a _nossa posIçao. atual no con

flito mundial, tanto mais que estao, agora pleIteando a fuga
do Brasil para a Argentina. .'

.

Encerrando a sua reportagem, o r�fendo vespertmo pu-
blica uma relação dêsses aviadores fascIstas e membros das

respectivas famílias.
}

_ . _. _ 'I Telegrama do sr. DrA !ntprdlç_ao do ,R,aD,CO Alemao Vencesláu Braz •

P. Alt-ere 1 - Visitou ao dr. pi-ovidôucias foram adotadas em "b., 1 (A. �.) _ .. O ,?V -urcsiden-
, .

'" .'. . te Venceslau Braz enviou ao .1:'1"C- ()oellç�s de, Sephor;Jt'-�cllho ]\[al'tIJ1S �Ie Ar�uJo, delegado f'acc do decreto-lei que c�ssou a
sírlcnte Getúlio Varaas o sezuinte ViaS-UrinariaSfiscal, () sr , I, rcdcr ico Galbadon, carta patente para o Iuncionamcn- t 1 "O" 1

.

"

t,.
.' . ,e ecrarna : recon recunen o e Tratamento esp cíalí dcônsul na Espanha nesta capital. a I to daquele estabelecimento de cre- "'I -

I G' I
e lIsa o

t I'i: 1 'f' d
.

t proc arnaçao (O nosso ovei-no (O das afecções crônicas doquem es a con la a (C esa os ln e-
t d d b I"

' . ...

1'
- "

d dito, para o qual foram nomeados es a o e e rgerancia 1I1lCIa( o Ih
.

I frcsses alemães entre nos, ues e o I t I t I Al 1 Itáli apare o gemta eminino., - i ntcrvcntorcs, conforme foi noti- rru a men e pe a eman la e a la

rompimento das �'E��aç(�,es entre o
ciado pela imprensa. Acrescentou contra o Brasil, salvou a honra na- Tratamento moderno de

nosso pais e o .• IXO , .. 'gonorréa crõnlca por mel-o. , ,

I u dr. Odilio Martins. de Araujo que, ciona], concorrendo para a defesaAquele diplomata solicitou a guris [ tireitoa J ití 1 1 de eletricidade V
.

esclarecimentos sôbre o ato de f'e- provavelmente, dentro de breve, os (OS [Irei os lmprescn Ivel� (a IU- • arlzes e

1 I 1 B AI
-

Tran i utervcntores nomeados pelo 0'0 man idade, f'eridos satanicaruen te hemorroides sem operação.c lamen o (O 'anco emao - ... '"
-

I ti
.

t
"

v' . .

sutlántico, a-fim-de transmiti-lo à ver-no da Hepúhlica, tralarão da li- pe os Iranos 111 ernaclOna�s, que Ftsíoterapta - Diatermia. e
sua Embaixada, 110 Hio de Janci- quirlaçâo do banco, de acôrdo COl!] !Jretejnclel.Il"I,deblalde(; escravizar o ímíra - vermelho.

I' 1 I I' ítação o ato (t110 1)1'01''''11 o seu fllncl'olla llIun( o CIVI Isa( o. ,umpre a todos

I Consulta"
•

das 10 à 121'0, ..espolH e.l1c o a essa so ICI, a, " ... ui -

os hl'asileiros dar seu irrestrito :"
- s

o delegado fiscal cJee1arou que as lllen[o. ,.

G' t t t e das ] 5 as 17 horasapoIO ao overno e es arem a en os ' ..
aos manejos da espionagem, que é ConsultorIO - R. TIradentes
lllllltiforme, Ao eminente Chefe' l'\a- 14. Te!. 1.663.
C'Íonal a minha plena solidaL'ieda- Residencia - R. João Pinto
([c. Calorosos aplausos". 9. Te!. 1.607.
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Castigados pelo povo
Visita Real às tropas canadenses

Hio, 1 (C. P.) - Cinco alemães, I rum-lhe, e aos seus audaciosos COl11-

residentes em Niterói, que habitual- I panhcir-os, tremenda tunda, que só
mente viajavam para a capital da terminou quando a barca atracou
Hcpúbl ica, pela barca das 7.20 ho- no Cais Faroux,
1"<15, deixaram de faze-lo, desde que Chegando a esta capital, as auto
o Brasil se declarou em Estado de ridades policiais foram cient iíica
beligerância com os países do Eixo. das do acontecimento e os cinco
Ho.ie, êsses

germâlli.coS
voltaram

II
germânicos f'ornm

COl1dUzidl.)S
para

a fazer a viagem habitual, e um de- a Polícia Central, mas, por via ma

les, ostensivamente, lia um jornal r-ítima, pois, do contrúr io, a popu
dos poucos que aqui faziam a pro- Iação, indignada, era capaz de pros-
pagauda nazista.

I
seguir até o linchamento.

Observado por um passageiro, o Esses a lemács vão ser imedi.ata-alemão virou "bicho" c, em couso- mente recolhidos a Ulll campo de
quênciu, os demais passageiros de- I concentração,

Quando o Rei Jorge e a Rainha Elizabeth fizeram uma

visita às tropas canad_enses estacionadas na Inglaterra,
mostraram-se-lhes muitas especies de equipamentos mo

dernos, inclusive canhões. Na fotografia vê-se a soberano
conversando amistosamente com um soldado canadense

duran te a inspeção real. '(British News Service)

Quinta-colunismo do integralismo
Rio. 1 (C. P,) - Informam de Fortaleza que, no suburbio de

Messejana, a polícia prendeu o ex-chefe integralista local, João As
sunção. Em sua residencia, foram encontrados muito material de
propaganda e armas. Confessou êle na polícia as suas convicções,
que, somente com a morte abandonará. Excede de oitenta o nú
mero de prisões de elementos suspeitos, entre os quais figuram al
guns brasileiros.

