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RIO, .3 (A. N.) - dasda Guerra baixou portaria, adiando por
prazo ser contado da data da conclusão

um

do
ano o licenciamento
último tempo depraças do Exército, devendo o

-

serviço.
Mensagem do presi.

dente Camacho
México, 3 (A. P.) - o pre

sidente Avila Camacho decla
rou ao Congresso, em mensa
gem anual, que em breve sub
meterá à consideração da Ca
sa uma medida estendendo às
potencias européias, assim co-
mo às nações americanas O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
atualmente empenhadas em

guerra contra o Eixo, o direito Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
de usar portos e aeródromos ������==��==�����������������������������������������--

mexicanos.
.__ A_NO XXVIII l-F��rianÓDOliS -Qu1nta-fe�-.3 de Setembro de 19421

Importante decreto
pelo presidente da

assinado
República

o presidente da República assinou, a 31 de agosto úll i mo, decreto
declarando () estado-ele-guerra em todo o lcrr-ilót-io nacional, conforme
noticuuuos .

Simulluncamontc, deixaram de "i gorar :1S scgulní cs partes da Cons
tituição: Arts. 1�2, ns. 2, (i, 8, 9, 10,11,1-1 e lG; art. 122, n. Li, no que
diz respeito it irretroatividade da lei penal; art. 1�2, n. 15, no que con

cerne no di rcit o de manifestação de pcnsnmculo ; art. l:ln, l'ina l da ali
)lCH; art. 137; art. 138; art . 15(i, lctras c e h; a r l . 17:í, priml'ira pur! c,
110 que eonccrnc ao C1lI'SO do pruzo .

Assim, além dos Ille�l('iol�<1(l(J�, ('uj(�S tl'xtos deixamos de IraJlscre-1ver por constarem <la Consfiluiçáo, ;'\'.\0 YICOHAIU.O, durunte o es-,tudo-dc-gucrru, com respeito aos Iuucionários públ icus, os d ispos i ti vos
seguintes: "Os Iunciomu-ios públicos, depois <]e dois anos, quando no-I
meados e111 virtude de concurso de provas. e em lodos os caxos depois!
(k lO anos de excrcic!o, só podcrão ser exonerados em virtude de sc n

tença judicuuia ou mediante processo administrativo. em que sejam ou

vidos e possam dcf'cndcr-se ". (Art. 15G, letra c). E, ainda: "Os. íun
cionúrios terão dirri lo a Fórius anuais, sem descontos e a gestante a 3
iucs de Iiccnça, cm vencimentos integrais". (Art. 15G, letra 11).

A medida é apoiada pelo pO\'O, tendo em vista a situucão anor

mal e111 que se encontra o pais. Mesmo porque, neste momento cul
minuntc para :1 nacionalidade, todas :1S nossas cncrgtas morais e físi
cas devem reunir-se com o objetivo de an iquilar os inimigos elo Brasil.

JOÃO DE ARAUJOAVISO DR.

de
Especialista em doenças e operações

olhos-ouvidas-nariz 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.

nazistaanos de convulsãoTrês
Londres, 3 (Por Sidney 'ATilliums, cor

respondente da United Press) - A Eu

ropa ocupada, varr-ida por uma onda

de execuções em massa e intensa in

tranquilidade, entrou, no dia 10, no

quarto ano de guerra, disposta a levan

tar-se em armas contra as fôrças de o

cupação do "eixo", no momento em que
os aliados abrirem ssgunda frente.

Após três longos anos de persegui
çôes e sofrimentos, os pequenos e silen

ciosos povos da Europa encontraram

sua voz. Por todos os meios possíveis u·

ferecem resistência ao "eixo" numa gran,
de campanha, que ameaça afetar séria
mente os esforços bélicos de Hitler.

Os exércitos de guerrilheiros, cujos e·

fetivos ·são calculados . em 500.000 ho

mens, lutam nos países halcânicos. O

general Mihailovich abriu a segunda
frente jugoslava, onde OS seus "chetni·

ks" estão conquistando aleleia por aldeia

e infligindo perdas consideráveis às fôr·

ças de ocupação.
Mais de um milhão de alemães, ita·

lianos e húngaros estão em luta contra

ses, poloneses e checos negam-se a traba
lhar para os alemães.
Em muitos dos países ocupaelos foi eles

truiclo o material roelante, por obra de
habeis sabotadores.
Para contrabalançar essa ameaça, à sua

"no\'a ordem", Hitler realizou execuções
em massa, deportou cel'ca ele 30.000.000
de homens, mulheres e crianças dos paí
ses ocupados. Centenas de holandeses são

deportados continuamente para léste, ele,
acordo com o plano alemão para remover I
três milhões de holandeses, entre 16 e 65

anos, para a Rússia ocupada.

A CHINI PROSSEGUE NA LUTA
N. 8628

Quebrou o retrato do
presidente Vargas
Rio, (P. C.) - Em Niterói

foi preso o alemão Adolf Hu
deb, empreiteiro de uma cons

trução à rua Domingues de
Sá, onde partiu o retrato do
presidente da República colo
cado pelos operários na pa
rede.

O súdito do "Eixo" foi entre
gue à Delegacia de Ordem Po
lítica e Social.

Rio, 3 (C. P.) _ O presidente do Instituto de Resseguros elo Brasil,
Si' . Joâo Carlos Vital, disse que, em consequência do decreto do govõrno
f'cdcrul. assinado pelo presidente Getúlio Vargas, determinando [I l iqui
d.rçâo das companhias estt-ange irns de Seguro, por aquele Instituto, se ..

<in atingi das scí c compan hias, das q uais as duas ma iorcs siio i la 1 iu nus.
a Assicurazioni Generali e a Adriática. As demais são alemãs.

Como interventores nessas companhias, adianta-se que serão dcsig
;l[)(los atuarios do Ministério do Trabalho. Na liquidação serão rcsgu.ir
(lados os interesses dos segurados brasileiros, bem como adoradas 1}"O·

vidências paru o aproveitamento dos brasileiros, empregados nas refe
ridas companhias. O apurado será incorporado ao patrimô ni o nacional.

r (I capital e reservas da Companhia Assicurazioni Italiana no nosso p.ris
atingem a mais de cincocn l a mil contos de réis, e os da Adriu icn uns

vinl c mil contos.

