
Podem súditos do
eixo «casar» com
brasileiras t

Rio, 17 (C. P.) - Telegrama de

Belém diz que ° Tribunal de Apela
cão do Pará recebeu uma consulta
�ohre se os súditos do "Eixo" ró-
dem casar com brasileiras. Fez essa

consulta o esc�ivão privativo de ca

samentos, que assim a redigiu: "De
pois do atentado ao vapor brasilei
ro "Taubaté" nas águas do Medi
terrâneo e, mais tarde, com o tor

pedeamento, na costa baiana, de cin
co navios de nossa marinha mer

cante, o presidente da República,
forçado por essas ofensas à sobera
nia nacional, decidiu seja permitida
a saida de nosso território apenas
dois agentes diplomáticos, sendo os

demais súditos das nações do "Eixo"
considerados reféns a serem reco

lhidos aos campos de concentração.
À vista dessa sábia e patriótica re

solução a 22 de agosto de 1942, os

súditos do "Eixo" não mais podem
exercer livremente, entre nós, suas

atividades. Assim, sendo, venho con -

imitar V. Excia. sob se posso e devo
continuar a preparar habilitações de
casamento de acor-do c.im o artigo
180 do Código Civil, de súditos da
quelas nações com mulher brasi
leira".

Sa.vuln.e�.vei- aO$ to�pe*,;$._
WASHINGTON, 17 (REUTERS) -- ANUNCIA-SE QUE O GOVÊRNO ,CONSTRUIRÁ, EM LARGA ES-CALA, PEQUENOS NAVIOS CAR�lJ��ROS-:DO MO ..

DELO "SEAMOBILE", CONSIDERADOS COMO VIRTUALMENTE INVULNERÁVEIS AOS ATAQUES' POR TORPEDO�"� -

Nova Iorque, 16 (Reuters)
Robert Bailey, de 21 anos

de idade, desertor das fileiras
do exército, confessou ao ma

gistrado que o interrogou ser

o autor de duplo assasiruo,
que encheu de horror a toda a

população do país, quando foi
descoberto que duas jovens
trabalhadoras sociais, haviam
sido assaltadas, e assassinadas.
Seus corpos foram encontra
dos ao lado de uma estrada
florestal.
, Ba.íly, segundo foi informa
do, confessou 'que depois que
êle e outro soldado chamado
Smith obtiveram permissão Rio, 17 (C. P,) - Depois da longa ti-a- de piloto; Aurelio Nicomedes Almeida,
para entrar no autornoval enl vessia do Atlântico, aportou à Guanaba- contra mestre; Getúlio Barbosa Nasci

que viajavanl as jovens, Sluith ra, procedente de Bilbao, o transauantí- menta, carpinteiro; José Domingos Silva,

as atacou enquanto êle as con-
co espanhol "Cabo de Hornos". que de Valdemar Nascimento. José Bento San-

tinha apontando-lhes um re- �OOC'�\, o: ��;��s,V:���1��,rel��1': aB��;al����� ��';h:ir�:�tô�li;l'i�U!�:1i�0 �:s�i����i�o'r:��: I MAURO SANTOS, QUANDO PESCAVA NA PRAIA
vólver. Ainda segundo o depoi- ra. Com destino a esta capital, viajaram dia Santos, :\[anoel Conceição Pereira, DO BOTAFOGO. ,COLHEU EM SUA RÊDE UM
mente de Bailey depois disto nesse navio 116 sobreviventes dos na- moços; José Candido Almeida, 10 rád io; ,

êle atirou e matou Smith cujo vias brasileiros torpedeados, entre os Francisco Ernesto Rocco, l° maquinista; BUSTO EM BRONZE DE HITLER. IMEDIATA-
1 o o'

'

I
quais 44 do "Tamandaré". Os naufragas, Pedro Nonato Andrade Silva e Naza-

corpo anç u n
. rl�. embora não pudessem relatar minuciosa- re th Gregeon, terceiros maquinistas;' AO procurador dístrital descre- mente a oelissea vívida, referem-se, no José Sebastião Oliveira, ,'aba de calde ir i- MENTE .LEVOU-O PARA f A PIRAMIDE SITUAD

veu Bailey como "um indívi- entanto, de maneira altamente elogiosa nha; Ageu Salvador Costa, Raimundo

duo completamente despudora- às autoridades de 'I'r in idad , que os aco- Santos Souto, cabos foguistas; Leôncio À RUA MARQUÊS, DE' ABRANTES, ONDE SE EN-
d

-

ti 1
Iheram e dispensaram toda sorte de Costa Filho, Cai-los ROdrigues Santos,

o, que nao sen la nen rum re-
atenções, João Gregorio Freitas, foguistas; Dom í- CONTRA EM UMA GAIOLA

morso pelos cr-imes cometi- Noutros pontos onde estiveram, de re- cio Tavares Luz, :\Iário Francisco de
•

dos". ;�',�:��, àta�:�:�1�: ��v�a�f:'a��:it��:�:�ei��� ��t;IS�s�:::�:e�;I��'a���é o�����;. ��m��ss�: DECRETADA' A MOBILIZAÇÁO GERAL
•••••••••••••••••••••••••• monstrações. nheiro; Francisco Chatas Rodrigues, 30

Dr. Artur Perel·ra Rio, 17 (C. P,) � Chegou. à Guana- cosinheiro; José Azevedo Pereira, Emi

bara, o navio espanhol "Cabo de Hor- lia Gonçalves Faisca, Joaquim Mar-iano

e Oll�vel·ra
rios". Santos, taifeiros; F'i-anc ísco Batista Li

Logo na atracação desse tr-an sa tlan.tl- ma, enfermeiro,

co, mais uma dolorosa surpresa da p.ira- Conseguiran1 salvar-se, chegando a

comunica aos seus colegas e dl- tar+a nazista foi conhecida pela r-eporta- uma das praias ele Port Of Spa im, os 8€-

entes que reabriu seu gem. J� que Chegaram a bordo do "Cabo guintes tripulantes elo "Piave": João

• elo Hornos" náufragos de mais dois na- Gonçalves Vilão Leite, Manoel Macedo,
Laboratorlo de vias brasileiros torpedeados, quando se Aurelio Nicomedes Almeida, An tôn io Eu.

Anãlises Clinicas achavam em viagem para os Estados gênio :\'ascimento, Cláudio Santos, Ma
Un idos. Essas duas unidades sacrifica- 110el Conceição Pereira, Josepho Almeí-

Rua Vítor Meireles, 26 das. eram ó "Barbacena", do Loide Bra- da, David Pacheco Salgado. Francisco
•••••••••••••••••••••••••Cl si le iro e o "Píave ", do Lo ide Nacional, Ernesto Rocco, Antônio Barbosa Santos,

d t-
O primeiro, viajava sob o comando do Nazareth Oregeon, Ageu Salvador Costa,

Escravos a 5was Ica capitão de longo curso Aecio Teixeira Raimundo Santos Souto, Leôncio Costa
Cunha, e deixou o porto elo Rio de Ja- Filho, João GI'egcrio Freitas e Emilio

Gonçaives Faisca. Estão portanto desa
parecidos Vários tripu la n tes do "Piave",
inclusive o comandante Renato F'er-rcír-a
da Silva,

A fria confissio do
assassino de 2

mocas

, Londres, 16 (Reuters) - A

Alemanha está agora obriga
da a depender do trabalho nos

países ocupados. Este fato

foi revelado num artigo do

"Frankfurtter Zeitung", o que
diz: "O emprego do trabalho

estrangeiro passou de uma me

dida de auxilio limitado a um

fautor da mais alta importan
cia para nossa economia de

guerra. Hoje existem aproxi
madamente seis milhões de

estrangeiros trabalhando no

Reich.
Na primavera, o número era

apenas de 3.500.000, incluindo

prisioneiros de guerra.Em bre

ve uma tarefa em cada grupo
de' quatro trabalhadores será

feita por estrangeiro. É quase

impossivel subestimar a impor
tancia dos operáriOS estrangei
ros no objetivo de assegurar
o abastecimento do Reich.

Na industria de armamento,
os homens chamados às ar

mas são substituidos por es

trangeiros, de modo que a pro

dução não ficou abalada".