Contratos cancelados
Rio, 1 (C. P.) - Informam

de Teresina que o interventor
Leônidas Melo mandou cance
lar todos os contratos éxisten
tl.es entre aquele Estado e os

$úditos do Eixo,
••••••••••••••••••••••••••

«Eixistas» afastados
da Costeira

LAURO D,AURA

Biu, 1 (C, P,) ..... A COlllpanhia
Cosleira afastou de suas funções to
dos os súditos das naçiíes do Eixo,
([ue ali exereiall1 atividades profis
sionais.
Tendo EI"I1esto Bczanzoni renun

ciado à presidf-ncia da Companhia
�acional de l\'a\'l.'gação Aérea, as

sumiu a prl'sid0n('ia l) vice-presi
dente Luiz FelillC ;\Iarqlles Conçal- Dr. Artur Pereira

e Oliveira
(omunica aos seus colegas e cli

entes que reabriu seu
Laboratorio de

Análises Clínic,as
Rua Vítor Meireles, 26

Em casa de Jubann Kuedler
Hio,l (C, P.) -As autoridades

do Estndo do Rio vem dando tenaz
eombate aos elementos clljas ativi·
dades se tornaram suspei tas, não
só pela sua nacionalidade, comer

pela ligação que mantinham com
os agressores nazistas.
A polícia do 4° distri to, de Iguas

Sll, hú muito CJue vem observando
os l1lodmentos de diversos súdito,
do Eixo, residentes no município,
Entre êsses suspeitos. �'(' achava

o alemão Johann Kuedler, contra li

qual já haviam sido registradas y;i
l'Ías denúncias,

�a casa de .Tohann Kuedler as
au\ol'Ídades apreenderam documel�
to", uma estação lransmissora, Ulll

receptor el11 múu estado de funcio
namento e dois receptores para co
Illunicações, nos moldes dos custo
sos alJarelhos usados pelos rádios
amadores, pelo Exército e Marinha.
Johann Kuedlcr jú foi removido

para Niterói e entregue ao delega
do da Ordem Polílica e Social.

\'es.

Caspa 1
LHOSA I

LOÇÃO MARAVI·

i•••••••••••••••••••••••••f
I O socorro alemão funcionava

clandestinamente
llio, 1 (C. P,) - As autoridades

policiais efetuaram "úrias prisões
de súditos alellliíes, que, na sede do
cilarnado "Socorro Alemão", à rua

Bilenos Aires, distribuiam auxílios
aos seus companheiros, manifestan
do-se com hostilidade contra o BI'a
Sill e os brasileiros e o nosso go
vêr nO,

Ol; cletidos são Albin Rieder,
Ernst Kurt Worlitzer, Hans Adolf

Deut�chJllann, Karl Joseph Heil1l
pcl, \ Joackine Eblert, Herbert
Kranxu', Alfrrd Leonhardt, Herbert
Trumper, Hevvnrich Schultz, Korel
,Sewlxl', Hermann lVIeyer Berus,I
AlioU Diech Junior, Frotz Ler
varkxe c Jodan Helmuth Cli"en,

o pOVO deseja
o rompimento

Nova IDrque, 1 (A. P.) - O
sr. Eduardo Grave, novo mi
nistro do Chile no Canadá, de
clarou, em entrevista, que o

povo chileno deseja romper re
lações com o Eixo e "gostaria
de seguir a estrada aberta pe

'-----�-----_.,___ lo Brasil, decl.arando guerra",

... ..r;._.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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?•I De quem é a culpa. ?
Si V.S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal es

tar na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do es

tômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, pre
guiça e moleza geral, língua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na I bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau háli
to, arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre,
azias, ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras altera
ções da saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua

porque não se trata como deve.
Estas moléstias quasí sempre são causadas por impurezas, subs

tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intesti
nos, que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre·
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e tra
ta tão penosas doenças.

Use Ventre-Livre
• •

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

Fórmas de

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

... ...

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

ridículas.

; ""'.;4' # ii: "fi•. ii

Salas no centro

MAURICIO DE MEDEIROS

No Estreito

DBSCONrIB •••

se não se sente na plenitude das suas forcas 1
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doenco. A EMULSÃO
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo vigor
ao corpo 1 Em qualquer época, não há substi
tutos para a

EMULSiodtsconUma fortuna para os pobres de saudeI

";rOAO FEI�PUDO" mesmo tempo idéas do sublime, do belo.
Af irmamos, pois, sem receio, n50 haver
criança que nunca tenha ao menos ten
tado rabiscar algumas linhas, coíorír, pin
tar. Entretanto, muito importa, do ponto
de vista pedagógico, que motivos podere
mos entregar à petizada, se devemos to
mar em conta sempre seu adiantamenr.o
mental e artístico. Assim, existem espa
lhados no mercado livresco inúmeros ca

dernos, álbuns e composições semelhan
tes, mas poucos são realmente os aproo
veitáveis à infância: na sua maioria apre
sentam desenhos imperfeitos, modelos de
eolorido muitas vezes absurdo, imprópr-ios
à compreenão dos pequeninos. COM TI::-<
TA E PINCEL é uma série de álbuns que
se destaca do vulgar; é mesmo série nú
mero 1 no gênero; seus motivos se Iírni
tam fielmente ao ambiente infantil: brin
quedos que podem ser coloridos, corno o

tamborz.inho, barquinhos à vela, bonecas,
automóvel, avião, trenzln 110 e outros as
stm Interessam qualquer criunca, desen
volvendo-lhe a ímag tnaçáo e incutindo
lhe senso de estética.
.Juntamen te com os álbuns COM TINTA

E PINCEL NS. 1 e 2, às "Edições Melho
ramentos" publicaram mais os cadernos
ns. 15 e 16 de sua conhecidíssima série
O MENINO PINTOR. que são: "Na Cidacle
Maravíthosa" e "No Fundo elo Mar".

.

..