As Companhias estrangeiras

Dr. Nerêu Ramos Invasão de· bárbaros
Assinala o dia de hoje a

passagem do aniversario na

talicio do sr. dr. Nerêu Ra'
mos, interventor federal em

nosso Estado.
Ocupando a curul inter

ventorial há varios anos,
tem-se revelado s. excia. um
administrador operoso, que
marcou seu governo com

uma serie de obras que, pelo
futuro adiante, lhe recorda
rão a iniciativa e a eficien
cia políticas.
Justas, pois, bem justas,

mesmo, são as manifestações
de estima que, à passagem
desta data, receberá.

- Ao clarear do dia, hoje,
a banda da Força Policial
tocou alvorada diante da
residencia de s. excia.

Curitiba, 3 - Obedecerá a fina
lidade altamente patriótica a exibi
ção, em Curitiba, elo grande filme
"Invasão ele Bárbaros". Essa exi
bição será feita sob o patrocínio
da Liga ele Defesa Nacional, em vir
tude da "avant premiérc" dêsse
filme que se realizará hoje, no

"A�enida", em benefício elas viuvas
I e dos órfãos dos marinheiros bra-

I
sileíros que foram vitimas dos afun
damentos dos nossos navios. A me

tade da renda bruta dessa "avant
prcmiérc" será entregue à Liga de
Defesa Nacional, que dará à mes-

ma o conveniente destino.
Portanto, não haverá brasileiro

nem amigo do nosso hospitaleiro
pais que deixe de ir assistir a exi
bição do filme "Invasão ele Bárba
ros", não só porque se trata de es

petáculo com elevados fins patrió
licos como pOl'CIUe essa pelicula é
urna verdadeiru apoteose aos ideais
democráticos, do qual se evolam
os mais elevados sentimentos hu
manos.

Temos certeza que o espetáculo
de hoje, no "Avenida", se revesti
rá do máximo brilho, porque certa
mente todos estarão ansiosos por
contribuir para minorar as neces
sidades elas vitimas elo mais des
humano elos métodos de guerra até
agora vistos no mundo ,

Reunia 'alemães no

I
Cabelos brancos T LOÇÃO

seu estabelecimento MAJUVIJ,HOSA 1

Rio,. (P. C.) -- Na l'U:x Bl'f'- Moneu ao chegar ao
�os ��res n ..2, estabelecimento I Cáucaso

os guerrilheiros ela .Iugocslavia. Grécia, fll�tellcO, f?l. preso, e levado

I Lisboa 3 (A. P.) - Os '01'-
Alban ía, Polônia e Rumania. Grupos ele para a Policia Central, o seu . I' -

h'
] .

guerrilheiros também operam na F'ran- proprietário Juan Moreno Me- riais a em�es c egados a LlS-
ç:a, porém em escala muito menor.

\1 na, de nacionalidade argenti- boa a��ncIa_m a .morte d� e_n- I
A sabotagem,obl'lgou os naztstas a ,au' na por promover reuniões de I genhelI� Enc wiu, espec:all�-

mental' suas forças em todos os paises ,_. ta alemao em petroleo ha 01-
, A' d

-

I
- ,alemaes em sua casa. ..

'

europeus.
.

pIO uçao a ema nos paises I . to dias depois de sua chegada dora elos Rádios R. C. A. Victor,
ocupados baIXOU de cerca ele tr-Inta por ,

'
.

ce?tto. A produção elas fábricas de muni. ao Caucaso, onde chefiava Vávulas e Discos. - Rua Traia-

ç;ão belgas sofreu diminuição ele cinco- DOENCAS DA PELE uma missão técnica especial. no, 12.
enta por cento. Os' holancleses ínceridia-

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

rarn suas próprias fábricas. Os noruegue- E SIFILIS

Durante Cll1CO anos de guerra o povo chinês realizou
milagres de organização, tanto no serviço como na vida
civil e na industria bélica. Toda a nação se encontra

presentemente unida na sua determinação de expulsar os

invasores japoneses e há no país, cuia população se conta

por centenas de milhões, um fluxo inéessante de recrutas.

Na fotografia vemos um instrutor chinês de aeronáutica
dando uma lição. (Foto de British News Service).

CASA MISCELANEA, distribuí-

Renovando a Marinha Argentina
Bucnos Aires, 3 (A. P.) - Anunci�l-se que o govêrno está plane

jando mo<!cl'llizm' a organizaçüo nanll, o ((ue será autorizado por lei,

FOI

Dr.para fazer race ús exigc"ncias da defesa nacional. As auloridades navais
estudam agora UI1l PI'o.iclo de lei que serú apl'esel1tado no Congresso,
junlo com outros projc1os similares, os quais jú foram propC';.:tos pelas

I
aut()!'itladcs militares.

Entl'elllenles, o senador socialista Alfredo Pala cios iníru<luzil1 um

projeto de lei, exigindo ((ue todos os eidadüos pratiquem o liSO de :11'

mas em centros de treinamento do govêrno. Declarou êsse senador: "11

Argentina colocou-se em estado ele indiferença que chega quase ao

�:::������ cúmulo da ignol'úncia ante a guerra (111e se aproxima ele SU:1S �·ronteiras".

EXECUTADO

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINQ
DE CARVALHO

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

Belfast, 3 (A. P.) - O go
vernador da Irlânda do Norte
denegou o apêlo final de cle
mencia em favor de Thomas
Williams, membro da "IRA",
condenado há tempos por ter
assassinado um pclicial. Em
vista da decisão do governa
dor, Thomas Williams foi en
forcado ontem. Sabe-se que a

execução do referido terrorista
irlandês é uma das causas da
agitação e ameaças provocadas
pela "IRA" e seus partidarios
na Irlânda do Norte.

Dr. SAULO RAMOS
reinICIará sua clínica
em princípios do mês

de setembro

Óperas brasileiras
com libreto em
português

Rio, 3 (C. P.) - O presiden
te da República assinou um

decreto-lei, determinando que
nos dias de festa nacional as

companhias líricas que traba�
lhem . no país deverão fazer a

representação das óperas de
autores brasileiros, com o li
breto em lingua nacional.