Dr. LAURO DAURA
Doenças de Senhoras·

Vias-urinarias
Tratamento especialisado

das afecções crônicas do

aparelho genital feminino.
Tratamento moderno de

gonorréa crônica po� meio

de eletricidade. VarIzes p

ht>morroides �,em oper8ção.
Fisioterapia . Dill termia e

imfra - vermelho.
Consulta" - das 10 às 12

e das 15 às 17 horas.
Consulto rio - R. Tiradentes

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

9. Tel. 1.607.

Verdadeiras «cabecas
de-ponte» no Brasil
Rio 17 (D. N. P. A.) - Falando

{'m n�me do"Correio da Manhã",na
i>olenidade promovida pelo "Diário

da Noite", diante da I?irâmid� de

Int'tIlJ, no Largo da Canoca, o Jorna

lista Hodolfo Mota Lima, ex-depu
tado federal, condenou o assalto

"quinta-colunisfa" ao "Diário da

Noite". Salientou que o povo e as

autoridades viram sobejamente con

firmadas as advertências daquelps
que antes apontav�� ,?S integl'�lis.
tas como aO'entes IIllmIgos destllla

dos a mina; o organism.o nacional,
desintegrando-o e �esassocian�o-n,
para que os futuros JIlvasores hvds
sem "cabeças-de-ponte" no B.r�sil.
O orador denunciou todos os JIstar

ces integralistas, fazendo dem.orada
apreciação de todas as categonas de

vq,uinta-colunismos".

Age a Argentina EI
· - -

d D -IBlle::��'�� 1��A.��ZiS��: ernos Inimigos' o rasl
anti'Ua escola alemã foi reaberta, mas

poucos «arianos» voltaram
Rio, 17 (C. P.) - Existia nesta capital, à rua Carlos de Carvalho,

há muitos anos, a Escola Alemã, que era frequentada por filhos de ale

mães aqui domiciliados e por filhos de brasileiros. Nessa escola predo
minaram sempre os métodos de ensino alemão, sendo seu corpo docen
te composto de professores gcrmanícos ou tcuto-ln-as ilclrns, como no

caso da antiga diretora, senhora Vera Georgue, natural do Estado de

Sergipe e filha de alemães. Essa escola linha, até pouco, cera de 600
ulu nos. Quando o Brasil cortou relações com os países do Eixo, o esta

bclccimcn to mudou o nome para "Escola Humbold", para, o qual
foi, mais tarde, nomeado interventor o professor Otelo de Sousa Ries,

Depois, quando nós tivemos dedeclarar o eslado· d beeligerancia,
[) colégio cerrou as portas, e acaba cIe ser reaberto com a denomi

nação de Colégio Cruzeiro. O número de alunos, porém, decresceu,
uaixando de 600 para 150 alunos.

Dr. SAULO RAMOS
reínicíuró sua clínica
em principios do mês

de setembro

Espiões nazistas
em acão

\ 'I'orreon (México), 17 (United)
A polícia prendeu sele cidadãos ale

mães, inclusive uma mulher, que

possuiam grande quantidade de

propaganda nazista e mais cIe cin
coenta mapas, mui lo detalhados do
México e zonas da América Cen
tral e do Sul. Um elos detidos, Ri
cardo Kientzle, foi oficial do exér-

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

IANO XXVIII N. 8638

na primeira guerra

Quinta feira. 17Florianópolis de Setembro de 1942

cito alemão,
mundial.

Dr. Newton d'Avila
reabriu o consuHorio

É Rua: Vitor Meireles, n. 28:
Diariamente das 16 às 18 bs.

FOIle 1067
10 v-8

Ferro da catedral para
a defesa da Pátria
Nova Iorque, 17 (Reuters) - O

bispo ele 1l'Ianning, da diocese de
Nova Iorque, ofereceu as quantida
des de ferro destinadas à conslrução
da Cated;'al de São João, a maior
do mundo, à campanha da coleta
de ferro, declarando tralar-se de
uma humilde contribuição ao es

fôrço ele guerra, pela causa dos ho
mens que se encontram no "[ront".

Ecos do torpedeamento do
«Barbacena» e do «Piave»

({Peso» de pescador amador

curta demora para l'�cebinlento- de car

ga. iurnou , a 17 do 111esn10 mês, pura No

va Orleans. nos Estados Unidos, O "Bar-

bacena" foi ímcor-porado ao Loide Brasi- .,-........-------...-

loiro em 1917, quando o Brasil en trou

na grande guerra mundial. Foi construi

<10 nos estaleiros alemães de Geestmnni.

em 1909, Seu an tigo nome era "Gun

d run.". Deslocava 4,772 toneladas bru

tas C0111 2,984 era o seu registro, Até

fins elo ano passado, o "Barbacena" fôra I
empregaelo na linha da África do Sul.

ISeu prim ei ro cornandan.te foi o cap itüo

ele, COITeta Paiva Nova is, que em lD17

passou para a mar íriha mercante, O tor

pedeamen to do "Barbacena" ocorreu nas

prox im idarles de Trinidacl, tendo saido

elo Rio a- seguinte tripulacâo: comanelan-

te, Aecio Teixeira Cunha; imediato, João

Gonçalves Filho; 1° piloto, l\lário José

Destri; 20 piloto, l\Iário Cm'los Fonseca;
10 radio, José Almeida Couto; 2° raelio,
Almir Alves de Olh'eira; enfermeil'O,
Jorge Borges Guimarães; mestre, Eurico

;lfarques; carpinteiro, Ciro Santos; mari

nheiros, Pedro Lopes :\fm'tins, José Deo

doro Fonseca, Tito Oliveira de Almeida,
moços, Manoel Moreira Santos, Ademar

Guimarães Lima, José Alves Barbosa,
1Henato Barbosa do Nascimento, João

San tos, Amaro Soares Andraele; confe

l'ente, Jean Black ela Gama; 1° maqui-
nista, :\fanoel �orberto Siqueira; 2° ma-

quinista, José Pinoto'; 30 maquinista, Joa-

quim José Andrade; 4°s, maquinistas,
Germano :\Iierchubel Filho e Raimunelo

;\Iatos Pinho; cabos foguistas, Abilio Viei

ra, Nic:anor Cesar, Augusto Granja. lVla

nole Vieira, Antônio Rezende Nascimen

to; foguistas, Honório Gomes, Euclides

ele Paula Ramos, José Barbosa Lima,
José Francisco Santos, João Cruz Mon

teiro, Filinto José ela Costa, Firmino Pi

nheil'o ele Lima, Joaquim Pereira Santos,
Bannaes Joaqtül11 Santana; carvoeiros,
Aloísio Games Brito. Hélio Ribeit'o Gtli

maães, Isidro Bispo Queiroz, Jofio Frei

tas Lopes, Carmelin Pereira Silva, Iri

neu Braz, Eduardo Pinto Fonseca, José

Pereira Melo, Severino Manoel elos San

tos; 10 comissário, Libio Olinda Silva; 2°

cosinheiro, Antônio Pinto Baneleira; 3°

cosinheiro, José Pereira Nascinlento;

ajuelan tes de cosinheiros, Amaralrno Cor

rêa e Flávio Albino Santo:;; taifeil'os, An

tônio Francisco, Alberto :lIO'I'ais, lIIanoel

Santana, João Ribeiro IVanderley e Iná-

E quanto ao "Piave", foi construido

no Canadá, 'nos estaleiros ele IVeston

Brydack. em 1917. Deslocava 2,547 to

neladas. sendo as suas dimensões de 74

metros e 37 centimetros de comprimen
tos, 13,05 de boca e 7,93 de pontaL A

sua aquisição foi feita pelo Loide Nacio,

nal jUl1tamente com o ":\Tarne", senelo

áquela época navio cal'gueiro. Depois foi

transformado em petroleiro. i\Iais tarde,
a Costeira o compl'ou ao .Loide Nacio

nal, e, ultimamente, fazia a rota entre

Manaus e Garipito, Porto Venezuelano,

O seu comandante era ° capitão ele lon

go curso Renato Ferreira ela Silva, resi

dente na capital paraense. Faziam par·
te ele sua tripulação os seguintes ofi
ciais: capitão de cabotagem João Gon

çalves Vilão, imediato; Benjamj,l Aspi
culeta, ,2° piloto; José Amaral, comissá
rio; Francisco Ernesto Roceo. chefe de

maquinistas; Antônio Barbosa Santos, 2°

maquinista, O comandante Renato Fer

reira ela Silva, está desaparecido. Ainda fa

ziam parte da tripulação os seguintes
lTI,Ç\rjtimos: lWanoel Macodo, j;lriJ.t\cante

Atirou a- rede ... e apanhou Hitler ...
RIO, 17 (D. N. P. J\.) O' MOTORISTA

Rio, 16 (A. N.) - o Presidente da República decretou, hoje, a mo

bilização geral. O decreto respectivo está assim redigido:
Art. 10 - É nesta data ordenada a mobilização geral em todo

o território nacional, em virtude do estado-de-guerra declarado pelo
decreto n. 10.358, de 31 de agosto de 1942.