Os últimos afundamentos de na

vios brasileiros vieram pôr em fóco
a questão da benignidade de nossas

leis ou sua omissão quanto ao cri
me de espionagem civil. Quando um

inimigo do pais, cautelosamente ins
talado, consegue informações sobre
movimentos de navios e os trans

mite a seu país daí resultando a

localização dêsses barcos e seu afun
damento - êle está cometendo cri
me muito mais grave do que se ti
vesse tomado de uma arma e assas

sinado alguem. De sua informação
resulta para o nosso país não só a

perda material do navio afunda
do, como muitas mortes.
Até agora não se conseguiu ainda

surpreender um espião dêsses em

plena ação. Mas aparelhos transmis
sores de alta potencia têm sido en

contrados, contra as leis do país e

em pontos onde sua utilização não

póde ser posta em dúvida. Os pr o

prietários dessas estações têm sido
presos. Mas não tem sido raro vê
los novamente em liberdade. Ainda
recerueu« ....... t>� _ r-1!"_!- .!" .....d fez
descoberta curiosa. Um alemão, pre
so há tempos como suspeito e man

dado veranear, como seus compa

triotas, na Ilha das Flores, pôs em

ação seus empenhos e conseguiu a

libertação. Agor-a, por ocasião das

manifestações populares de protes
to pelo afundamento de cinco na

vios nacionais, sua casa foi cerca

da por populares, que o vaiavam. O
alemão telefonou para a Polící;a,
pedindo socorro. Esta veio, mas

não se limitou a dispersar o popu
lacho. ror curiosidade, deu uma ba
tida na casa do homem e lá encon

trou uma completa instalação de
rádio transmissor. Prendeu-o nova

mente. O homem ficou tão atordoa

do, que aconselhou a mulher e fi
lha a que se matassem, pois "des
ta vez" não acreditaria voltar. Sua
libertação, pois. da ilha de recreio
só serviu para que êle recomeçasse
suas atividades de espionagem.
É frequente lerem-se resultados

espionagem Iy�!��:��d���!���:��de julgamentos de acusados de Iei- rrrircri te Lam t, . . ego, compo� a
tos análogos, As penas se Iirn itarn, deum b 1 f t 1unga ow cori or ove
na maioria dos casos, a multas pecu- e moderno, e um sobrado
niarias ridículas e detenções que com diversos depósitos :na
nunca ultrapassam 3 meses ... É de parte terrea, e ainda tarrm
crer que os juizes não tenham en- .

casa proprrc para insta1a-
contrado possibilidade de aplicar ção de qualquer .industria
penas maiores, por deficiencia da Aceita-se proposta de per-
lei. muto por outra casa no

Um, de meus leitores perguntava-I centro, ou próximo ao centro
me há tempos, por carta, ,?ue acha- da cidade.- Informações na
va eu da pena-de-morte para os CASA NOVA, à rua Felipe
que traem o Brasil, vendendo ao 1

Schmidt, 17.
estrangeiro segredos de ordem ca- ---------------

pital para a segurança de nossa de
f'esa". É evidente que é a única pos
sivel. E, no estado a que chegaram
as coisas, restabelecida que foi pela
Alemanha a execução em massa

como punição de crimes cujos auto
res não puderam ser descobertos, -

não vejo mesmo o que se possa ob
jetar contra a aplicação dessa pena
quando se verifica que um estran

geiro, abusando de nossa hospitali
dade, trabalha contra o país, fa
zendo m"t..,. n .. " ..nas de hr""ik-1TOS
por informações que transmite a

respeito de nossa navegação.
O golpe recebido pela nossa ma

rinha mercante e até pelo nosso

Exército, que perdeu nos recentes
afundamentos importante contin
gente de suas tropas, foi rude de
mais para que nos apiedemos com

os quintacolunistas. Se se mantiver
o atual sistema de prender e soltar
para tornar a prender - os afun··
damentos continuarão e não tarda
rão, mesmo, atos de sabotagem em

maior escala dentro do país. O risco
que os sabotadores correm é tão
pequeno, que nada os impedirá de
prosseguirem na sua tarefa.
Acredito que já se tornou neces

sário definir o crime de espionagem,
adaptando-o às novas fórmas que
êle tomou, mas, que, por falta de
previsão da lei, ficam impunes, ou

simplesmente punidas com penas

de Heím-ích Hofhnann. Versão
Bi-astfeh-a de Guilherme de AI
merda. "Edições Melhol'anlelltos".

Um médico, Dr. Heinrich Hoffmann,
que frequentemente tratava cr-ianças aca
nhadas e medrosas. ser-via-se de um meio
muito original e eficaz para rned icá-l as:
habtl desenhista e compositor de sugesti
vos versinhos, ele, nas suas visitas mé
dicas, rabiscava figuras hilariantes que
c-ompletava com lindos versinhos, para
alegria das crianças doentes. Era um mi
lagre: logo elas se afeiçoavam ao médico
e êste, então, sem mais dificuldade, as
examinava e lhes dava o medicamento
necessário. com o qual os petizes logo
se restabeleciam. Certa ocaslão, num Na
tal, o médico, percorrendo todas as lojas
da cidade em que residia, com O fito de
comprar um álbum de figuras para um
seu filhinho, e não encontrando o que
desejava, pensou: "Vou fazê-lo eu mes-

1110". SelTI mais demora pôs-se a colecto
nar pacientemente os desenhos e ver-si
nhos mais sugestivos de sua autoria e

que mais haviam agradado aos pequenos
clientes; r-eunlu-os num livro e: pronto
o "JOÃO ]<'ELPUDO"! Que alegria para
o seu garotinho! Contudo, não tardaram
reclamações dos pequenos clientes. que

AI dí I prímeíro tinham conhecido aqueles ver

llgl:lm-�e lVerSaS 8a 813 smhos ele histórias maravilhosas; exigiam
p/rnédícos, dentistas ou ad- também um livro igual. Publicou-se o n

vro, E, enquanto milhares e milhares de

vogados, sita» à rua 'fira- criancas se divertiam com o mesmo, o

dentes, 14 (sob) bom rnéd íco foi envelhecendo e. afinal,
ern 1894, com 85 anos de Idade, morr-eu.

Vende-se também uma oti- Passaram-se anos e anos. 'I'raduções da
obra foram feitas para todas as línguas,

IDa armação envidraçada pi mctusíve o chinês. E, agora, uma bem

escrítorto. Tratar à Rua F"'- feita e original versão brasileira de
" .,., "JOÃO FELPUDO"'. por Gullherme de

lippe Schmídt, 19 [Cusa Dau· A]p,ejà.a, acaba de ser publicada pelas
"EcI içôes Melhoramentos".

ra) 15v-ll Pelo fundo moral das suas diferentes
_______________._ histórias, pela graciosidade UOE seus de-

souhos '(:101 .dos e pela excelentp "VAl'.:.::7!n
"'" o uunei-me ele Almeida, "JOAO FEL
PUDO" está destinado a um sucesso de
nossa literatura infantil.