Caspa T LOÇ.lO MARAVI.
LHOSA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I As congestões e inflamações de certos órgãos internos

,

Mo'cinhas e Mulheres
Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam-se e infla
marn-se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda, uma

raiva, uma comoção violenta, uma

noticia má ou triste, molhar os

pés, um resfriamento ou alguma
irnprudencia.
Moléstias graves podem come-

çar assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestionam' e inflamam mais de
pressa, sem que a mulher sinta nada no comêço,
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da inf'lq

mação, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença
se agrave e vá peiorando tada vez mais.
E' esta a causa das moléstias mais perigosas!
Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteira sem demora.

Regulador Gest�ira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero. pêso no ventre, dôres, cólicas e per
turbações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a he
morragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral
e desanimo provenientes do mau Iuncionamento dos orgãos útero
ovarianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres
de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira
�---------------------------------------------------------

Vend�·se o�al�ga.se'O pelroleo da Alemanhaa .proprledade n 35 a ru��� Da Fonteira Suíço-alemã, 2' (Reu- Humânia. E, para tornar aindamuante Lamego, comp
I tcrs) -:Info�mcs os mais f'idedig- mais negra essa trágica sH�1ação,de um bungalow confortave nos aqur obtidos, revelam que as não corr-espondeu as espectativas a

e moderno, e um sobrado autoridades alemãs se preocupam fabricação do petróleo sintético.
com diversos depósitos na profundamentc, no momento, com 'Às exigências do exército e da
parte terrea, e ainda uma o rápido esgotaJllc�to dos "stocks" fôrça aérea, adicionãm-se agora as

casa propria para instcf1a- de petroleo do Heich, os quais, dos submarinos e as das semprc
-

de qualquer .industria acredita-se, foram reduzidos à me- crescentes linhas de comunica-

çaAo 't ast d per- tade nesses últimos meses. ção na f'rente oriental e no Egito.cer a-se propos a e
Em consequência disso, a Alerna-t t no A situação da Alemanha, nessemu a por ou ra casa nha tem zasto ultimamente cêrca, .

t scntido, deve scr realmente das �

centro, ou proxrrno ao cen ro. .

D f' de LIll1 milhão de toncladas de óleoruais angustiosas . e ato, mesmoda cidade.- Informações na
ao tes de deflagrar a guerra, viram- .por mês. Metade dessa quantidade

CASA NOVA, à rua Felipe se os nazistas forçados a rccorrcr vem da Rumânia e o restante da
Schmidt. 11. às reservas petrolíferas de que dis- produção sintética, com pequena

punham então. Principiado o con- percentagem de outras fontes.
Ilito ,foi enorme a quantidade de A precipitação com que von Bock
combustível que a Alemanha teve está avançando no Cáucaso mostra
de despender e isso sem manan- a necessidade desesperada que tC1:1
ciais para novos abastecimentos, o Reich de se apoderar dos cen

pois decrescia, como ainda de- tros petrolíferos vitais existentes
cresce, rapidamente, a produção da alí ,

Alugam-..se
2 predios de construção

recente para Iamilia de tra
ameuto, com instalação par»
criados e g rages, à Aventds
Mauro Ramos, n- 155 e ISS.
-Duas'boas salas para con

sultório, à rua João Pinto,
n° 5 (60 lado do Banco do
Comércio). Informações: 'I'e
lefone 1 658 e 1.500 ou rue

João Pinto n. 5- térreo.

Crédito Mútuo Predlal
Proprietários: J. Moreira & (ia.No Estreito

Vende-se. por 4 contos de
réis, à rua Quintino Bocaíu
va, um terreno com 2 casas
em ponto para verdura. Ne
gocio de oca .. ião. Tratar
com o proprietário, à esqui
na da mesma rua, n° 1640

5v- 5

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;>restamista Liberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12C 13, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de 18 de Agosto de 1942.

Por preço de ocasião
Vennem se: dormitario (Rio

Negrinho), 1 .camiseiro. 2
camas para cr íança, 1 sala
de jantar, Tratar a A venida
Rio Branco 156

Deve-se Dotar que o mesmo prestamista já foi
premiado há aDOS atraz, com o prêmio maior,

sendo que a sorte já bateu-lhe á
porta, duas vezes

4 DE' SETEMBRO
Mais um formidável' sorteio realizará a Crédito Mú

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

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

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

Salas no centro
Alugam-se diversas salas.

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

IDa armação envidraçada pj
escritorio. Tratar à Rua Fe
Jippe Schmidt, 19 (Casa Dau
ra) 15v -13

EDITAL DE CITAÇÃO COM O
PRAZO DE TRINTA DIAS

o Doutor Aristeu Ruy de Gouvêa Schie
fler, Juiz Substituto da la. C�rcunscriGã?
em exercício do cargo de JUlZ de Direi
to da la Vara da Comai""<::a de Florianópo
lis, Estado de Santa Catarina, na forma
da lei, etc,
Faz saber aos que o presente edital de

citação de herdeiro, com o prazo de trtn
ta dias virem ou dele conhecilllento tl
verem que. tendo se iniciado neste JUIZO
o inventário dos bens deixados por fale
cimento ele Aelalgisa ZilIi, consta das
declal'ações fornecidas pelo inventarian
te João Zilli, dado como residente em
Ponta Gl'ossa, Estado do Paraná, Enéas
Silva pai ela inventariada; pelo presen
te cito o mencionadO herdeiro, para, den
t ro do prazo ele trinta dias, compare�er
em Juizo ou se fazer representar a-frm
rle se manifestar em todos os termos do
feito em apreço, até final sentença, sob
as penas ela lei. E, para que Chegue a.o
conhecimento de todos mandou expecllr
o presente edital que será afixaclo no

lugar tIo costume e publicado �a forma
da lei. Dado e passado nesta cldade de
Florianópolis, aos trinta e 11m dias do
mês de agosto do ano de mil novecen
tos e quarenta e dois. Eu, Bygino Luiz
Gonzaga, escrivão. ,o subscrevi. Selos,afinal. (As.) Aristeu Ruy de Gouvea
Schiefler, Juiz Substituto em exercíclo.
Confere, O escrIvão, Hy�lllO Luiz Gon
fIf�ia"

Clube Doze de AqôsloDe ordem do sr. IPresidente comunico a08 SfS. sócios
Que 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 re wlveu ven
der mesas para o referido baH�. cujo produto reverterá
em benE'ficio das vítimas de nossos navios torpedeados,
campanha essa encetada pela Exma. 81'a. Osvaldo Ara
nha. Os interessados poderão adquirir suas mesas, na
séde do Olube, a partir do dia 29, das 19 às 21 horas.