Art. 20 - Os reservistas das forças armadas aguardarão para se

apresen larem às suas corporações a ordem de chamada expedida pela
autoridade competente.

Parágrafo único - A partir da data deste decreto, todos os Brasi
leiros natos e naturalizados são obrigados, exceto os l�galmente isentos,
ao exercício do dever cívico da defesa nacional.

Art. 30 - Os l\1inistérios e demais órgãos da administração pública
federal, estadual e municipal tomarão as medidas que se impuserem no

domínio econômico, militar, científico, de propaganda, de mão de obra
e de trabalho, necessárias á defesa do território nacional".

meiro a 3 de junho último, com destí-

110 a Recife.

Da capital pernambucana, depois ele

licia agiu com presteza, para pôr I
em vigor a orrlcm do govêrno de A
disso]u,ção dos orga�isn�os nazistas.:
O chcl c das Investigações da Po
lícia de Buenos Aires, Lorenzo Go

latto, pôs sob vigilância todôs os

pontos em que levam a cabo ati

"idades -anti-dcmocràticas. Por ou

tro lado, todos os dirigentes na

zistas serão chamados à, polícia,
a-rim-de serem notificados, por or

dem do Mi n istério do Interior.

EVITE A. DIFTERIA
Vocí ne o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações COlU o

Dr. ARMINIO TAVARES

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

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

precos só na CASA MISCELANEA.
Rua Trajano, 12.

o PARLAMENTO DE FRANCO
ILECiITIMO E FACCIOSO

Nova Iorque, 17 (Unitecl) - O ex

presidente das Côrtes Republicanas
Espanholas, sr. Diego Martinez Bár

rio, que reside no México, notificou,
oficialmente às nações unidas de que
se mantêm as côrtes permanentes
creadas pela constituição de 1931.
Em consequência o 110VO parlamen
to, formado pelo general Franco, é
i I'egítimo e faccíoso. A nota foi

enlregue no dia 11 do corrente ao

secretário cIo Departamento de Es
tado, SI'. COI'deU Hull, e às delega
ções e embaixadas de todas as na

ções unidas em 'Vashington.

Vem aí o comandante do «Itagiba»
Rio, 17 (D. N. P. A.) - Visitaram a redação do "Diário da Noite"

oS comandantes do "Itagiba" e "Araras" respectivamente José Ricardo

Nl!nes e José Coelho Gomes, os quais agradeceram a cooperação da Baía,
Minas e Rio, através de seus jornais e redatores dos "Diários Associa

dos" por ocasião do drama que viveram, no mar, em consequência do

bombardeamento l>or parte dos submarinos do "eixo". O comandante
do "Itagiba'" ainda se encontra abalado de uma pneumonia dupla que

apanhou e vai repousar em companhia de sua família, em Santa Catarina.

O comandante Coelho Gomes reside no Rio e está licenciado por um

mês, findo o qual assumirá o comando de outro navio. Os comandantes
,narraram mais uma vez os lances vividos em consequencia do bárbaro
torpedeamento, tendo p�lavras de carinho para as populações baiana
to mineira, que os acolheram com simpatia.

cio Silva. JOÃO.AVISO DR. DE ARAUJO

de
Especialista em doenças � operações

olhos·ouvidos·nClriz e garganta, avisa aos se'us clientes

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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que sempre deixa ressaibos, nas

más digestões, o "Sal de Fructa"
Eno age imediatamente, íozendo
voltar o bem estar, preparando-o
para outra farra ...

Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

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

Muitas mulheres solrem de
verdadeiro inferno.
Uma Calamidade !
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode fiear alte

rado e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste,
aborrecida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e

zangando-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martírio!

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

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

Até O Genio !
�

Uma Calamidade!

moléstias que fazem da um

REGULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para

tratar inflamação do Útero, o Catarro do Útero causado pela
inflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provo
cadas pelo mau funcionamento dos orgãos Útero-evarianos, a

Pouca Menstruação, as Dôres e Cólicas do Útero e Ovarias, as

Menstruações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, ,.

as Dôres da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do
Útero_ congestionado.

vida

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteãre
....................................--......------------...----------- .....

Os Brasil estão
a Vitória

estudantes
unidos

do
para

Rio, 16 (C. M.) - Inaugurou-se, dia 14-, nesta capital, o V Congresso
Nacional de Estudantes. A solenidade, teve lugar na Escola Nacional de

Música e transcorreu num ambiente de intensa vibração, reunindo o

Congresso as figuras mais representativas das escolas superiores de to

dos os Estados da União e desta capital.
A cerimonia inaugural foi presidida pelo ministro Gustavo Capane

ma, da pasta da Educação.
Depois de falarem vários oradores, discursou o universitário Wagner

Cavalcanti, dizendo que a juventude que havia pertencido ao integralis
mo, seduzida pela demagogia do sr. Plinio Salgado, não devia ser enca

rada no momento como inimiga da Pátria. E os universitarios pediam
ao governo, para a segurança da Pátria, que fossem destituidos de seus

cargos e presos os srs, Miguel Reale, Gustavo Barroso, Padilha e outros.

O orador, neita altura, foi demoradamente aclamado pelo Congresso.
Discursou logo após o sr. ministro Gustavo Capanema, que pronun

ciou a seguinte oração:
"Srs. Estudantes. Apresento-vos, em nome do presidente da Repú

blica e do meu próprio, cordiais saudações. Devo dizer-vos, antes do

mais, uma palavra de louvor pela vossa atitude em face dos aconteci

mentos que levaram o nosso país ao rompimento de relações diplomáti
cas com as nações do "Eixo" e á declaração de guerra contra a Alema

nha e Itália.
Fostes em tudo admiraveis: na energia com que pedistes a desa

fronta contra os nossos inimigos e na decisão com que, declarada a

guerra, oferecestes os vossos serviços e a vossa vida.

Estou certo de que continuareis a ser admiraveis nos dias talvez

amargos que nos esperam. Temós que fazer a guerra contra inimigos
fortes, ásperos e crueis. Será uma guerra dificil. É preciso fazê-Ia com

inteligência, método e coragem. Sei que sois universitários no melhor

sentido da palavra. Sei, portanto, que em face dos inimigos e das suas

violências e perfídias não vos faltará nem a inteligência, para discernir

os meios prudentes, nem o método, base da ação segura, nem a cora

gem, êset atributo essencial do guerreiro. Assim devemos agir. Só as

sim poderemos marchar pelo árduo caminho da vitória. Só assim tere

mos segurança e estaremos à altura dos nossos maiores ideais: a Honra

e a Liberdade.
Devo dizer-vos ainda uma palavra sôbre o sentido do Congresso

para que vos convoquei. Deveis, em primeiro lugar, dar definitiva or

ganização à União Nacional dos Estudantes, elaborando-lhe os estatu

tos que venham a ser aprovados por decreto presidencial. Depois, é

meu desejo que examineis o modo por que devemos resolver os mais

urgentes problemas da vida universitária. Cito, entre êles, o problema
das casas de estudantes e o problema da imprensa universitária.

Crêde no meu propósito de cooperar convosco e de estar em tudo ao

vosso lado.
Trabalhemos com fidelidade. Sejamos, neste momento mais do que

em qualquer outro, bons filhos do Brasil".

Argeu Silva e filhos, Olga Costa, rrínéa
Silva, Aristeu Silva, senhora e filhos, Tadeu Silva, sento
ra e filhos, Irineu Sirva e Benta Borges, íamüís (ausentes).
convidam aos demais parentes e pessoas de suas amlz ades
para assistirem, na Catedral Metropolitana, a Missa que,
pela passagem do primeiro aniversario de falecimento de
sua sempre querida e tnesquecivel esposa, filha, mãe,
cunhada e tia MARIA DA SILVA, mandam rezar, DO dia
2'1 do corrente, às 7,30 horas, no altar de Nossa Senhora
de Lurdes, apresentando, antecipadamente, eternos agra
decimentos 6 to dos que comparecerem a esse ato de

, santa religião e caridade.

IDEALHOTEL
Otimos quartos, moderna e excelente localização.
Diarias desde 12$000 - Pensioniatas, a combinar.
Manda marmitas a domicilio- - Dispõe de confortavel salão

de refeições, servindo almoços no horario comercial, garantindo
refeições sadias e escolhidas.-Absoluta higiene e moralidade.

Ambiente familiar.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N.70.

Representantes:
MACHADO & Cia.

Alugam-se
1 predío de construçãn

recente para família de tra

arnento, com instalação para
errado 6 g rag e, à Avenída
Mauro Ramos, n- 155.
-Duas boas salas para con

sultõrío, à rua João Pinto
na 5 (ao lado do Banco do
Comércio). Informações: Te
lefone I 658 e 1.500 ou rua

João Pinto D. 5- térreo.