..lesfriado
do Peito

Fricclone este poderoso unguento no
páco{;o e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
pratde vapores medicinaes, que te

�irarn. Corta amaioria dos resfria-

5��a.&.

' ,ihl

Vend6-se, por 4 cvntos de
réis, à rua QIJintino Bocaiu
va, um terreno com·2 casas
em ponto para verdura. Ne
gocio de oca,ião. Tratar
com o proprietário, à e�qui
na da mesma rua, n° 1640

5v - :3

IJ IJlIf: SI: EJt[�EVE
[J IJlJE SE PlJEllU\

[J nue SE LÊ

CO)1 'J'IN1.'A E PINCEL, XS. 1 E 2
"Edil;ões ;\Ielhoramentos"

COM TINTA E PINCEL é o título de
uma série. de álbuns muito sugestivos
para co I 01'''', que acaba de ser publicada
pelas "Edições Melhoramentos". Essa sé
rie já consta de .dois número" em apr-e
,sentRção gráfica capr-ichada e em car-tão
rcsisle.nt�, nada deixando a desejar de
seus strnllares est.rangeiros. Aludindo-se a
esse género ele álbuns, observemos que
n�o hft na�la. tão e0111U111 entre a� crianç'as
como o habl to de colorir figuras. lJesele
a mais te!,ra idade. a atração pelas for·
ll1C!S colorIdas alnnenta vivamentc.� a inta
ginação infantil e, sem dúvida .. provoca ao

"AVENTrRAS DO »[ACACO
"SIMÃO"

Renato Sêneca }i'leul':\'
"Ediç,�ões lUelhor."aIllentos"

As crianças, após terem lido as suges
tivas histórias de "João Pestana", "Coe
lho Sabido", "Regalo", "Zé Bola", "Jóca'
e outras mais das "Edições Melhoramcn
tos".

, certamente, gostarão ele conhecer
tambem o excelente trabalho do corihe
ciclo escritor e poeta, Renato Sêneca
FleUl'Y, intitulado "AVENTURAS DO
MACACO SIMÃO", há dia" publicado peja
referida e,1itor�.

COn1Q ficarão admír-ados 0$ pequeninos
ao lerem esse Jivro que, em graciososversínhos. conta as proezas e as diabruras
de Simão. o macaco mais atrevido dêste
mundo que dava tanto trabalho e fazia
arrepiar os cabelos de todos! As mais Im
,Plag�vejs e excétrieas aventuras que urn
sumo pode prover-ar divertem extraorcli
nária.men te as cr-Ianças. Simão, entretan
to. fOI ameia mais famoso: morto já. aluda
geitava:-"Quero sair, sjá Marta. aqui não
posso ficar!".

b-; Mar ía. a quítuteu-a que dera cabo
d.) S5n1ão. responde em desesperaria aaô
nia. _._ "Sa ia, bichinho danado o (l�leeu t'lllt'ro é sossegar 1 ".

'

He" 1111"r;te. não se pode ler essa 11is·
tôrla sell1 rir a vale!'!.

A,,, i:u�trações inU111eraS 111ulUcol'es qce
D�ornpallham os versinhos e lhes dão ain
da ll'la.lor realce, foranl pl'ilnOl'Oaal11ente
e:xeCUlHCIi::t;:',

Companhia Vale do Rio Doce
A Agência do BANCO do BRASIL S. A., nesta Capi

Ia), se acba autorizada até 24 de setembro do corrente
aDO, a receber subscrições de ações preferenciais da Com
panhia Vale do Rio Doce, do valor nominal de 1:000$000
cada uma.

As ações serão integralizadas em 5 prestações de
20%' sendo a primeira no ato da Susbscrição e as res
tantes em prazo não inferior a 18 meses.

A Sociedade em incorporação está sob o controle
do Governo da União.

FlorillDópoliFl, 2� de agôsto 1942
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.-FlorianópolisAnto Dias dos Santos Jr. José Pedro Gil

Gerente Contador

JOSE' LIMA
Estabelfcido em São Paulo à av. Range) Pestana n'

12 - 4' ao dar, s. 414/4]5 C0m o comércio de representa
ç�efõi, deseja representa� firmas dêste E,tad'1, exportando:Feculas, A\�ucar, Cigarrilboo, ()ereai, Madeiras e outros
produto, de,ta regiãoPor preço de ocasião

Venuem se: dormitorio (R)jo'
Negrinho), 1 camiseiro,

21camap para criança, 1 MIA
de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

Alugam,.,se2 pndios de con�trução
recente para {amilia de tra
amento, com instill/;\ção para
criados e g rdges, à A veníd6
M ,uro Ramos, no 156 e 15!::'
-Duas boas satas para con
sultório, à rua João Pinto
n° 5 (tiO lado do Banco do
Comércio). Informações: Te.
lefone ) 658 e 1.500 ou rua
João Pinto n. 5- térreo.

AVISO AO POV'O CATARINENSE DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

.E Saltará da (ama
Disposto par. Tudo

Seu ffg.do d�v. produzir diariamente um lirre
de bilis. Se II. bílis nio corte livremente, 05 ali ..
mentos não sio digeridos e apodrece�n. 05 gase!!
iacharn o �tômago. Sobrevém a prisi.:> de ventre.
Você senU-se ..batido e como que envenenado_
Tudo é ..marco e I vida é 11m matdrio.
Umi simples evacuação "io toeari I causa.

Neste caso, as Pílulas Carter são extraordi
JW'iamente eficazes, Fazem correr !sse litro de
Ioilis • Tocl ,ente-,. oIj'posto Pi" tudo. São
"'Tes c, contudo, especialmeote indicadas para
fazer a bílis corru ü..emente. Peça as Pílula.
C;ertCl'. m. anil••"ao prN_ Pre.;o: 3$000.
04 , * ""'4JA!'.UWiPItMi

,Farmácia ((Esperança))do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias .. --Artigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

{edificío do

SALAS
Alugam-se algum as salas

do prédio à rua Vict o r Mel-
r reles n' 18 TratarcolJJJoão
Matias Gustenhoüen, no mes
mo. das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. IÜv8.alt- 8

\ A�!�����ep��C!.it�e�!�ços de Auxiliar dA escrítórtc'
de uma moça, com prática
ou conheclmento do mesmo.