Traje: Smoking ou branco.
ORLANDO FI�OMENO, SecretArio.

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

Contulta médica gratis !I I

apenas 1$000ContribuiçãoI
.......................................,-----

1P1",i 'S 7

do fígado ... estar bilioso, abster-se
dos prazeres da mesa... Levar a

vida sem saude... Regularize as

suas funções hepáticas com ENO
e tudo isso se normalizará ...
Não sendo em vidros, não é "Sal
de Fructc".

Ferido um principe
italiano

Londres, 2 (R.) - A radio
de Paris anunciou que o prín
cipe Achile Murat, descenden
te do rei de Napoles, foi ferido
a bala no expresso París-Bor
deus, atacado pela RAF na úl
tima sexta-feira.

.

Acrescentou, ainda o locutor
da radio de Paris que o estado
de saúde do príncípeé grave.
Dois filhos que viajavam tam
bém no mesmo trem foram
igualmente feridos.
O príncipe Achile descende

de Joachim Murat, um dos ge
nerais de Napoleão, que foi
proclamado rei de Napoles em
1808 e, posteriormente, execu
tado em Pizzo, em 1815.

de seu filho pode tornar-se

pallida e triste, quando a diar
rhee, atacar-lhe o organis
mo. Nestes casos" confie nos

conhecidos comprimidos de
Eldoformio. um produdo de
" :BDfIe'i u.
Ao primeiro symptoma de
diarrhea, dê ao

seu filho com

primidos de

EIdoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

�

Prorrogado o periodo de enga·
jamentõ nas Fôrças Policiais
Hio, 2 (C. M.) - o presidente

da República, considerando que o

alastramento da guerra ao conli
nente americano e os atos de hos
tilidade praticado contra as comu

nicações marítimas brasileiras co

locaram o pais em estado de defcsa,
e que é do interêsse da segurança
nacional a manutenção dos efetivos
das, fôrças policiais, assinou UI11

dccreto-Iei, cujo artigo único diz:
"Os governos dos Estados ficam
autorizados a prorrogar por mais
um ano os periodos de cngajamcn
to c locação de serviços nas fôrças
policiais" .

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro , n? 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal lI0-Fone: 1277

CLUBE RECREATIVO LIMOENSE
BAILE E DOMINGUEIRA

Tentativa alemã de
desembarque,

'Moscou, 2 (11.) - Os alcmães
lentaram desembarcar nUllI ponto
da cos1a do Mar Negro, sábado,
numa operação que foi, desfechada
desde Querch, mas as defesas cos

teiras russas destruíram a' fôrça ele
clrscJ1lbarqllc, não permitindo quc
nem um único navio lançasse ferro.
Foram afundados nada lllClJOS de

10 transportes de tropas.

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

No sábado, 5 do corrente, às 21 horas, e no domin
go, às 16 horas, haverá bailes, neste clube, devendo o

resultado das cotas e coletas reverter em beneficio da
campanha iniciada em favor da aquisição de aviões,
pela' 'Sociedade Catarinense dos Amigos da FAB."

Na domingueira, será inaugurado no salão dêste
clube o retrato da eminente dr. Getúlio Vargas, pneai
dente da República, e ofertada à Diretoria, pelos srs.

sacias, a Bandeira Nacional que será hasteada, no dia
7, na fachada da séde.

Saco dos Limões, 2 - 9 - 42.
A DIRE'l'ORIA
--

Baía •

\

Companhia
Fundad� �m 1810 Séde: BAIA

Seguros rerrestres e Moritímoa

Dados relativos ao ano

Capital Realuaco Rs.
Reservas, mais de �

Responsabilidades assumidas, »

Receita »

Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

de 1940
9.000:(1)0$000

54.700:000$000
,'1.929.719:000$000

28.358:717$970
85,964:965$032
7.323:826$800
22354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphi!o d'Utra Freu e de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catxe postai /()- TeltohOfltIOB3-1!.nd. Tel. cALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,
Blumenau e Laqes., I-

IBronchite Dr. Cle rno G.
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro,"23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.lt68.

Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar
rho, aIlivia a congestão, e toma

) mais facil a respiração.
:n -

Cozinheira
Precisa-se cozinheira do

trlval fino e variado Exigem
se ,refêQJcias e que durma
no aluguel. Praça Getulio
Vargas, 19 5vs 4

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V 59Pedido de licença do general
Justo ao Congresso

Buenos Aires, 2 (H.) - Noti
cia-se quc o general Justo solicitou
ao Congresso autorização para sa

tisf'azcr as obr-igações que lhe eUJ1)-

I
prem como general honorário do
exército brasileiro.

Negocio de ocasião:
Vende-se uma limousina

de aluguel, chapa no 1.511.
Tratar com o proprietario,
Victor Espindola, Caqa Ele
trica- Rua João Pinto 14

Svs-2

José Ci, L. Carvalho e
Cecilia Ligocki Carvalho

participam aos seus amigo:; e

parentes o nascimento de sua

primogênlta MIRIAM
Fpolls., 25-8-1t2Representantes:

MACHADO & Cla.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agradecimento e CASA D� SAúDE E MAT�RNIDADE
Mt-ssa SAO SEBASTIAO

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHH

HrLIO REGIS
Construção moderna e confortavel, situada em aprazível chácara, com

L esplendlda vista para o mar, excelente local para cura e repouso; á-
gua frIa '3 quente

Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
mento médico cirurgico e ginecológico.

\

Ralos X- Uítra-vloleta- Inira-vlJrmelhos-Ondas-curtas· Eletrlc'dade
médica -Exame 4 endoscópicus . Laboratório para os exames de elucida
ção de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 diário; Apartamentos
de L classe, 25$000 diário; Quartos de II. classe, 15$00U diário' Salas
reservadas, HJ$OüO diário; Acompanhantes.sem refeições, [;$000' diário:
Secção de Maternidade--- Partos com permanência de 10 dias em Apar
tamento de 1. classe, inclusive sala de operações: com parteira da cli
entei:lOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 350$000.
tiara estadas prolongadas preçosacombinar. O doente pode ter médico
partícuíar .