Suspensos do sindica
to de classe os jor-
nalistas «eixistas»

S. Paulo, 16 (A. N.) - A Di
retoria do Sindicato dos Jor
nalistas do Estado de S. Paulo,
em reunião realizada ante-on

tem, resolveu declarar suspen
sos os direitos sindicais dos
seus associados pertencentes
aos países do "Eixo", ficando
assim sem deveres e direitos
perante aquela instituição de
classe, os profissionais de na

turalidade italiana, alemã,
hungara e íapone-a.

o DESASTRE FOI CASUAL

Rio, 16 (A.N.) - O Delegado
Frota Aguiar concluiu o inque
rito sobre o desastre de que foi
vitima o Presigente Vargas,
segundo noticía um vespertino
da Capital.
Verificou-se que o desastre foi

obra exclusiva do acaso, sendo.
portanto, inocente, o medico que
dirigia o auto [n, 22149, cau-Isador do desastre; o mesmo se

dando quanto ao motorista que
conduzia o &rro presidencial e

o sinaleiro que abriu passagem
ao auto particular para dar livre
trânsito ao carro do Presidente.

6 MILHÕES DE ESCRAVOS
Londres, 16 (E.) - O jornal

"n azista Frankfurther Zei tung"
revela que existem, aproxima
damente, 6 milhões de opera
rias estrangeiros trabalhando no

Reich.

Casa e terreno

Caixa de Correio,
Endereço telegrá.fico:

Vende-se uma casa com ter

reno, em Aririú (em frente à
capela). Preço: 2 contos de réis.

Florlan6JJolis. Tratar com o chauffeur do car-

�O v· -4 ro 15 ..22, desta capital. 5vs-4

93. -- Telefone, 1659

;11,I'
"FRABISIL" -

ENO '0M.{��/I

Os heroicos rapazes
da RAF

Londres, 15 (Reuters) - "Gra
ças a Deus e à supcr-íor-idade téc
nica da RAF, os caças britânicos
derrotaram os inimigos que pre
tendiam ganhar a "Batalha da
Grã-Br-etanha", há dois anos"
declarou o marechal do At·, Sir
Hugh Dowdíng, Iíder- dos pilotos
britânicos naqueles dias gloriosos,
em alocução dirigida aos aviadores

que tomaram parte naquela bata
lha por motivo do aniversário do
grande dia em que foram abatidos
185 aparelhos germânicos, contra
a perda de sómente 25 aviões da
RAF.
Segundo o orador, a primeira de-

cisão que tornou possível a vítô-

Iria
foi tomada pelo gabinete de

guerra em 1940, retendo o fluxo
ilimitado de aparelhos enviados

I para a França, e, a seguinte, desíg
nando Lord Beaverbrook para
manter o poder-io da pr-ímeíra li
nha de caças.
De outro lado, o vice-marechal

do Ar, Park, comandante chefe da
força aér-ea em Malta e que co

mandou o grupo de caças na "Ba
talha da Grã-Bretanha", enviou
uma mensagem rendendo tributo
ao valor do esp,írito de ofensiva e

à experiência dos pilotos de 1940,
nas batalhas atuais travadas em

;\Ialta e no deserto.

Vasta rede
nazi

de
na

espionagem
Baía'

Cidade do Salvador, 16 (O. J.) - Foi fo rnccid o comunicado aos

jornais, rcvcluudo os nomes dos principais espiões implicados na
í

ramu

nazista na Baia, estando presos os seguintes: - Holianncs l lans Paul

Sprcdl k c, que chefiava o partido nazista nesta capital e com o título de

"Krc isletter-", informava ao gover-no alemão acerca dos acontecimentos,
conforme denúncia do alemão Erricst Holsing, tinha contacto com um

agente de nome ignorado, que viajava sempre pela "Condor", tem rc la

çõcs próximas com Stark, recentemente detido. Suspeita-se que perten
cia Ú Gestapo, além de ser o chcfr- do Partido Nazlsta.

Em seu depoimento, Frolich afirma que Sprcdtk e chefiava o Partido
Nazista na Baía e que 'se reunia duas vezes por mês, no Clube Alemão,
COIll Rautcmlrcrg, Klokrnann , Karl lhorn, Fritz, Koiyschx Hartnctein,
Tcdor Voss e Hicardo , Hans Paul Hautcmberg era o secretário elo Par
Lido Nazista, elemento bastante perigosa, tendo ligações com bras llch-os,
informava sôbre a saída de navios; teve longa conferência com o cônsul
alemão na Baía, no dia elas ruptura das relações com os países do Eixo;
tem intimas relações com Demmler c Stark . Juntamente com Sprcdtk e,
tinha contacto com o mesmo agente de nome ignorado, que viajava sem

pre pela "Conelor".
Tcodor Voss, chefe da Frente do Trabalho e, orador do Partido, rea

lizava reuniões de oitenta a cem pessoas, tratando de assunto político.
Hermann Demmlcr, gerente da "Si erncns ", tinha Jigaçô os com os

orientadores da organização nazista e tambern com o engenheiro maqui
nista Angclus Arrnin Scola, que vindo da Argentina, ingressou como tri

pulante do ex-navio alemão "Bol wcrck ".
Werner Sta rk , envolvido na rede de espionagem chefiada por Niels

Cristian, informava o movimento de vapores a Carlos Mugger, vulgo
:.\105se mantinha relações com todos os outros nazistas.

.Toannes Albreckt Drevcr, chefe do serviço militar alemão c sar

gento do exército nazista, foi denunciado tambern por Holsing .

Karl Horn, correspondente do partido, dirigia a finematografia, n8S

reuniões da Frente do Trabal ho. ,

Walter Hockí aschel, elemento cujas atividades ainda são desconhe

cidas, e mais os seguintes nazistas: - 'I'hunkmler Sier ing, Knrl .rl�stus
Bcridcroth, Hcinold Kachcle, Otto Wichmann, Hudolf Gastcr, Ewald

Fr.ick. Ilermann Volz, Erich GlIIllZ, Ccrbert Gumz, l Ie rbe r! Slcinkv, Fritz
Sievres, Fritz Wcinr-rt, êstc último homem de grande preparo fanútico

do partido nazista, quis subornar sua própria esposa, que o rcpcliu
oncrgicamen te.

Caspa 1

LHOSA!

LOÇÃO MARAVI-I _

Comprai na Cf)A MlSCE
. LANEA é saber econorntzar

SÁBADO DIA 19·
«GRANDE BAILE DA PRIMAVERA»)

Nessa tradicional festa do "cer
ele" da Colina' será eleita e

coroada a Rainha da Primavera
de 1942.

Apresen tação do original
, 'show" :

" COME ON AMERICA".
Mesas à. venda na Relojoaria

Moritz.

DOMINGO DIA 27
Eleição da Diretoria.

x

Farmácia "Esperança),
do

farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amQJflhã será a sua pr.eferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopat.ias.

Perfumari�5.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituá.rio médico

MÓDICOSPREÇOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 {edificío

Mercado,
FONE 1.642

do

Uma Indústria
Milionária no

Sertão do Brasil
História dum visionário que foi
vítima da caçoada dos amigos,
mas agora vende aos Estados Uni
dos, a bagatela de 20 milhões de
quilos de óleo de oiticica! No n ú

mero de Julho de SELEÇOES.
E mais:

OSkuqu�sdacamuflagem
na guerra aérea. Cidades
fantasmas e outros ardís estraté
gicos que induzem os aviões ini
migos a despejar suas cargas de
bombas caríssimas sôbr e alvos
imaginários. . . Pago 47.

A felicidade em suas mãos.
Como conseguir, em 5 horas se

manais de trabalhos manuais, uma
inesperada serenidade de espírito
e auto-confiança... Pago 31.

Não leve o trabalho tanto
a sério - e terá tudo a ganhar.
Como gozar mais saúde e maior
contentamento, pondo de vez em

quando «a devoção antes da obri
gação s

, .. Pago 1.

Cuidado com os batedores
de carteira! Os truques em

pregados pela gatunagem para
limpar os bolsos dos incautos -

e algumas regras simples para
proteger a carteira... Pago 53.

Como os sonhos nosajudam
a dormir melhor. Pondo ao

alcance de todos a interpretação
definitiva das visões que-nos atra
vessam o espírito enquanto dor
mimos... Pago 13.