Informações nesta Redação.
15 vs -- alt. - 12

MISSA DE SETIMO DIA
D. Labibi Massad

Haikal Massad, Nagib Massad, senhora e filhos,
Jorge Massad e Salim Rumie, esposo, filhos,
irmão e netos de LABIBl MASSAD, agrade
cem profundamente as palavras, de conforto,

coroas, flores, telegramas e cartas que lhes enviaram, pelo fale
cimento de sua inesquecível, esposa, mãe, avó e irmã, bem
assim a todos aqueles que acompanharam a querida morta à sua
última morada; e aproveitam a oportunidade para convidar a

todos a assistirem à missa do 7.° dia, que será rezada na Cate
dral, em intenção à sua alma, no dia 2 de setembro (quarta
feira) às 7 horas da manhã, no altar do Coração de Jeisus.
A todos que comparecerem a este ato de piedade cristã, hvpo-
tecam a sua imorredoura gratidão. 2 .-2

Unhe direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saldas �e Araranguá às quartas,

saoados e domingos

I Aqente em FlorlanoDolls: MARIO MOURA

I:_.... P_R_A_C_A_H'_)!.I_E_N_O_V_E_M_B_R_O__ !......._

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 Hotêl"

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

PELOS '{(IN!
FILTROS DO ORGtUJlSMO,
e\'Uam"se muilos males!

í
l

• Dôres nas costas, nos músculos,
nas juntas, reumatismo, olhos
empapuçados, pés inchados, são
sinais da deficiente eliminação
do ácido úrico. Tome Pílulas
de Foster, indicadas exatamen
te para uricemia,

ptLU'LAS DE

I'OSTER
Para os Rins e a Bexiga.
Preferidas porque são :

• Diuréticas e balsâmicas,
• Desinfetam e ativam os rins.
• Fáceis de tomar.
• l�dicada� �ara uricemias, ure

tntes e CISQte5.

Aluga-se uma sala
grande e confortá-vel para
na PENSÃO SUlCA,
Esteves Junior, 135.

casal,
à rua

V 57

Vende-se �:c�s �a��)h�:
dos, bem afreguesada, ótimo
ponto, sita à rua Luiz Del
(ino n° 34

15vS-5

I Representantes:
MACHADO & Cia.

Médica EspiritaOra. Lourdes Galhárdo Rua Es·
tacio de Sá, 142-1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.
Camisas,· Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos menores

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

PI·ano Vendo-s� um piano,
marca ..Ronychs».

veatar à Praça 15 de No.
Trmbro, n°. l2. 6vs-§

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ABSINATURA.I

lfa CapUa"
A••••••••• _ •• -.eoa\

SemtwtN _.... I5$0OI
TrbIae.tre • • •• •• 15$001
..� ..........•. .....

No laterlor.
Ao. .. . 1lII$08I
Semetrtre .• , •• •• lO$0OI
TrimNtn ......

Allúndoa medI-. �

A direção não lJe �bi
lixa pelos eonoetto. emitidoe

d§I
008 artigos acwinadoa

�

Se o nazismo vencesse •..
Iilillilfillil9l�LlJlI1�IiI!lIIUllll1l'§llilIllIllH IilliIlIlfllJII[§J1IJ IJliJlllrlltiI(§j(llf§J12I;� �I -. Para casacos e III aS vestidos, última =
� d �
� pa ronagem, Ili visitem aCASASANTA ROSA II!
II � rua Felpe Schimidt, 54 II
� �
111111 �� Illli1iir§JiIl�liI I1� liIf2j���19J iiflli�12I�iHi1II�1iIf§1I§Jli1l11[§llil�

Se os alemães vencessem, o mundo ficaria de baixo do tacão
da bota dos tiranos mais desalmados e elos déspotas mais brutais.

Se os nazistas vencessem, o mundo Inteiro cria escravizado e

todos os povos da terra seriam compelidos a trabalhar para o con

forto e prosperidade dos opressores.
Se os nazistas vencessem, o mundo inteiro seria escravizado e

a cabeça nem teria o direito de respirar livremente.
Se os nazi-germanos vencessem, estariamos diante do maior

flagelo que poder-ia cair sobre esta pobre humanidade.
*

Se a Alemanha vencesse as democracias, a guerra não pararia,
porque Hitler iria ajustar as contas com seus aliados: - italianos
e japoneses. A Alemanha não pode tolerar os latinos e muito me
nos os amarelos.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

i SEDAS itão estúpido, que • •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento 8

: das melhores fábricas do país, são :: encontradas nos balcões da -
• t •

Produtos CATEDRAL ;' Casa SANTA ROSA ;
á venda na FARMACIA ESPERANÇA: :
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 -_ FONE 1.6,.2: Díáríamente recebemos novidades :
Seja Guarda Livros em sua Vasa: Rua Felipe Scbmidt, 54-Foneli514 :Por corr e-p ndencla, em 12 mezes apenas, V. S. di-

plomar-s e á-g'\rantimoR melhoria-sempre há procura de • •
pessoas competente ... Faça o curso em SU'1 casa e obterá •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
melhor emprego. V. S. tambem poderà DOS representar-"

.-

nessa cidade, ganhando muito dinbeiro. E creva aluda ho- CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
je a Caix9. Postal. 3717·S. Pauio. QIJANDO TOMAR ERGE SÃO SEBASTIÃO
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades nAU'"TAU

...B sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMANH
Limitada r, � Construção moderna e eoníortavel, situada em aprazível chácara, com

Ban(o de Crédito Popular e Agrícola (5 =� ,���lef���a q�!��eP'lfa o mar, exc .Iente local para cura e repouso; á-

de Santa (�t:i'�'. in..} 1_ L<i'" -) Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
Ui ii H� Utg mento médico cirilrgico e ginecológico.

�/

Se a Alemanha vencesse a guerra o mundo ficaria alemão
porque os alemães acabariam com as outras racas ou as outras ra-

ças morreriam de tristeza.
.