I iO.I:•
•
•
•
•
•
•
•
•
>000

•
•
•
•
•
•

maravilhosos, finíssimo
melhores fábricas do país,
encontradas nos balcões da

padrões
das

-Casa

sao

SANIA BOSA
Diáriamente recebemos novidades

Rua Felipe Scbmidt,�54-FoneiT514

Viuva João Deocle
ciano Regis e sua Ei
lha Helena agrade
cem, de todo coração,
a todos que, pessoal
mente, por telegra

mas, fonogramas, cartas e

cartões, os confortaram
por ocasiã� do passamento
de seu idolatrado filho e ir
mão, HELIO REGIS, e con

vidam aos seus parentes e

pessoas de suas relações, pa
ra assistirem à missa de 7°
dia, que mandam celebrar
quinta-feira, dia três do co r

rente, na Capela do Asilo'
dos Orfãs. 2vs 2

GENTIL OLlMPIO
BOUZON

tAIVaro
Bouzon e Iamllia.

João Bouzon e Iamllia.
Leodegario Bouzon e Ia
mtlía, Gumercindo Cami

nha e familia, Artur Capela
e Iamília, pais, irmãos, cunha
dos e sobrinhos do ínesque
civel GENTIL OLIMPIO BOU·
ZON, convidam aos seus ami
gos e parentes para assis
tirem à missa que, em inten
ção à sua alma, será cele
brada no dia 5 do corrente
(300 dia de seu ffllecimento),
no altar de Sant'Ana, na
Catedrai Metropolitana, às
7.30 horas.
Por êsse áto de fé e cari

dade se confessam gratos.
3 v.-2

ISvs-7

Vende se
uma casa dE'

-
secos e mulha·

dos, bem afreguesada, ótimo
ponto, sita à rua Luiz DeI-

to- ! fino n° 3 4

DUBlO :YB8PERTIlfO
Redaçlo e Oficlll.U 1 Rua

João PlIlto L 11

TeL 1922 - ex.. pGtItallJt

ABSlNAT\'.1lU8

lia Caplt.....
.&.. ..•.••••••.

8em4!llllC:re _ ••••

TrlmClllltlre ••••_.

Hr. .•.•.•••••••

11o laterlon
� ......•.....

8emest.re .•••••.•

TrlmNU. .•••••

Os orlginaiA, IJle!!YDO Mo pu.

bl1cado&, oio serão devolvidof!

A díreção oão se reaponsabl
lisa pe)os eonceit05 emitidos

�
DOe art1goe aadnados

�

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

Esteves Junior, 48.
-

SanguenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALeIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depaup.rados,
Esgotados, Anêmicos, Mã ••
que criam Magrol, Criançll
requíticlI, receberão I toni-
ficação geral do orglnilmo

com o

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

Hoje e amanhã será a sua preferida'
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exa.ta observância no receituário médico

FLORII\NÚPLIS
Largo Silo Sebastião Telefone 1153

D
.

'd
.
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PREÇOS MÓDICOS

V d e
uma macbina

en e-s àe costura de
mão marca Vestasinha nova

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

R. Conselheiro Mafra 4 e 5
Mercado)
FONE 1.642

(edificío do

,

, ,

I

Discurso do general te Gentilhome
Halifax, 2 (H.) _ Dhigindo-sc rinha e 50 na nossa fôrça aérea,

a grande reunião da Legião Bri- com 75 aviões germânicos a seu

tân ica nesta cidade, o general Le crédito e mais de 130 abatidos pela
Gcnl ilhorne, chefe interino da Fran- nossa marmha mercante.
ça ,Col11haten�e, declarou que toda Há seis meses a França ocupada
a I, ran_ça esta combatendo ap ludo e não ocupada estão unidas para :)

dos a]Ia�los contra o inimigo co- resistência comum. E chegará o

lIlUI1l. DIsse o general: dia em que toda a França, reco-

"O exército da França Combateu- nhecendo De Gaul lc C01110 seu li
le n,o Oriente Médio, na Africa e no der, pegar-á em armas, mais uma

Pacifico possue atualmente mais de vez, ao lado dos aliados.
no ;nil h�ll1ens. , ",

..

Não desejo r cvclar segredos, mas
No Atlântico e no Pacif ic o, seis posso dizer-lhes que se tornam ca

mil marinheiros estão combatendo da vez mais lntimos os contactos

SO�J a bandeira francesa,
.

cm dcs- entre a Françn e () Conselho Na
l róicrcs, corvetas, submarinos, ca- cicnal Fr-ancês em Londres. Aíir

ça.-sllbl�larinos ? caça-minas. Dois mo-lhes l amhém que estamos rca

nll� aviadores iran<;c�cs lutam ,na lizando bons trabalhos que devem

Gra-�l:elanha,. na Libia �)l] nos ceus ser conservados cm segredo, mas

do Egíto . Do�s mil mm-iuhcir'os lc- cujos f'rutos "irão ii luz no momen

van: a bandeir-a francesa. em seus to preciso.
na"IOS mercantes. e contr ibucm pa-. Ingleses e í'rauccscs, mais cedo
ru transportar supr-imentos pano! ou mais tarde, estarão novamente
as tropas aliadas em todas as parles lutando ombro a ombro no solo da
(lo mundo. França. I';: quando a paz fôr resta-
Nossas perdas testemunham nos- bclccirla, depois da vitória comum,

sa participação na luta. Mais de 2 a França e a Gr ã-Brctanha estarão
mil. mortos no exércilo, 500 na ma- mais unidas do que nunca".
-.t\"'\r

_

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédito PopUlar e Agrícola
de Santa (at{uina
Rua Trajano 0.0 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtíttcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

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

FLORJANOPOLlS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos -- Descontos -- Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Muntcípios do Fstado
Representante da Caixa Económica Federal para a venda

das Apólices do Estado de PernhmbuGo, com sorteio
semestral, em Maío e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de Sâo 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 61'0
C/C AYiso Prévio 8),f,
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuracJ1o para receber vencimenros em

das as Reparticões Federais. E!'ltadllais e Municipoi6.

•

APROVADOS PELO o.w·s·p· S08 N9 S69 De i931)

Usinas por nazistasC4Jntroladas
Londres, 2 (R.) - Todas as fábricas francesas de aviões,

na França setentrional e sul-ocidental, estão agora sendo di
rigidas por uma emprêsa alemã centralizada em Paris segun-
do notícias recebidas de Genebra.

'

.

Essas usinas, fiscalizadas pelos nazistas, abrangem as fá
bncas Block, em Courbevais, e Issy-les-Moulineaux em Bor-
déus.Baíona e outras cidades.