Não deixe de ler êstes e outros
notáveis artigos no número de

JULHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

Representante Geral no Brasil:
l'ERNANDO CHINAGLlA

R"a do Rosár io, 55-A 2.0 andar - Rio

Sob O peso dos etsques aliados
Melbourne, 16 (E.) - Anun

cia-se que a aviação nor teame
.ricana e inglesa continua bom
bardeando, dia e noite, todas
as posições niponicas do sul do
Pacífico, transformando os obje
tivos militares japoneses em

fogueiras ou montões de escom

bros.

IDr. G.Clarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi) .. - Fone I.ft68.

Só às autoridades interessa
rá, de-fato, o que sabes a res

peito da "quinta-coluna". (L.
D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: armaCl8 sperança I) • S E DAS· :
• A SUA FARMACIA • • •
•

Rua Cons, Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2 :: •
• Entrega a domicilio •• padrões maravilhosos, finíssimo' acabamento -
,. . • • Ih f b d

-
•

•••••••••e•••E•••• \��í! ••••• • das -me ores á ricas o país, sao ::
CASA--DE SAúDE E MATERNIDADE: encontradas nos balcões da -

SÃO SEBASTIÃO
' •

i·.·. Casa SANTA BOS&. .:sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMANH �

Construção moderna e coniortavel. situada em aprazível chácara, com
esplendlda vista para o mar, excelente local para cura e repouso; á-
gua frla'lquente. •

• Diáriamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• • ••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O espírito de colequísmo
e a «Kulíur» nazislas ....

A «Air France» pôs-se
ã disposiCão do

gov.erno
Rio, 16 (O J:) - O Brasil mobi

lisa-se. Não apenas no que se refe
re às classes armadas, que se en

contram atualmente em guarda, à

espera da palavra de ordem, mas
tambem no que diz respeito a to
das as forças vivas da Nação que
se adaptam rapidamente às con-

tingências da guerra. .

O que é mais expressivo e diz
bem elo espírito de sadio 'Qatrio
tismo que anima os brasileiros é
essa mobilisação de sentimentos e

de recursos opera-se de forma es

pontânea, sem que haja necessi
dade de uma convocacão oficial.
Diariamente, ele todos os extre

mos do país, o govêrno vem rece

bendo as mais entusiasticas e ine

quivocas provas de solidarieelade,
não havendo quem permaneça in
diferente a êsse impulso que faz
levantar-se a Nacão inteira contra
a brutalidade e os objetivos de

predominio ele ideologias contra
rias à essa índole.
Vem a proposito a carta que o

sr. Jean ele Barrai, representan
te da companhia de aviação "Air
France" no Brasil, acaba ele diri

gir ao ministro Salgado Filho,
pondo à elisposição elo govêrno to
dos os recursos materiais e huma
nos dessa empresa que dirige.
Êsse documento está redigido

nos seguintes termos:
- "A S. A. Air France, pelo

seu representante legal, tendo já
parte ele seu material e instala

ções postos com a melhor vontade
à disposição do govêrno, vem ele
clarar que, atenelendo ao apêlo do
exmo. sr. presidente da República,
está à inteira disposição do Minis
tério ela Aeronáutica, com todos os

demais meios -de que ainda dis

põe, para servir à elefesa do Bra

sil.
Tenelo sempre procurado ser util

aos superiores interêsses elo país
desde a época da sua fundação
(em que aqui desenvolveu uma

proveitosa atividade aviatoria), a

Air France se prevalece da pre
sente oportunidade para afirmar a

v. excia. que, além da cooperação
acima oferecida, todo seu pessoal
técnico administrativo, francês ou

brasileiro, está ardentemente de

sejoso ele prestar ao Brasil os ser

viços que lhes .foram exigidos nes

ta hora grave que atravessa a Na-

çã�'revalecemo-nos do ensejo para Contribuicão apenasreiterar a v. excia. os nossos pro- ,

testes de alta estima e considera-
Cabelos brancos Y

ç_ã_o_._(a_s_s_.) J_e_a_n_d_e_B_a_rr_oa_I'_'.__!l._��������������������������.MARAVILHOSA !

i!!I·liiiIEiE!i!iiiE iE5iiE!!!iiii555iiEE-i iiEnEiim__==eG ",•••• fi••••••"••• 1=511&51;11Iii i::5iE!iSlliRiiEi 1=i!5iiE5�;;!5ii5iEEe:5!iSeSi
.......__ .IIH � G;Ii............. �._ .. aJII•• _11_ _••.... ;:...-.

- ii....

III'
�

=
.. ==::

� Z
=

w. nu
- i-....

. ..

IIII ===

Iw
E

·
E

-
....

.
-
ali••

1===
••• :1

••••

a �

�i N
�

� �

· ;
: I :'
• •

: T :
•

H
•

: . :
• •
•• •

: 1 : I
•

9
•

• •
• •
• 4

•
• •

•
l1li

....

• 2
". r ADIO iüi

II ·l.9li� Q1S�R [-SI
· �
• O Rádio de grande alcance.-Faixa ampliada em aparelho d� baiXO preço. ii
IEE! SONORlDADE-BELEZA-DURABILIDADE ia1 RUA FELIPE SCHMIDT N 39

li VENDAS A LONGO PRAZO--Distribuidores: JOÃO GOMES & (ia. li!!
1--1 CASA RADIOLAR R TI'iAJANO 6 a··

Caiu post.l UJ-TtlephoneIOB3-end.Tel, cALL/ANCA-
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SanDuenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
OS Pálidos. Depauperldos,
ESljotados, Anêmicos, Mãe.
que criam Magrol, Criança.
raquílicu, receberão I toni-
ficação gerll do orglnilmo

com o

Sa n DU e n o I
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

Aparelhamento completo e modernissímo para trata
mento médico cirilrgico e ginecológico .

.

Ralos X- Ultra-violeta- Inr-a-vermelncsOndas-curtas- Eletrlcdade
médica -Exame- endoscóplcos . Laboratório para os exames de elucida
ção de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 diário; Apartamentos
de I. classe, 25$000 diário; Quartos de Il. classe, 15$000 diário; Salas:
reser�vadas. lU$UlO diário; Acompanhentes.sem refeições, E$OOU diario
Secçao de Maternidade--- Partos com permanêncla de 10 dias em Apar
tamento de I. classe, inclusIve sala de I"peraçõps: com parteira da cli
ente ilOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 3[JO$OOO.
Para estadas prolongadas preços acombínar. O doente nod ter mé dlc o

partlcutar
-

e

Dupla é a vigilância que se há
de exercer, neste momento, con

tra o inimigo, diz a A Gazeta", de

S. Paulo. Uma, a vigilância exter

na, contra a agressão armada, que
tão covat-demerrte teve Inãcío com

o torpedeamento de navios da nos

sa frota mercante, mas que já es

tá. recebendo 'valorosa repulsa (la

parte dos aviões de bombardeio
da F. A. B. Outra, a vigilância in

terna, contra as insidias sorratei
ras dos agentes da espionagem or

gantzada internacionalmente, aos

quais o nazismo deve, nesta guer
ra, os seus maiores sucessos. Pela

primeira não prr-císamos inquie
tar-nos. Ainda há }JOUCO, um co

municado do Ministério da Aero
náutica dava a conhecer o êxito
das operações da aviação brasilei
ra no trabalho extremamente Ia

borioso de patrulhar o nosso imen
so Ittoraí. Podemos confiar na 'Va

lentia dos nossos pilotos e maru

jos, no olhar atento dos jangadei
ros e pescadores. í� sobretudo
para a vlgtlância interna que de
vemos 'Voltar as nossas melhores
atenções, pois em torno de nós,
sem que o percebamos muitas ve

zes, está o inimigo, espalhando
boatos, semeando derrotismo, as

soalhando noticias alarmantes,
para já. não falarmos daqueles
compatriotas renegados que fo
ram apanhados em flagrante cri
me de lesa pátria, transmitindo
comunicações radíofontcas para o

inimigo. Nesta vígtlâncía, que de
ve sei' muito mais constante e rt

gorosa que a primeira, cabe' a to

dos nós, a cada um de nós, exer
ce,' sua parte ativa. Não basta fi
car atento. li; preciso denunciar o

Inímtgo que age acoberta e o trai
dor da Pátria que age dissimula
damente. O silencio, a omissão,
podem ser um acumpliciamento
criminoso. Em um de seus últi
mos discursos. notava o Ministro
:\fm"Condes Filho que, nos mo

mentes como êste, em que a pá
tria está em perigo, todo cidadão
se acha rcvestído de uma parcela
de autoridade para agir em nome

dela. Saibamos agir �m essa au

toridade que a situação excepcio
nal do país nos confere, e da qual
decorre antes de mais nada, para
cada um, a obrigação de exercer

uma vígtlância ativa e eficaz con-
I tra a mais terr-ível das armas des
ta guerra, o "quintacolunislllo".