Se a Alemanha vencesse, a Liberdade seria fuzilada. Os direi
tos do homem seriam torpedeados ou esmagados pelas "Panzer
Divisionen" .

Se a Alemanha vencesse, o mundo ficaria
não seria mais negócio continuar a viver.

E, neste caso, seria melhor morrer brigando, do que morrer

C01110 um cordeiro, que entrega o pescoço ao carniceiro.
Se a Alemanha vencesse, seria um acontecimento tão estúpido,

que até se torna estúpido admitir que a Alemanha pudesse vencer ...

BARÃO DE ITARARÉ
-----------------------

<jliit�....."i......�-��»i���If; •.��.....���3jI:!HJ.�IM..._,._._I__O_BSiiiTal.D.O.·_.T_e.rç_a•.f.e.ir.a.,_1_d.e_S.e.t.e.m_b.r.o..d.e_I.9.4.2__.. ...3---

PIANO
Vende-se um piano. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior. 48.
�-----

SangueRalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICaS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
ESCjotados, Anêmico., Mie.
que criam Magros, Criança.
IIquític•• , receberia a toni-
ficaçio geral do org.ni.mo

com o

S a ng u e R D I
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

:ta ia&. ...

Ralos X-Ultra·vloleta- Iní a-ve rmelhos-Ondas-curtas- Eletrlc 'dade
médica -Exame- ennoscóp'cos Laboratórío para os exames daetuclüa
ção de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 diárlo: Apartamentos
de L classe, 25$000 diário; Quartos de H. classe, 15$000 diário- Salas
reservadas, IU$UOO diádo; Acompanhantes,sem refeições, E$OOU' diário·
Secção de Maternidade--- Partos com permanênela de 10 dias em Apar�tamento de 1. classe, Inclusive ss la de operações: com parteira da cli
ente :s00$000 e com parteIra da Casa de Saúde 350$000.
"ara estadas prolongadas preçosacombínar. O doente pode ter fi � Iic »

particular .

FLORI�NOPLIS
Largo São SebastlãoDôr'dedehfe?

...................... -
'.1•••••••• �.....

V d se
uma mac hina

eu e- de costura de
mão marca Vestaslnha nova

sem uso. por 270$ Tratar com
o chauffeur do Carro nO. 1522

Telefone 1153

Clube Doze de AgôsloDe ordem do sr. Presidente comunico aos srs, sócios
q�e já estão sendo expedidos os convites para o baile do
dia 7 de Setembro, em comemoração 80 Dia da Pátria

Participo, outrossim, que a Diretoria· resolveu ven�
der mesas para o referido baile, cujo produto reverterá
em beneficio das vítimas de nossos navios torpedeados,
campanha 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 hdras,

Traje: Smokmg ou branco.
ORLANDO FILOMENO, Secretário.

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

Companhia c Aliança �a Baía.
Fundada em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e MarítimoB

Dados relativos ao
Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
• :1.929.719:000$000
• 28.358:717$970
• B5.964:965$032
• 7.323:826$800

e terrenos). 22 354:000$000

Diretores:
Dr. PamphiJo d'Utra Freire de Carvalho Epiphanlo Joséde Souza e Dr. Francisco d� Sá.

Agências e sllb-agê�cias em todo o território nacional.
Sucursa� n? l!ruguál. Reguladores de avarias nas prin

cipars cidades da América, Europa e África.

Agente em Florian.ópolis
C AMP O S L O B O & Cie.

RUA FELIPE. SCHMIDT N 39
Caiu ooste; If}- TdtDhond083-l!nd. rtl. cALL/ANCA.
Sub-Aqente em LaQ'UllCJ. Tubarão. Itajaí.

IBlumenau e Lacres.
. .'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 7 de Setembro o Clube 12 de Agosto promoverá grandioso baile, comemorando a passagem do Dia da Palria
-----------------,.,-------

BERLIM, I (A. P.) u IRRADIACõES OFICIAIS -- A RUMÂNIA E A HUNGRIA INICIARAM .A .CAMPANHA DE
COLETA DE ROUPA, A·FIM�DE MANTER OS SOLDADOS AQUECIDOS NO fiRóXIMO E RUDE INVERNO, DE

ACôRDO COM TELEGRAMAS DE BUDAPESTE.
--------------------_.. --------------------------._----------------------

ENVIOU O FIL�O A L�T�R PELA AlE�ftNHft (eVGa de 350 prisõesUma bandeira brasileira na laia do lixo . Para evitar as maquinacões anti-patrióticas ou possiveis
atividádes contra a seguranca do pais, por par�e de súditos ou

simpatizantes do «eixo», as autoridades catarinenses fizeram
cerca de 350 pri$ões deles, nestas últimas 24 horas, em diversos
pontos do Estado.

•

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

#.lEU GOSTO DO KOLYNOS
porque-é muito gostoso"!

Rio, 1 (C. P.) - O delegado

I
dos chefes da organização na-

de polícia Martins Alonso, em Foi apreendida, tambem, po- zista no nosso país. Stahmer
diligência efetuada na sede do derosa estação receptora de rá- enviou um seu filho, nascido
Banco Alemão Transatlântico,

I
dio, instalada em grande sala, no Brasil e reservista da Esco

encontrou, no interior duma onde se reuniam os chefes do la de Instrução Militar do C.
lata de lixo, uma bandeira bra- Banco.