'

Praticamente toda a indústria carvoeira francesa está sob

dir�ção germânica, especialmente as grandes bacias de mine
raçao no norte da França e da zona do Passo de Calais.

As, i�dústrias q�ímicas francesas passaram também para
(� domínio dos alemaes. Sei� usinas de aviões de propriedade
ao Estado, em 1941, foram mcorporadas numasó companhia.
Em outub�o do ano Pl7ssado ,essa mesma companhia firmou

c?ntrato com as .autondades germânicas de ocupação, me

�lante o qual senam construidos mais de dois mil aviões mi

l!t�r�s para � "Luftwaffe". O valor total das encomendas ger
mamcas entao, ao que se disse, ultrapassava de 2.600.000.000
de francos.

Companhia Vale do Rio Doc�"-/
A Agência do BANCO do BRi\SIL S. A., nesta Capi

t!il, se acha autorizada até 2� de setembro do corrente
ano, .a receber su�scrições de ações preferenciais da Com
panhlll Vale do RIO Doce, do valor nominal de 1:000$000,
cada uma. -

o.'
As ações ser�o .integralizadas em 5 prestações de

2" o' 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.

Florianópo.lis, 24 de agôsto 194?
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.-Florianópolis

Anta Dias dos Santos Jr. José Pedro Gil
Gerente Contador.

Seia Guarda Livros em sua Casa
Por corresp( �dencia, em 12 mezes a penaR, V. S. di

plomar'Ee-á-g!uantlmos melhoria· sempre há procura de
pessoas competentes. FaçB o curso em sua casa e obterá
melhor �mprego. V. S. tam�em pod�rà nos representar
�essa c�dade, ganhando mUlto dmhelro. Escreva aInda ho
Je a Calx9. Postal. 3717-S. Paujo.

AVISO AO POVO CATARI.HENSE
linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Sa!das de Florianópolis às terças e sábados
Saldas de �orto Alegre para Florianopolis

as quartas e sábados
Saídas �e Araranguá às quartas,

saoados e domingos
Agenla em FlorlanoDolis: MARIO

MOUR_A I'i';PRAÇA 1� DE NOVEMBRO
.

�-_...._--- --..""'......_""..".,-_ ....._�,���.�
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Vida Esportiva Exame de ferroviarias voluntarias
Em beneficio da Cruz

Vermelha

Em S. José

Livre-se da prt
são ... de ventre I

As

PILULAS DE

REUTER

2:1)00SOOO
1:000$000
1:000$000
1:000$000
1:000$000 I
1:000$000
.'OOSOOO
300$000
200S000
200S000
250$000
230$000
100$000
J OOSOOO
200S000
200$000
500$000
100S000

I1008000
100$000
100S000 I50$000
150$000 I500$000

I'100$000
100$00Q
1200$000

'

100$000

50$000
50.S000

1:000$000
1:0008000
100S000
200S000
100S000
200S000
100S000
200S000
200S000
300$000
500S000
100S000
100S000
100SOOO
500$000
100$000
100S000
100SOOO
1008000
1008000
100S000
'íOOSOOO
100S000
100S000
100S000
100S000
100SOOO
2.,08000
100S000
1008000
;300S000
100$000
1()Q.�OOO
,,0$000

2008000
200$000
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Dia 7 de Setembro o Clube 12 de Agosto promoverá grandioso baile, comemorando a passagem do Dia da Patria
. '

'I
«FAB»

Foi recebida com grande agrado
pelos sócios do Clube a patrió
tica instituição do adicional de
$500 por despesa, para auxílio

à FAB.
A Diretoria acaba de se dirigir
às demais sociedades desta Ca
pital e do interior do Estado,
solicitando adesão à campanha.
DOMINGO, dia 6 - "Soirée rn i
gnon", com início às 20 horas.
DOMINGO, dia 27 - Eleição da

Diretoria pura o período
1942 - 1943.

VIDA SOCIAL
Jnrn. Batista Pereira

Deflue, hoje, a data na

talícia do nosso distinto co

lega de imprensa, jorn. Ba
tista Pereira, diretor da Im
prensa Oficial do Estado e

presidente, reeleito, da A.C .

L, devendo, por êsse motivo,
receber muitíssimas felicita
ções de seus colegas, amigos
admiradores.

x

.\nIversáriou:

Habllltações s
Estão-se habilitando para

casar o sr. Italo Paladino
e a srita. Mercedes Torres.

\ R�n�?i!�i�?�) OS !�a�i��colhidos à Delegacia de Policia
e devidamente lacrados todos
os aparelhos de radio per ten
centes aos súditos dos paises do.
"eixo", residentes iJO municipio.

CAMPANHA NACIONAL
DE AVIAÇÃO

CONTRIBUIÇõES DO COMÉRCIO
Rio. 3 (C. P.) - Realizou-se, I zadas provas sob controle de LOCAL

na Inspetoria da Orientação e aparelhos especiais, cuj os resul- Quantia já publicada 13�,:000S(JOO

N
,. domi di 6 Anastácio Kotz ías , 2:000$000

O proximo ormngo, la 'l:tdaptação da Central do Brasil, tados constituem bases para a Emprêsa Auto-Viação Catar í-

o "Bocaiuva S. C ..

"

realizará, o exame psicotécnico da primeira classificação das candidatas. 'J'e�l���. i.�él'l�;·i . _, .

no campo da F.C.D. um grande turma de candidatas inscritas no As inscrições, que foram en-
J. Braunsperget- .

f ti 1 b f' d C Demétrio Cambures .

es rva em ene lCIO a. ruz curso de Emergencia de Ferro- cerradas, assim se expressavam: Sil'Íaco J, Kalaf'ataz .

Vermelha de Santa Catarina, viarias Voluntarias. d 4
Machado & Martins .,., ..

agentes e estação, 74 senho- Brando ,,," Cia. . .

e em homenag�m ao sr. dr.1 Esses exames foram de me- ras; condutores de trem, 179;' Nagib U,�hbi Ma ttar .

Nereu Ramo.s, interventor te- moria, fadiga, atenção, etc. cabineiros, 15; guarda-tornique- r��i��al:�{;;°Seal;tó�':::::::::::
d�ral, e dedl�ad� ao.s srs. rné- A primeira prova consistiu tes, 294; guarda-chaves, 1; com- i�'ib��il�Cl��n'c'il;i':::::::::::dicos de Flonano.pohs. na confirmação, por parte da positores 14' motoristas 101' Casa Ç>scar Lima ...