VIGILÂNCIA

FLORILc!.NOPLIS
Largo Fão Sebs sttão TeleIone 1153

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa ..

5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Crédito Mútuo Predial

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AG10STO
Foi entregue ao prestumieta Liberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12C13, o prêmio
que lhes coube ern mercadorias, no valor de. rs.

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

Deves e notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior,

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

18 DE SETEMBRO
formidável sorteio re a liz a rá a Crédito Mú
Predial. no dia 4 de Setembro (6 ..Ietru),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a Rua caderneta n s sé de da

Crédito Mútuo Predi»l à rua Visco nd e

de Ouro Preto na 13.

Mais um

tuo

__________________________________gm a3__mm ...

Con�ulta médica grati, !

1$000
LOÇÃO

Fronteira alemã, 16 (Reuters) - A maneira como Goering, Himmlcr
c Frank decidiram pilhar a Coleção Goudestiker (a mais famosa coleção
de tesouros de arte da Holanda) foi relatada, agora, por um holandês

que acaba de escápar do seu país.
Um amigo de escola de Gocr ing, ,chamado Aloys Miedl, se apossou

da coleção, em nome dos "comissários" designados par a comprar qual
quer quadro valioso lia Holanda a qualquer preço e designou o per ito

alemão professor Friedlaender para certificar se eram obras genuinas.
Muitos dêsses "originais" foram vendidos por Miedl às galerias alemãs.

Mas quando tenlou se apoderar da coleção de arlc pertencente ao

banqueiro Daniel Wolf'I', Miedl viu que fôra logrado por A. G. Treuhand,
firma especialmente designada para "tralar" dos bens deixados pelos
holandeses que fugiram.

Essa firma reprcscn ta os intcrêsses do dr. Funk, ministro da Eco
nomia do Reich, que foi especialmente à Holanda enfrentar Miedl, Goe

ring, avisado, tomou suas disposições e regressou à Alemanha, julgando
se vitorioso.

"Mas - adiantou o nosso informante - quando foi armazenar a

coleção dos velhos 'mestres, notou que a maior preciosidadc - um fa
moso e extremamente bclo Jan Stenn, havia desaparecido. O seu velho

amigo Torietjc - diretor de lima das grandes firmas' de metais alemãs

-adquiriLl' o quadro em poder da senhora Wolf'I, prometendo-lhe que
a deixaria sair da Holanda. Acredito que o mesmo tenha sido vendido
a Himmlcr ".

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu amí
g'o; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

vende se
uma machína

..
de costura de

mão marca Vestasínha nova
sem uso. por 270$ Tratar com
o cnauíteur do carro n-. 1522

Companhia Vale do Rio Doce
,.

A Agência do BANCO do BR�SIL S. A., nesta Capi
tal, se acha autorizada até 2� de setembro do corrente
ano, .a receber su�scrições de ações preferenciais da Com
pauhia Vale do RiO Doce, do valor nominal de 1:000$000
cada uma.

'

o
As a ções ser�o _integralizadas em 5 prestações de

20 10, sendo a prrmeira no ato da Susbscrição e as res
tantes em prazo não inferior a 18 meses.

.

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

Florianópolis, 24 de agôsto 1942
Pelo BANCO DO BRASIL S_ A.-Florianópolis

Anta Dias dos Santos Jr. José Pedro Gil
Gerente Contador

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

Companhia « Alianca �a Baia»
..

Fundada em 1870 Séde: BAIA.
Seguros Terrestres e Marítimos

Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Rs.
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) •

1940 "

9.000:01)0$000
54.700:000$OGO

:1.929.7l9:000$000
28.358:717$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Freire de Carvalho
e Dr. Francisco d'e

Dr. Pamphllo d'Utra
de Souza

Epiphanlo JOSé
Sá.

Agências e

Sucursal no

cipais

sub-ag��cias em tod6 o território nacional.
l!ntguat. Reguladores de avarias nas prin
Cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópoli s

CAMPOS L O B O & (ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 17 de Setem bro de 194�

Estão abertas as inscrições para o es

tagio de candidatos à Oficiais médicos e

Iarrnaceuticos da Reservá da 2a classe

do Serviço de Saúde do Exército. Os can

drdatos deverão apresentar, ao Hospital
Militar desta cidade, até o dia 25 ele ou

tubro p. vindouro, os seguintes documen
tos:

10) _ Requerimento ao exmo. sr. Gen.

Comandante da 5a Região Militar (es

tampilhado com 3$200).
20) - Diploma m original ou certidão

Fazem anos JioJe I

I
de seu registro na Saúde Pública.

O sr. ceI. Silvino Elvidio 30) - Atestado de profissão, passado

Carneiro da Cunha, ilustra- pela Repartição onde servir o candidato

d b d I·
ou pela autoridade competente.

O mem ro e nosso nst í- 40) _ Cer-tlf'lcado de alistamento ou

tu to Historico e Geografico; de roservísta, com 10 registro de que o

a ·exma. sra. d. Josina Vi- seu possuidor se acha em dia com as

eira, esposa do sr. J. M obrigações concernentes ao Serv.iço Mili-

Vieira; taro

50) - Atestado ele conduta, passado
a menina Maria-Teresi- pela Políc ía, ou por dois Of íciaís dJ

nha, filha do sr. prof. Alfre-
do Xaxier Vieira;!l

.

a sta. Nordia Luna Freire;
do Colégio, Escola ou Universidade pela

o sr. Eugenio Dal Grande; qual se diplomou por ultimo.
O sr. dr. José Tavares; 70) - Certidão de nascírnento, de in

a sra. Betinha Vieira dos teiro teõr (de verbo ael verbum) do re-

Santos, filha do sr. Bento gistro civil.

Aguido Vieira, funcionario ,

80) - Cópia da ata de inspeção de

saúde.
do Tesouro do Estado, e es-

posa do sr. Lauro Santos;
o menor Luiz.Carlos To- Federal e $200 Educação, e os ele núrne-

lentino; reconhecidas por Tabelião.
O jovem Antonio Nerí Car- Os candída tos que tiver-em seus reque-

doso,1, interno do Abrigo de rimentos deferidos, deverão se apresen

Menores.

IVida Social
anrversãríoae
Deflue hoje a data natá

licia da exma. sra. d. Zilda
Callado Flores, esposa do
nosso diretor, prof. Altino
Flores.

III

VIaJantes:
Esteve, ontem, em nossa

redação o nosso joven cori

terraneo Nino Amorim, que
nos veio apresen tar despe
didas por ter de seguir para
Curitiba. Extendeu, o nosso

jovem conterraneo, suas des
pedidas a todos os seus pa
rentes e amigos, o que re

gistamos aqui.

FalecImentos:
Lm S. Paulo, aonde se

encontrava, faleceu o nosso

prezado conterraneo sr. José
de Oliveira Carvalho, antigo
comerciante desta praça.

.lill I!i,I I.'I ,
.

ii

,

'II

Arrecaaando metais
para a vitoria

São Paulo, 17 (E.)
Afim de arrecadar metais
para a vitoria já foram ins
talados em São Paulo, 43
postos e mais de 1000 pessoas
estão pedindo caminhão
para transportar o metal
dado à campanha.

II I

I,"I'I II.

Beatriz B. RYfF
professora de canto Diplo
mada pela Escola Nacional
de Música do R. de Janeiro.
·tratar: rua Blumenau, 28
_....·�__�·--·-w..·__......1• • .�� oe.

5vs-5

Batalhões femininos
São Paulo 17 (E.) - Can .

tenas de moças e senhoras,
concientes da responsabili
dade que lhes cabe na hora
presente, já se alistaram
como voluntárias da defe
sa passiva anti aérea.
Assim, dois batalhões de

voluntárias já foram orga
nizados, contando o pri
meiro com 630 mulheres.

A's LiO e 7 horas

Avante Brasil!

Complemento Nacional (D.F.B.)
Maldita mosca (Desenho)

A VOZ do mundo ]or. da Guerra
II

I!,
I Preços 2$500 e 2$000

Imp. até 14 anos

Preços; 2$000 e 1$500
Imp. até 10 anos

ESTAGIO PARA MÉDICOS E FARMA

CÊUTICOS CANDIDA'I'OS A OFICIAIS

DA RESERVA DA 2a C1,ASSE DO SER-

VIÇO DE SAúDE DO EXÉRCI'I.'O

Exército que declarem há quanto tempo
conhecem o candidato.

