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"NAO TENHO DuVIDA DE VOS PREVENIR, QUE, A TODA HORA, A TODO MINUTO, ENQUANTO DURAR ESTA GUERRA, N �TRIAi��TA.
RÁ EM PERIGO PERMANENTE, O MESMO ACONTECENDO A CADA UM DE NóS INDIVIDUALMENTE E NOS NOSSOS GRUPOS E ESTRUTURA
SOCIAL. POR ISSO, NENHUMA OUTRA PREOCUPAÇÃO, NENHUMA OUTRA OCUPAÇÃO DEVE PREENCHER OS NOSSOS ÓCIOS, SENÃO ESTE
PENSAMENTO DETERMINANTE DA AÇÃO QUE CADA UM DE NóS TEM DE EMPREENDER, AFIM DE CONTRIBUIR PARA AFASTAR OU DES
TRUIR ESSE PERIGO, À CUSTA DA PRóPRIA VIDA, DE QUALQUER SOFRIMENTO FíSICO OU MORAL". (GRAL. GóES MONTEIRO).
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DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr, TOLENTINQ
DE CARVALHO

Consultas: Das llt às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1" andar.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Machado & CiSo
Agênc�ps e

Representações
Caixa poll.1 - 37

Rua Joio Pinto - 5

FlORIANÓPOLIS

ANO XXVIII 1942

Sub-agente. no. principalt

I muncípiol do E.tado.

I N. 8639 ':.-,,;.'7;..;.P.;... -

A guerra exige s'evero cumprimento. do dever
"CONFORME ESCREVEU ° GENERAL JUSTO, AS GUERRAS NÃO SE FAZEM COM ESPA
DAS DE OUROm DE UM SOLDADO DO SEU PORTE NÃO ERA DE ESPERAR OUTRO MODO
DE ENCARAR A REALIDADE� MAS O VALOR DE SUAS PALA-VRAS ESTÁ N,O SEU SENTI ..

DO GENERALIZADO. ISTO É, AS GUERRAS FAZEMaSE E GANHAM ..SE, EM PRIMEIRO LU

GAR, MERCÊ DE UM CLIMA MORAL APROPRIADO, SEM ISSO, É ·TEMPO PERDIDO.,.. A

GUERRA TEM QUE SER AUSTERA. EXIGE DE TODOS O SEVERO CUMPRIMENTO DO DE-
VER". (CORREIO DA MANHÃ).

A América é um continente estéril Administrada por interventor a

Empresa de Naveuacão Hcepcke
•Mas sonham abacanhá-ia, um dia

t
da humanidade, nos vários ramos

da ciência e das artes, nasceram e

se criaram na Europa e não no no

vo continente,
Anuncia-se que o fim do congres

so é acentuar a interdependência
completa das nações européias, pa
ra, como uma só comunidade, esta
rem unidas em qualquer emergên
cia e circunstâncias.

Assinou o presidente da Rcpúbli- dos seus ncgocios e de administra- .carão sujeitos, enquanto durar ,a
ca um decreto-lei estabelecendo que ção pessoal. administração do govêrrio, ao regi
- a emprêsa nacional de navegação - A administração da ernprêsa, .rne estabelecido para os das empre
Hoepcke, que faz parte do patrímô- subordinada ao Ministério da Via- sas administradas pela União, po
nio da firma Carlos Hoepcke S. A., ção, por intermédio da Comissão de dendo ser dispensados sumar iamen
Comércio e Indústria, com sede em .Mar-iuha Mercante, será por esta te os que se tornarem inconvcnicn
Florianópolis, posta sob interven- fiscalizada e submetida a tomada de tes ao serviço ou suspeitos à defesa
'ção do govêrrio federal, passa a ser contas semestrais, nos meses de [u- dos interêsses nacionais.

•

administrada por um interventor, Ilho e janeiro de cada ano.

I
O interventor terá direito ao vcn-

investido dos poderes de represen- - Os empregados da emprêsa fi- cimento mensal de três contos de
.tação legal da cmprêsa, de gerência réis.

�----------------�----�

Londres, 18 (R,) - Anuncia-se

que no Congresso da Juventude Eu

ropéia, ora promovido pelo "eixo",
em Viena, se fazem representar as

14 nações da Europa, inclusive a

Itália e a Alemanha.
A Espanha, igualmente convida

da enviou como seus representan
te;, delegados da Falange Espa
nhola.
A assembléia é importante, por

quanto, segundo foi divulgado, sem

confirmação, dará ensejo a um en

contro entre os srs. Hitler e Musso
lini na capital austríaca. Os seus

trabalhos foram inaugurados pelo
líder da mocidade hitlerista, sr. von
Schirach.
O orador aludiu, em seu discurso,

à América, tachando-a de "conti
nente esteril" e acentuou como pro
va da superioridade européia, a ser

cultivada pela juventude da Euro
pa, que as mais luminosas figuras

EVITE A DIFTERIA
Vaci,1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Balem asas, rumo ao sul...
Moscou, 18 (Por .Tean Champenois, <la AFI para a Rcutcrs) - Os

correspondentes soviéticos assinalam que, em tôrno de Estalingrndo, os

pássaros de arribação já começam a voar para o s.ul. O outono \Ie 19-1-2
caminha tão depressa o (manto foi vagarosa a pnmavera. Na arca de

Moscou, o mês frio e chuvoso é outubro,
Concebe-se, pois, que os alemães estejam com pressa de assisli r ii

queda de Estalingrado, mas, os russos, como de costume, não demons
tram a menor pressa em entregar a cidade.