,'.,
....

P
_

h
" ::ii I 'F;-ll'111é)C'la Sto. Agostiriho ..

Ia. rova - as 14 oras candidata do número de dese- ascensoristas 109' serventes 44' Farmácia Esperança .
Dedicada ao sr. dr. Aderbal Ra- nhos vistos anteriormente em ajustadores, 8;' torneiros,

'

20: ;���Obg�IUf(C���" Pa'r'a'i��j
mos da Silva: Ginasio Catari- um quadro e repetidos em ou- soldadores 5' eletricistas 12', João Atanásio ,'

.

AI:' d M
" 'Pedro Xavier & Cia .

nense versus ngo e enores. tro, apresentados simultanea- pintores, 6; sinaleiros, 2; cor- Oscar M. Sohn .,'
, .

lIa. Prova - às 15.30 horas mente.
. .

24
Armando H. ela Silva .

Oferecid M'd' d
flelroS, . Lauro Meneles .

ereci a aos srs. e ICOS e Ademais foram tambem reali- O total é de 1.243 senhoras. Limongi.& Evangelista .

Ftorianópolis: Bocaiuva S. C. El iseu Di Bernar-dí . _ .. , ..

Domingos Cardoso ., .

ve�u�u��;�a�oF�i;caiuva» tem

Pecas �enUI'nas FORD ?,,�f:��s!Ãlf::::a.:.: .: :.:.:.:.:.:.:.:
a seguinte constituição: Adolfi- João Augusto de La Marti-

níõi-e , .. ,' .

nho; Aldo e Wilson, Henrique, João Corrêa de Amorim .,

Jaír e Amauri; Felipinho, Ni-'
_ �C��.�:s�E��I��gh��e:�:·�i;�.�zeta, Cuíca, Saul e Abelardo.

S o,
Procópio Borja ,.

Os preços das entradas serão: - , - Francisco Berka .

Cadeiras na pista 4$000, arqui- com os concesslonarlos: f�3l��ei��;:��;,ll�t·cia·.·::::::
bancadas 2$000, gerais 1$000. Panag iot i Manda lis ,.,.,

Tull.- Am.-n N Irma-O Miguel Mandal is ., ,.

A banda musical da Soc \.1i: Reinaldo Filomeno " .

"Amor à Arte" abrilhantará o Cons. Mafra, 54-(aixa postal 111-Fone 5166 ��I�!�,��'0Sil�'a C�LF'iiI1�S'::'
testival. Nelson Di Bernardi .

Cartono (.� trmüo .

Gerken & eia. ..
Waiter :\1orilz , .

H. O. Ligock
í

••••••• , ••••

Werner Schm íd t ....
Luiz BatistoLti .. "

Pedro Brurro .
Faruco & Cia. .,
ViÚY8 João ::\Ioura Júnior ..

Nír-otau Jorge Berber .
Osrnat: Regueira .
F'r-aur-ísco Evarig'el ista ..
Antônio B. Per-en-a .
J050 Di Bernardi .....
Irmãos Glavan ""'.,.
Anónímo ". . .. ,

Leopoldo Kraemer ..

Paulo 'r. Posito .. ..' ...

José F'rn ncísco ela .Silva ..

Cabelos brancos 1 LOÇÃO João ela Cruz Si mâo ..

"'IARAVILHOSA ! .1. :Woreira & Cia. . .

U F'runrisco Gl'illo & Filhos ..

.Joüo Batista Berr-eta ....

No dia 7 dêste mês (segunda
feira), o" Palestra" se defron
tará às 14 horas, na cidade de
S. José, com o "Ipiranga F.C."

Os quadros do" Palestra",
que são dirigidos tecnicamente
por Boabidil Possas e Euclides
Pereira, são os seguintes:
I" quadro: Curu; Anibal e ••••••••••••••••••••••••••

Marreco; Osni, Jorge e Quido;
Gasan, Touro, Dutra, Arí e Dr. Artur PereiraMenino.

2° quadro: Amauri; Baga e e OliveiraAurelino; Henrique, Pedro e. .

Santana; Alexandre, Jonas, Me-'I comunica aos seus co!egas e di
dinho, hrí e Avelino. I entes que reabriu seu

- Laboratorio deBelo gesto do Análises ClinicasPalestra Rua Vítor Meireles, 26S. Paulo, 3 (Estado) - Em
reunlao extraordinaria de •••••••••••••••••••••••••f
sua Diretoria, o Palestra F,
C. resolveu doar a renda
líquida, do embate a ser

travado dia 20, para o fun
do de auxilio ás famílias
das vítimas dos recentes

torpedeamentos.

A (iA. SOUZA CRUZ GARANTE
Rio. 3 (Agencia Argus). - A

Companhia de Cigarros Sousa
Cruz acaba de ter um gesto de
grande nobreza que muito a

eleva no conceito de todos.
Garante, a aludida fábrica, além
do lugar de funcionario, como

manda a lei, também dois ter

ços dos vencimentos a todo o

empregado que for mobilizado
para as forças armadas, em vista
da atual situação internacional.

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI·

Máquina de costura
Compra-se uma máquina,

Singer ou Pfafer, de 2" mão,
que estej a funcionando com

perfeição e contl;lnha o seu

aparelhamento c o m p I e to
Rio, 3 (�. P.) -, O edifício

IV? r:_a desafronta do nosso pa-I Ocorre hoje a data nata" par.a bordad?s. Tratar à rua

Andraus, SItuado a avenida vilhão. licia do sr. Ubirajára de Fehpe Schm idt, 95.
Copacabana, viveu horas da Assim é que foram detidos Morais Correia Falcão, es-1 5 V.M I
mais intensa agitação. I entre outros suspeitos, David crevente da Capitania dos
Defronte do prédio os mora- .Uzíel, grego, porteiro do edifi- Portos desta capital.