I
R. Flamengo, para lutar pela

sileira, rasgada. Revela-se, agora, um fato re- Alemanha.
Diante disso, aquela autori- voltante, de que foi responsa- Segundo se afirma, o filho

dade levou mais longe as suas vel um dos antigos diretores do

I
do banqueiro está agora, íncor

buscas, esquadrinhando todas Banco Alemão Transatlântico, porado às tropas que lutam na

as dependências do aludido es- Hermann Stahmer, que era um frente oriental.
tabelecimento de crédito. E
descobriu, então, uma oficina
completa, montada num dos
subterrâneos do Banco.
Trata-se de material aperfei

çoado, dotado de todos os re

quisitos da moderna técnica
tipográfica, e que servia para a

. -- .... 5

I
Aumenta a producão russa'impressão de boletins de pro-

V d S I Moscou, 1 (A. P.) - A des-paga�da nazista, q'!e eram

di-, I· a eeía I peito
da perda de vastas regiõesf'undidos nesta capital. industriais e agrícolas e de mão

_____ /'
de obra, pelas convocações pana
os exércitos soviéticos, a radio
emissora de Moscou informa qUfmuitas fábricas russas estão
aumentando a produção. P�s
fábricas de aviões e motores pa�aaviões aumentaram a produção
entre 7 e 8 por cento em agos
to. Obviamente, as fábricas rud
sas nas Provincias Orientais
étumentaram a sua produção.afim

d� faz�r
face à

emergencil
É UMA DOENÇA IMUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

-

Ontem, às 15 horas, na séde
da Associação Rio-Grandense de
Imprensa, em Porto Alegre, fo
ram recebidas propostas para a

construção da "Casa do Jorna
lista" a ser construida no ter-

HELIO' REGIa rena doado pela Prefeitura e
, � � sito à avenida Borges de Me-

Ivo d'Aquino, Secretário da Justiça, deiros, próximo da rua Coronel
Fernando Machado.Educação e Sn ú de e os funcionários da

mesm.a Secretaria e da Diretoria da A comissão de obras, com

Justiça e So
ú de convidam as pessôos posta dos srs. Ciceros Soares,

amigas de HELIO REGIS, para a Alcides Gomes e Arquimedes
d b d Fortini, deu aos interessados osrriis sc que, ern sua intenção, man am ceIe ror, no ia

3 do corrente, (quinta-feira), às 8 horas, no altar do S.S. dados precisos para a execução
Coração de Jesús, da Catedral Metropolitana. da obra.

'"

Cooperativa dos Fune.. Públicus
mudou-se para a PraCB Quinze de
bro n" 7 {entre a (Ia. Telefônica e a Delegacia

Nover�
de POlici�)'13vs,·2,

•

"'EU GOSTO DO KOLYNOS
porque-limpa meus dentes
tão bem"!

- -----�

COLUNA DO SOLDADO
«'azem 8008 hoje 2

A exma. sra. d. Augusta
Bialcfío Viana, viuva do nos
so saudoso patrício e huma
nitário clínico graI. dr. An
tonio Vicente Bulcão Viana;
a srita. Jarina Gastão;
a exma. sra. d. Julieta

Sabino Vieira, esposa do sr.

Manoel Galdino Vieira, do
alto comérêio catarinense;
o sr. graI. José Vieira da

Rosa, historiador catari-
nense;
a srita. Lucí Sousa;
a srita. Zenaide Marques,

filha do sr_ tte. Alcides
Marques;

o jovem Amaurí Guima
rães Born;
o jovem Rudi-Carlos Silva;
a srita. Elí Cunha, filha

do sr. Ulisses Cunha;
a srita. Vania Gruner;
o sr. José Glavan.
o sr. Armando Silva, pro

prietario do conceituado bar
e restaurante"Perola".

o HOMEM E A TERRA
Na guerra - corno na paz - a

terra é a maior amiga do homem.
Não é nossa intenção a de fazer
divagações poéticas em torno elo
desabrochar das flores e do saso
nar dos frutos, aos beijos do sol.
Para isso existem, por aí, inúmeros
literatos em disponibilidade.
Ela, hoje, só nos interessa como

"abrigo" do soldado em combate.
Todos os recrutas ouvirão, de seus
oficia is c sargentos, instruções de
talhadas sóbre o "aproveitamento
do terreno". Não é demais, porém,
que martelemos no tema, de vez
que ele se reveste de capital impor
tância para o combatente.
Porque a terra é uma espécie fie

complemento do soldado.
Sem o conhecimento amplo do

papel que ela desempenha nas ba
talhas, estaremos sujeitos a uma sé
rie enorme de dif'iculdarlcs graves
e, mais que isso, irremediáveis.
A escolha do terreno onde se tru

vará a Juta é função do comando.
Entretanto, dentr-o do local deter
minado para a sua secção, o solda
do pode e deve escolher o que lhe
ofereça melhor "campo de tiro" e

proteção pessoal, senelo lógico que
a primeira condição prcvalcccrn
sempre. Um rúpido golpe de vista
llOS apresentará, aqui, um barran
co; ali, uma pequena ou grande ele
vação; adiante, um acidente qual
quer, capaz de dificultar o fogo rio
in imigo e facilitar o nosso. Tudo
quanto possa neutralizar o efeito
do fogo deve ser aprovei lado com
calmu e rapidez.

l� certo que, às vezes, sutgem si
tnaçõcs cru que devemos suportar
as balas em campo raso e despido
de qualquer abrigo natural ou de
emcrgéncia . Devemos recordar, cn
tào, que conduz imos U111a pá ou uma

picareta em nosso equipamento.
Qualquor desses instrumentos nos

permitirá construir um "abr-igo in
dividual" cru dois ou três minu
tos, mantendo em ação a nossa ar
ma, com relativa segurança para
nós.

.

Cabe aqui uma advertência ami
ga: Os ahrigos de terra ou areia
são superiores aos de pedra ou 1'0-

cha, exceto, naturalmente, os cons
truidos pelos engenheiros especia
lizados. Essa superioridade decorre
do seguinte fato: As pedras multi
plicam - por cem ou por mil -

[) número ele estilhaços das grana
das ou das bombas e uma bala de
qualquer arma leve espalha algu
mas dezenas de lascas, cujos im
pactos são dolorosos e, as vezes,
fatais.
Em abrigos de terra um projétil

nos poder-á jogar grãos de areia aos
olhos. Mas isso é preferível a le
var uma pedrada na cabeça ...
Não será demais recomendar a05

nossos recrutas, a máxima atenção
aos ensinamentos que receberam
sôhrc o tema. Nada existe neles,
de prol ocular ou superfluo. São
detalhes aparentemente sem impor
táncia e que, na hora suprema, as
sun:e con tornos de coisas decisivas.
Escolhe o teu lugar no combate,

antes que uma bala escolha o leu
cohpo corno alvo. Entre essas duas
possib i Iidarles, parece não ser dif'i
cil a escolha. Não esqueça, nunca,
que luí um inimigo implacável,
pronto a aproveitar as tuas meno
res imprudências.
,«Correio do Povo»)

•

UEU GOSTO DO KOLYNOS
porque- faz com que eu sinta
a bocca limpa e fresca"!