Indulto aos insubmissos
Rio 18 - Termina no dia 2 de outubro próximo o prazo estabele

cido peio decreto 4.2:23, de 2 de abril de 1942, que indulta I)S insu,bmis
E-OS. mediante as condições nele consignadas. Todos aqueles que foram

convocados em tempo oportuno, e, por quaisquer motivos, deixaram de

cumprir o seu dever para com a Pátria, terão assim, gr a cas àquele de

creto e até o dia 2 de outubro próximo, a oportunidade de regularizarem
a sua situação, pondo-se a salvo das penalidades previstas e� I�i, pas

sando a gozar de todas as vantagens decorrentes da plena quitacão com

o serviço militar.
. ,_ . .

De conformidade com o aludido decreto, serao indultados: os m

submissos menores de 30 anos que se apresentarem às autoridades mili

tares bem como os insubmissos maiores de 30 anos que requererem a

ex(>edição do certificado de reservista.

•••••••••••• fi••••••••••••

: FILHA I MÃE I AVÓ I !
: Todas devem usar a :
: Ijm:r:mmilil!1� i
: (OU REGULADOR VIEIRA; :• A MULHER EVITARÁ DORES •• Alivia as Cólicas Uterinas •• Emprega-se com vantagempa- •• Ta combater as irregularidades •• das tunções periódicas das se-

•• [Iberas, E calmante e regulador
• desses funções. •

- FLUXO-�EDATlNA, pela SUA •• �ê�:<&' "" comprovada eficácia, é muito re- •• ��., -':Iill
'

'ceitada. Deve ser usada com
•

: {�-J� �
:? co�r8�ç8�SEDATINA encontra-se •

• ��[H� 'lMÃl em toda parte. •

••••••••••••• 0•••••••••••

Florianópolis - Sexta feira. 18 de Setembro de
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UM OFICIAL
.

BRASILEIRO EM LONDRES

Israelitas
lutar :��e:asillA Alemanha

Rio, 18 ("Estado") - Mais
de urna centena de israelitas"
demonstrando seu reconhecimen
to ao Brasil, apresentaram-se à
La C. R, afim de se alistar
nas fileiras do Exército. Muitos
dos israelitas, que se estão apre
sentando para combater ao lado
dos brasíleiros, são veteranos
da guerra passada, alguns até
corno oficiais.

ainda prOduz muito
Os franceses. arrebanhados como gado
Londres, 18 (R.) - "f: hor-rível que os franceses, os maiores indivi

dualistas da Europa, estejam sendo arrebanhados como gado nas ofici
nas pelos conquistadores", declara o "Daily Mail", num editorial co

mentando a nova política trabalhista de Lava]. Não é de admirar que
o povo norte-amer-icano esteja exigindo a ruptura das relações com Vichi,
que se compõe de uma quadrilha de traidores que venderam o seu país
(' o seu imperio em troca de seus cargos. Podemos ficar chocados dian
te desses acontecimentos, mas não deveriamos ter surpresas. Esse pro
grama foi estabelecido entre outros povos na Europa, que são servos
ela "herren\'oll,;,". Como medida preliminar êlcs devem trabalhar por
uma vitoriu que há de assegurar a sua própria escravidão".

Hcf'crintlo-sc à industr-ia de guerra alemã, o jornal declara: "Pro
vavelmente, a Alemanha ainda pode produzir mais do que as Nações
Unidas, Além do seu vasto exército de trabalhadores, o "Reich" domi
na milhões de pessoas e todo o poderio industrial da Europa, Somente
quando os Estados Unidos estiverem totalmente mobilizados é que a ba
lança penderá contra o "eixo". Mas esta época ainda não chegou",

Berlim, captado pela "United Press", 18 - Segundo reco-

••••••••••••••••••••••••••

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus colegas e dl
entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clínicas

Rua Vítor Meireles, 26
••••••••••••••••••••••••,c

Tenente-aviador
nazista morto

Zurique, 18 (R.) - A ernisso-,
ra de Berlim anunciou a morte,
na frente oriental, do tenente

aviador Erich Hanne, cavalheiro
da Cruz de Ferro e comandante
de uma esquadrilha de "Stukas".
Segundo a referida emissora, nhecem os círculos militares nazistas, a "wehrmacht" está en

"Hanne distinguiu-se nos com- frentando uma organização defensiva do exército russo, tãobates aereos em que tornou par-
te em toda a frente norte du- aprimorada que a mesma nunca havia entrado nos calculos

rante o inverno passado". dos chefes militares alemães e nem de Hitler. Os meS1110S cír-

Cabelos brancos t LOÇÁO
culos se "queixam" do que os nazistas têm que fazer frente a

�IARAVILHOSA ! ; continuas tropas de reserva russas.