4 Metralhadoras e 4 dores das ci�cunvizinh�nçases- ; cio, e o.s alemães Kurt Ludwig,
arrobas de balas l tavam reunmdo metais velhos Carl Hjalmar, Eric Klein, Geist
Rio, 3 (Agencia Nacional) para a campanha que, dia a Gerdon von Rhine e Fritz

_ A policia deu uma "ba. dia, desperta mais intenso in- Schmidt.

tida" na rua Marquês de teresse do povo que deseja au- Todavia não foi possível
Sdo Vicente, na residencia xiliar o país na fabricação de identificar o autor do ultraze

seu material bélico, para o ao nosso pavilhão.
b FalecImentos:

do médico alemão Hugo Faleceu à rua Alves de
Wl'edne, apreendendo 4 me" combate a tirania dos países As pessoas detidas foram re-BOMt t litári S b iramid Ih

' rito, n
' 3 a srita. aria

li tralhadoras e 4 arro'bas de o a 1 anos. o re a prrami e co idas a Delegacia de Ordem
1, 1 t d t 1 P Iít] S· Pinheiro, cujo enterramento

balas. O referido médico an evan a a, remu ava a 01 ica e ocíal,

possue dois filhos, um na bandeira, brasileira. Um fato curioso chamou a
se dará hoje às 16 horas.

marinha e outro no exército. Pouco depois das 23 horas, atenção de todos. E' que no

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
__ duma das janelas do edifício apartamento 127, situado no

Andraus, alguem jogou sobre 10 andar, reside um cidadão
a bandeira nacional um obje- de nome Eric Hess. Imediata
to qualquer, que não era fer- mente se ligou o seu sobreno
ro ou outro metal, e, por isso, me ao ex vice-fuehrer do Reich

I mesmo, com evidente intuito atualmente preso na Inglater�de ultrajar o nosso pavilhão. ra.
O povo que alí se encontrava E' detalhe que a polícia vai

I na ocasião, justamente indi- esclarecer.
gnado, invadiu o edificio, on-
de residem muitos súditos do

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

Eixo, e deu-lhes caça severa, Médl·ca ESpl·rl·tapara castigá-los.
Sub-.gente. no. princip.h Solicitada, porém, compare- Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es-

I muncípio. do Eatado. ceu a polícia e conseguiu acal- ta cio de Sá, 142'1°. ando Telef.

.��17�P::.����������:::_::m�a:r::_::o:s�a:'n�im=o.:::.s�e::_:a:u�x:il�i:a�r�o:-_:p�o�- 22 -I 092- Rio de Janeiro.

Cartazes do

o «irmão» que esbofeteia ...

,Ultraje à nossa bandeira

TOMEM

�nho Cre8s8ta�1
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

Ecos e Notícias
O nosso patricio sr. Laelio

da Cunha Malheiros foi desig
nado "interventor" do Banco
Alemão Transatlântico, do Rio
de Janeiro.dia

\
A comarca de Indaial vai

dar um avião
.�

lndaial (Pelo correio). Em
Santa Catarina a campanha pró
aviação já se estende a varios
municipios.

Os municipios de lndaial,
Timbó e Rodeio, que formam a

comarca de Indaial, incorporan
do-se à nobre e patriótica cam

panha, também oferecerão um

avião à FAB.
Numerosas listas vão ser des

tribuidas pelo interior dos três
municipios, para que. assim,
todos os brasileiros e todos os

estrangeiros amigos do Brasil,
possam, mais facilmente, contri
buir para o completo êxito da
campanha.

Alnga-se nma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V 59

ÚLTIMA HORA•

Roma confessa que um

submarino italiano não re

gressou à sua base, deven
do considerar se perdido.

•

Foram presos nos Estados
Unidos 34 cidadãos norte
americanos, por burlarem
a lei de serviço militar.

*

Um agente secreto ale-
mão foi condenado, em

Nova Jersey CE. E. Unidos),
a 30 anos de prisão.

'

...

No seu novo e violento
bombardeio contra Sar
rebück (Alemanha ociden
tal), a RAF perdeu 8 apare·
lhos.

*

Poderoso contingente nor·
te· americano chegou ao

Congo Belga, instalando-se
em Leopoldville.

)�&Ã� .�'�C(4,• •

[�&.IIDAO(

Declaração
. Pelo presente, declaro aos

meus parentes e amigos que
me acho separado de minha
esposa Alcina Berreta Borja,
filha do lItr. Alex Berreta,
residente no Ranch(\ Quei
mado.
Gregório

Rio, 3 (A. N.) - O Diretor do Departamento Nacional de
Educação cancelou O' registro de professor ao Irmão Sebaldo
Angustini Schmidt, do ginasio municipal de Lageado, no Estado
do Rio Grande do Sul, o qual esbofeteou um aluno, ror ter
o mesmo, aproveitando-se da letra V num caderno, completado
a palavra" Vitória", símbolo do triunfo aliado.

Machado & (ia.

•

':lOOICIOIJIXJOOODQDOO����IY.IXXJDOO�QrICJOIlODDOOOOOl'JOOac:oo�DDCCIlODOCIIIDODCIIXIO�DClCJIOOaJOOOOOOOOOOCJOOOOCO"'1CXJOCIOOtl
HOJE Sa.·feira HOJE
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CINEREX j . IMPERIAL I CINE ODEON
- FONE 1587 - - FONE 1587 - !- "FONE 1602 -

A's 5,30 e 7.:$0 horas A's 7,30 horas I A's 7,30 horas

Somos rnuito gratos ao sr.

Paulo i Rocha Teixeira, pela co

municação, que gentilmente nos

fez, de haver assumido o car

go de inspetor c;ie Alfândega
desta ·capital.

Caminho ásperoCom Marjorie Rambeau
Garota de

encomenda
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

Dando seu integral apoio
à Campanha Nacional de
Aviação os comerciários des
ta capital organizaran uma

coleta entre os componen
tes de sua classe, arreca

dando quantia promissora.
$

O cardeal D. Sebastião Leme,
a conselho de seu médico par
ticular, não comparecerá ao

Congresso Eucarístico que, por
estes dias, se vai realizar em

S. Paulo.

Andy Hardy
banca o Sherlock
Com Mickey Rooney 2.° Continuação do seriado.

A volta dO cavaleiro
solitario

Certamens economicos

*

(Marca registrada)

Agências e

Representacões
Caiu po.tal - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

T�es anos de governo
Tomé de Boria

3 v.-1 Complemento Nacional (D.F.B.)
O cão e o coelhinho Des. Cal.
li voz do mundo Jor. da GuerraCamisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos menores

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

Complemento Nacional (D F.B.)

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

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

Exijam o Sabão

'�VIB8E. ESPECIALI
DE WETZEL te CIA.--JOINVILLE

o IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