60) - Conceito emitido pelo Diretor

Os candidatos acima c1everão ser apre
sen tados com o selo de folha de 1$000

ros 2, 3, 5, 6 e 7 deverão ter as firmas

tal' para o estagio usando o 50 un íforrne,
ele Aspirante a Oficial médico ou [arma-

cêuttco.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nb8 Crels.ta�1
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

EDITAI, DE PRIMEIRA PRAÇA COM

O PRAZO DE 10 DIAS

o Doutor Aristeu Rui dé Gouvêa Schie

fler, Juiz Substituto da P. Circunscri

ção em exerc ícío do cargo de Juiz de Di

reito da 1". Vara da Comarca de F'Ioria

nópolis, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital

'de primeira praça, com o prazo ele dez

dias virem, ou dêle conhecírncnto tive

rem que, n'o dia 28 do corrente, às 14

horas, à frente elo edifício do Palácio

da Justiça, à Praça Pereira Oliveira, o

Deveres da hora

Terrorismo nazi
Londres, 17 (E.) - Medi

das de Terrorismo estão os

nazistas aplicando contra o

povo de Luxemburgo, em

consequencia da greve geral
ali havida contra a anexa-

I ção daquele, ducado ao

sérvios, mas se acrescenta que o 'Reich. Está-se fazendo de
govê_rl1o jugoslavo não tem infor- J portação em massa para a
maçao específica nesse sentido. Alemanha e

.

doNão se deixa, todavia, de recor-
-

_

orqcrruaon o

dar a êsse respeito a noticia da batalhoes com luxembur
agência alemã DNB, de 26 de ju- gueses que serão obrigados
nho, segundo � qual, agentes rus- a combater pelos alemães.
sos chegaram a Bulgáría em sub- Essa medida ofende todas
marmos e foram atirados 'em pa- . "

raquedas, tendo sido aprisionados o.s le is do D'ire í+o Interna
e condenados à morte. Nos circu- clono l.
los do Eixo se informou reitera
das vezes sobre repetidos esforços
dos aliados para entrar em conta
to com os partidários do general
Mihailovich, chefe da reação jugos
lava, por meio de submarinos, em

regiões solitárias da costa do
Adriático.

presente
venha a

petuar.
consumar e per-

To�a a Mace�onia em franca re�eliao
I porteiro dos auditórios dêste Juizo, tra

rá a público pregão ele venda e arrema

tação a quem mais dér e major lanço
oferecer sobre as respectivas avaliações

Resfriado
do Peitou

A's 6,30 horas

Estrela luminosa

Atualidades, N' 3ft

Complemento Nacional (D.F.B.)

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

_.11••

Passo a passo, com se

gurança digna e sobran
ceira, vai o governo bra
sileiro ocupando o lugar
que o destino lhe reservou

entre as nações em luta
contra os bárbaros do sé·
culo XX.
Não se trata de uma

aventura louca, ditada por
caprichos belicosos. Acha
mo-nos empenhados numa
empresa surpreendente
mente grandiosa, que, im
posta pela brutalidade de
uma agressão covarde à
nossa eobereriie, há-de fa
zer de nós os co-erqui
tetos da nova civilização.
Marchamos para a vitória,
afim de dar às gerações
vindoiras um mundo me

lhor, onde as probabili
dades de novas hecatom
bes internacionais sejam
reduzidas ao mínimo e,

quiçá, inteiramente afas
tadas, pelo estabelecirnen
to da Justiça e do Direito
entre todos os povos, com

direito a uma existencia
mais digna.

*
* *

Urge, porém, despir a

realidade de todo caráter
de problema sentimental.
Há que considerar exclu
sivamente êste fato grave
e empolgante: a guerra.
O decreto assinado ontem

pelo sr. presidente da Re

pública deve abrir-nos bem
os olhos, deve ser, a nos

sos ouvidos, como uma

clarinada de alerta.
Guerra não é match de

futebol. Guerra não é mo
tivo de ou para retórica.

Guerra não deve servir
de media para ninguern .

Guerra é esforço, é suor,
é sangue, - desgraçada
mente em meio de lágri
mas e luto. Colarinhos re
luzentes e unhas pinta
das não prevalecem neste

tempo. Chegou o dia das

abnegações silenciosas e

do� arremessos inconti
dos; chegou a noite das
vigilias arden tes e das
labutas que nem nas sorn
bras buscam tregua,

*
* *

E' o que a Patria nos

está a segredar, �esta
hora dramática. Unamo
nos para melhor' servi-la.
Na união acharemos força
eletrizan te e indomavel
para os embates que te
mos de enfrentar.
A grande responsabili·

dade de cada um de nós
é saber compreender o

valor moral do momento.
Não há lugar para o como

dista nem para o exp lo
radar. Devemos saber pri
var-nos de muita coisa

dispensavel, mas não de
vemos consentir he ie en

tre nós elguern que, a

pretexto da situação, pes
soalmente nos queira pri
var disto ou daquilo ou

suponha explorar-nos sem

protesto ..Não hão-de, por
certo, tardar as medidas
governamentais que impe
çam a ação dos explora
dores, dos felizardos cam
bistas negros. O poder
central velará por que
êsse crime abjeto não se

*
* *

Esta hora, entre todas,
prenhe de graves auguri
os está a ditar·nos a obri

gação de velar sobre os ini

migos internos. Já se viu
que êles lograram infil
trar-se em todas as clas
ses e em quase todas as

profissões. As proprias au

toridades, em saneadora
ação, é que o provaram.
Colaboremos com elas na

tarefa tenaz e in teligeri te
de descobrir onde se ala
parda o perigo. E, ao

descobri-lo, gritemos logo,
denunciando-o, sem treoi

dação, para que se não

diga que, por interesse es

cuso ou sentimentalismo
#'

imperdoavel nestas csr-

cunstancias, venhamos a

ser, mais cedo ou mais

tarde, acusados de traido
res da Patria. lvenhum

. laço de amizade, nenhu
ma afinidade de sangue,
nenhum escrúpulo de re

ligião nos deverá tolher
se tivermos que provar, em

verdade, que colocamos o

Brasil acima de tudo.
'"i'(
* ��

Estas meditações õcor-
reram nos à assinatura do
decreto de ontem pelo sr.

presiden te da República,
determinan.do a mobiliza
ção geral.
A postos! Perfilemo-nos

e aguardemos as suas or

dens ..
Tudo pelo Brasil !

AlIino FLORES

alemão contra a população civil
daquela parte da Jugoslavia ocupa
da pelos búlgaros.
As informações, originadas em

Estocolmo, são, aliás, considera
das com muita suspeita 2 5e eles
faca que nada indica até agora
que nenhuma defecção séria se te
nha verificado entre os búlgaros.
Não se duvida, ao mesmo tempo,
nesta capital, que o sentimento ta
voravel aos russos que reina en

tre os camponeses búlgaros exista
tambem no próprio exército da
Bulgaria. Reconhece-se a possibi
lidade dessa simpatia entre esla
vos, como são os russos e os búl
garos, facilitar o esforço de Mos
cou para ajudar os guerrilheiros

Estocolmo, 16 (R) - Toda a Ma
cedônia se encontra em franca re

volta, tendo sido proclamado o es

tado de sitio na cidade de Skpjle,
ele se iscerrtos e cincoenta mil réis ....

segundo informam despachos rece-
(650$000), o seguinte: - N. 1- Um bal- bidos pelos circulas nazistas locais.
cão para sala de jantar, com um metro e Os lueS1UOS despachos acrescen
quarenta centímetros por noventa e cin-

tam que se organizaram grupos
co centimetros (l,40xO,95), avaliado por revolucionários em vários pontos
duzentos e setenta e cinco mil réis ... da aludida cidade, os quais procu
(?75$000). N. 2 - Uma cristaleira pe- ravam aterrorizar a população. Vá
queria com um metro e quarenta centi- rios oficiais búlgaros foram assas
metros por noventa centimetros . -. . .. sinados en1 diversas cidades e al
(1,40xO,90), avaliada por duzentos mil deias. De acôrdo com as mesmas
réis (2008000). N. 3 - Um guarda-rou- informações, os russos estariam
pas com' um metro e sessenta centime- fornecendo münições e alimentos
tros por quarenta e cinco centimetros

aos "rebeldes", por meio de para
(l,60xO,45), avaliado por cento e seten- quedas. Varias medidas ele repre
ta e cinco mil réis (175$000). Êsses mó- sália já foram adotadas.
veis são todos novos e não se acham

Berna, 16 (A. P.) _ Informações
acabados, sendo enver-nizados de escuro recebidas dos Balcans anunciam
e foram penhorados à firma Gomes &

que no distrito e na cidade de
Filhos, na ação ordinária (execução de Stoplje, na Macedônia, _ localida
sentença) que lhe move Raimundo Bes- des jugoslavas de que a Bulgária
sa. E, para que chegue ao conhecimento

se apossou _ foi declarado o es ta
de todos mandou expedir o presente edi- do de sitio, devido a uma tentati
tal que serã afixado no logar do costu-

va de assassinato do ministro do
me e publicado na forma da lei. Dado e interior, Peter Grabovsky, e de
passado nesta cidade ele Florianópolis, uma série de atos de resistência
aos 17 dias do mês de setembro do ano contra os búlgaros na parte rneri
de mil novecentos e quarenta e dois. Eu, dional daquela aérea.
Hyg íno Luiz Gonzaga, Escrivão, o subs- O "Neue Zeitung", de Zurique,
crevi. Selos a final. (Ass.) Aristeu Rui publica despacho do seu corres-
de Gouvêa Schiefler, Juiz Substituto em pondente em Sofia con1 a noticia •

exercício. Está conforme. de que aviões de nacionalidade não (ons. Mafra, 54-Caixa
o Escrivão identificada passaram sobre aque-

Hvgiuo Luiz Gonzagu le distrito e atiraram boletins di-
rigidos à população, e tambem ma- Advertencia
teriaís de guerra destinados aos dO sr. Null
rebeldes macedônios.