•

"EU GOSTO DO KOLYNOS
porque-eu sou um dentista e

aprecio sua formula superior
e antiseptica. "

•

SIM, todos têm razão--Koly
nos é o melhor dentifricio em

todos os sentidos. Quer a prova?
Experimente um tubo de
Kolynos e ficará tambem con
vencido.

Mensagem de dez mi)!
operarios argentino,;
Buenos Aires, 1 (A. P.)-'

A União Operaria Textil,
reunida em assembléia, corri
a presença de dez mil ope·
rarios filiados, resolveu en-\
vior aos operarios téxtei�da cidade brasileira de S1Paulo, uma mensagem dt�solidariedade pelo . 'valorosa
atitude do Brasil, ao for,

mar_ na linha de frente das)naçoes que lutam pela liJberdade dos povos".

606

. .._,. _ _
.

Chefe da propaganda
Rio, J (c. P.) - Informum da

Bnia que a policia daquela capi
tal, deteve mais dois cixistas, um

dos quais era elemento de impor
tância no partido nazis la e prova
vcl chefe de propaganda do nazis
mo alemão ali. Trata-se de Hcr-
111l1nn Desnler, que vivia de manei
ra estranha, gastando verdadeiras

posições russas que defeln. fortunas com a propaganda do
dem o rio Volga. (.i Eixo. I

__����������!I . --,------------- - -_._

Cart�zes do dia
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HOJE' 3a.-feira HOJE

-êINE-+-REX/ciNE<rDEõ;--�j�llVlp�;:L--- FONE 158i -
'

- "FONE 1602 - - FONE 158i -

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

Garota de D u I c y
encomenda

Complemento Nacional (D.F.R)
Musica simplificada (shor t

natural

CUSTA MENOS PORQUEViajantes:
Seguiu

sr. Carlos
eletricista.

SE USA MENOS
para Curitiba' o
Orillia, técnic�- -E CONCENTRADO

Habílttaçõese
Estão-se habilitando para

casar o sr. Nicolau Ribas e

srita. Ediná Brasinha.

MISSAS
Será rezada amanhã, 4"_

feira, às 7 horas, na Cate
dral Metropolitana, missa
por alma da sra. Labibi
Massad.

.........-- �._ _ _ _..�

Dr. SAULO RAMOS Ireínícícré sua clínica
em principios do mês

de setembro
------------------

Reforços alemães \
Moscou, I (Associa ted Prss,)-Anuncia-se que os alei.

mães estão mandando graIi
des reforços através do Doru,
para apressar o assaI to fil
nal a Estalingrado e ou troJs

cuidado com
essa tosse!

O

Peitoral de Anacahuita
alivia-a imme
diatamente. Á
venda, agora,
tambem em vi
dros pequenos.

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

Cabelos brancos' LOÇÃO;
MARAVILHOSA I

Mamãe eu QI;ferOCom Eddie Cantor te Rita
Johnson 1

Com Don Ameche e Mary
Martin

Pirassununga
Complemento Nacional (D.F.B.)

Na granja
(Short falado em Português)
Preços: 2$000, 1$500 e 1$000

Livre de Censura

Entre simpatizantes e
adver,sarios do «eixo»
Buenos Aires, 1 (A. P.)

Três argentinos foram presos
por perturbação da ordem, em
consequencia de uma luta cor

poral entre simpatizantes e
adversarias do Eixo, durante a

exibição do filme "When The
day is Gane", Um dos partici
pantes na luta foi hospitaliza..

do.

Com Ann Sothern e lan
Hunter

Atuali�ades N' 3ftCine Jor. Bras." 2x91
j
,I

Complemento Nacio.,lal (D.F.B.)
Noticias do dici 3i x 13

(Jornal da Gvierr a)v ,

Preços: 2$500 e I $�100
Livre de Censura\

'v /.

Ecos e Notícias
--

Passa hoje o 3. :aniver-
sário da invasão da heroica

I
Polônia pelas hordas nazis
tas, sob as ordens de Adol
fo Hitler, evento que mar

cou o início da nova guerra
mundial. Em comemoração
a essa data será promovida
pela. Sociedade "Polônia",
hoje às 5 horas da tarde,
no salão de conferências da
A. B. I5' no Rio, uma ses

são solene sob o alto patro
cínio do ministro da Polônia.
com o seguinte pr oqo rne :

Abertura da sessão pelo
sr. Juliano Henrych; o locu
çõ.o pelo sr. Fernando de
Melo Viana; conferência pe
lo sr. Calazans dos Campos;
sob o tema: ' , O terceiro
aniversário da invasão da Po
lônia

li

.Declamações pelas sras.
Maria Eugenia Celso e Dora
Kalina. Na parte musical se

fará ouvir o célebre pianis
ta polonês Alexandre Sien
kienviewez, em composições
de Cb.opf rn-
Realizou-se sábado último mais

uma sessão da "Sociedade C. dos
Amigos da F.A.B.". Foram tra
tados varias assuntos, entre os

quais a aprovação dos Estatutos.
A aludida sociedade já conta
com mais de 1.000 adesões.
Todos os que aderiram até o

dia 9 serão considerados sacias
fundadores.

I
Jj

\,
)

•

Domingo último, inaugurou-se,
no estádio do "c::. R. Vasco da
Gama", do Rio, o monumento
em honra ao grande navegador
luso que emprestou seu nome

àquele gremio esportivo. O em

baixador português, sr. Nobre
de Melo, discursou, tendo cati
vantes palavras para com o
Brasil.

•

Iniciam-se, hoje,
territorio nacional,
rações da "Semana

•

em todo o

as comemo

da Patria".
"

A União dos Maritimos, de
Buenos Aires, em telegrama ao
sr. dr. Getulio Vargas, solida
rizou-se com a atitude assumida
pelo Brasil contra o "eixo".

>1&

A Associação Cato de Impren
sa, por telegrama, transmitiu ao

preso Getulio Vargas a solidarie
dade dos jornalistas do nosso

Estado, nesta hora de patriotica
vibração.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho CrelsBta�1
"SILVEIRA"

Grande Tónico
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