Washington, 17 (A. P.) - O sr.Acrescenta o despacho que fo-
Cordel! Hul! advertiu o embaixador

ram mandadas à toda pressa para
a zona referida tropas do Eixo e

de Vichí, Gaston Henry Haye, que

da polícia búlgara, com o fim de o envio em grande esca.la de traba-
Friccione este poderoso unguento no manterem a ordem e com carta lha?ores f.rdancedses para a �ledrn�nhapescoço c peito. Actúa como uma branca para agir. �e�a .

cons� era o corno. aJu a
.

ao

cataplasma, e ao mesmo tempo dei-' L! 16 (Norgal'd d A Inimigo dos Estados-UnIdos e CI1lt-'onc res, , a sso- t
,. ,

b'
_

d Fprende va�res medicinaes, que.. .

t d P,) F t t ,. rano as o ngaçoes a ran.;rr, se-
. . . .

d esfri
Cla e less --::- ?nes au Ollza- gundo () Direito Internacional.!espll'am. rta a mmona os r a· d�s, com relaçoes. mtlmas ,no go- A entrevista entre o sr. Hull e ()

. '_. �,.,•.
' ,dOS:::Oit(e pa.r:a

O dia. verno da Jugoslavla no exlllO, �x-, sr. Henry Haye foi realizada no De-

_

_ ... II
l?ressar_am o rec�lO de qu� �s 111- partamento de Estado e transpirou

� f: formaçoes de OrIgem a�em,a a eer-
que o secretário expressou ao em-

.

ca de }e:,ant�s revoluClOnanO.3 na baixador francês nos EE. UrJ. a
DEPURATIVO E

.

• •

�� Macedoma Bulgara se tradl.�zam cvnden:ll?Üo l,orte-amel'Ícana i: re. FORTIFICAnTE
__________III_-__I_- €_n_l_U_n_la_n_o_v_a_o_n_d_a_d_e_t_e_rronsmo cente deÍJOrt,i{ão em massa dos ju- SEm IGUAL

Cartazes do d ia ���::::o:O":r.::o.":"P::�Ãd; ����
. MARAVILHOSA 1

"""'''''''......'''''''ooo����onrmnaaoCXlOOOOooOQOD�aa:maa:JD,.,,,........,....,.........�

HOJE 5a.-feira HOJE Ordem aos aviadores A mulher e a guerra
-�...............���..,.,...-�-o-��"""""""'ODDDODaO_"""""""'DOOOIJQDO��..........,.,-CD�...,.,...,....�""""""""''''''''''''''''- nazistas Nova Iorque, 17 (United) - O

CINE REX CINE ODEON IMPERIAL Moscou, 17 (Associated Press) _ terceiro distrito naval anunciou quc,

- FONE 1581 - ..:.._ FONE 1602 - FONE 1581 Despacho recebido do "front" diz pela primeira vez, em seus 141 anos

rle existência, os estaleiros navais

de Brooklyn, uma das principais ba
ses ele construções e reparos da ar

mada, estão tomanclo mulheres co

mo aprendizes de. mecânicos, a-fim
de preencher as vagas deixadas pe
los homerJ'!; convocados das ofici
nas. Segundo' se fez saber, apresen
taram-se 20 mil mulheres, das quais
foram submetidas a exames seis mil,
tendo sido três mil clelas declaradas
em condições de ocupar os postos
nos estaleiros.

Pecas �enuinas FORD
Só

- ,-

com os concessmnanos:

Tulfi Amin &: Irmão
postaI1,11-Fone 5166

A's 6,30 horas

tes isolados em que os invasores so

frem pcrdas enormes, como ocor

reu num encontço no qual mais de
2.000 alemães morreram na região
que procuraram domin.ar a qualquer
preço.

Terror no paraiso
Com Frederic March e Bette Com Linda Darne] , John Payne

F:eld e Roland Young

ter sido captada mensagem na qual
o comando da fôrça aérea alemã or

denava aos aviadores da LuftwaffeIr. Wono, detetive que exterminassem todo o serviço
inimigo que encontraSS'elll sob o pe
so das suas bombas. Os ataqucs da

fôrça aérea alemã são ccrnsiderados

Com Boris Karloff

Continuação do seriado:
A volta do càvaleiro

solitario
11 12 episodios

Complemento Nacional (D.F.B.)
A sericultura no E- São Paulo

como preparativos para a ação da
infantaria e dos tanques, mas con

comitaJ1telllente verificam-se comba-

ELIMINE
AS ImpUREZAS
DO SAnGUS

SALSAPARRILHA
DE BRI-STOL

Caspa T
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI·

IIEcos
m:zs

e Notícias

A conceituada empresa de

transportes aereos "Panair do
Brasil S.A." completou, a 15 do
corrente, 12 anos de labor útil
e progressivo em nosso país.
São representantes da aludida

empresa, nesta capital, os co

I
nhecidos comerciantes desta pra

ça, srs. Siriaco T. Atherino &
Irmão.

o Banco Alemão financiava
a espionagem

Montevidéo, 17 (United) - A
Comissão Investigadora das Ati
vidades anti-nacionais recebeu
o relatorio dos contadores do
Banco Alemão Transatlantico,
no qual se confirma que eram

fundadas as suspeitas de que a

referida instituição bancária cus

teava a propaganda nazista no

país.

TRABALHANDO PELA VITORIA
Washington, 17 (United). -

h Federação Norte-americana
do Trabalho anunciou que o

número dos seus membros, em

fins de agosto, atingiu à cifra
recorde de 5.838.581, com um

aumento de quase um milhão,
relativamente a agosto do ano

passado. À me�cionada cifra
deve-se acrescentar 500 mil,
correspondentes à relação dos
membros influentes, com o que
o total geral atinge a seis mi
lhões de membros.

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

VIDA ESCOLAR
·

DISTINTiVO DA CRUZ VERMElHA
BRASILEIRA

Nota do Departamento Esta
dual de Imprensa e Propaganda:
"O uso do distintivo da Cruz
Vermelha é rigorosamente pri
vativo dessa Instituição e é
vedado a qualquer pessoa que
não faça parte do serviço da
Cruz Vermelha 'Brasileira ou do
Serviço de Pronto Socorro da
Defesa Passiva Anti-aérea. Es
tão sendo tomadas severas pro
videncias para evitar que seja
desvirtuado o uso legítimo da
referida insígnia".

Este elemao naturalizado
Rio, 17 (A.N.) - Comunicam

de São Paulo que a policia pren
deu um funcionario da Procu
radoria de' Terras, alemão natu

ralizado brasileiro, apreendendo
em seu poder uma estação de
rádio, além de várias cartas,
inc!us,ive um:?, assinada por Hi
tler.
Presume-se que seja um ofi

cial do exército alemão.

Aluga se uma,
própria para pa

daria ou pequena industria,
com moradia, à rua Boca·
iúv8, 15. Tratar com o pro
prietario do Café «]ava�.

5 VS. - 1

CASA

Violen ta ba talha está
sendo travada às portas de
Leningrado.

•

Foi anunciado em Vichí,
oficialmente, que o gover
nador francês de Madagás·
cor pediu um armistício
aos ingleses. Londres ainda
não se manifestou.

, -

Berlim admite que os

nazistas lutam corpo a cor

po e casa por casa, na ci
dade de Estalingrado.-

•

Foi fechada, por tempo
indeterminado, a Faculdade
de Direito de Bu�nos Aires,

I
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