JOÃO DE ARAUJO,AVISO DR.

de
Especialista em doenças e operações

olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

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

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

A capacidade de resístencia
exército soviético

do

Londres, 18 (R.) - O primeiro restaurante cm Soho, dirigido por simpatia pelo povo do Brasil. Pi
aparecimento de, um oficial brasi-I um brasileiro, Entre os que almo-l mul tidão, ante aquela cena, pror
le�ro envergando o uniforme verde çavam nesse restaurante �nc�n�ra- r,olllpel� em vi,�as ao Brasil, seu ú.loliva ontem, nas ruas de Londres, va-sc lorde Dawson, que fOI medico- timo aliado. Tao grande foi o entu
provocou grande sensação en tre as assistente do embaixador durante siasmo da multidão que os dois hra
multidões lon,drinas. Conquanto a sua _recenle operaçã». Lorde Daw- silciros tiveram que terminar o pas
população estivesse habituada a ver son

í

ntcrrogou o gerente do restau- seio tomando um taxi.
soldados e marinheiros de muitas rante sôbre a identidade do oficial O policial explicou ainda que to
nações, reconheceu imediatamente brasileiro, tendo sido o primeiro a da polícia metropolitana tinha re
o uniforme militar do exército bra- felicitá .. lo. cebido ordens para identificar todo
si lciro. E' o tenente Duarte da Depois do almoço, grande multi- e qualquer uniforme deséonhecido
Cunha do serviço médico, que ,che- dão acompanhou � oficial hrasilci- especialmente porque há poucas se�
gara ontem a n?Ite, por VIa aer�a, ro pelas r,uas da cl(Iad�., manas dOIS atores, que figuravam
procedente ele Lisboa, tendo feito Por ultimo, um policial aproxi- numa representação de c<uerra apa
uma vis!ta! pela m�nhã, à embaixa- meu-se do tenente Cunha e do sr. receram, no East End de LOI�dres,
da brasIlelra: ,a-fuu-de apresentar Pascoal Carlos Magno, e cortezmcn- vestindo uniformes do exército ale
suas credenciais. te perguntou ao tenente Cunha que mao C', nem por isso, tinham sido in-

O tenente Cunha foi cordialmen- uniforme era aquele. Quando lhe terrogados.
te. recebido pelo embaixador brasi- responderam que era o uniforme O tenente Duarte Cunha está em
leiro e seus �o�egas. O s�. Carlos do exército �rasileiro e depois de visita à Inglaterra a-fim-de estudar
Magno, s�?retano da _embaIxada, 1e- h.a,;,er exa�l�nado as suas creden- problemas médicos relacionados
vou o mrlltar para almoçar em um ,ClaIS, o polICIal expresso\! toda sua I com a guerra.

Espera-se outra infa
mia japonesa

Chunquim, 17 (E,) - Acredita
se que os japoneses esperam ape
nas a queda de Estalingrado para,
a seu turno, atacarem a Rússia

pela Sibéria. Diz-se que recente

mente o embaixador =japonês em

Moscou solicitou a desmilitariza
cão das provincias marítimas da

Siberia, porém as negociações caí
ram em "impasse".

Dr. Newton d'llvila
reabriu o consultorio

Rua: Vitor Meireles, n. 28,
Diariamente das ]6 às 18 hs.

Fone 1067
10 v.-9

OFERECERA�I SEG8 SER\'I('OS AO

GOVERNO

-

o sr, dr, Ivo d'Aquino, Secretário da

Justiça, Educação e Saúde, sncamínhou

ao sr, Interventor Nerêu Ramos, a quem

era d irigida , uma moção da clü'eVJria e

elas professoras da 'Escola Profissional

Feminina ele Florianópolis, que áquela
Secretaria ele Estaelo fora enviada pelo
Departamento de Educação,
Nela revelam as signatárias a compre

ensão perfeita do atual momento brasí

leiro e oferecem magnífico exemplo de

seu civismo.

Está assim redigida:
"Florianópolis, 9 de setembro de

1942 - Exmo. sr, dr, Interventor fede
ral - A hora de tão graves apreensões
para o Brasil, impôs a cadá um de nós
O dever de lutar pela defesa da grande
causa que é a Cansa Brasileira.

Inspiradas pelos mesmos ideais patrió
ticos queremos, as signatárias deste, dar
tambem nossa contt-ibuíçâo cívica,
Colocamo-nos pois, sr, Interventor, â

disposição de v. excía., aceitando qual
quer posto nos setores da campanha, on

ele as atividades reclamadas sejam com

patíveis com nossas aptidões, Tudo pelo
Brasil. (a.) Cora Batalha ela Silveira, di
retora; Helena Richard, Maria Santos Col
laço, Dorotéa Carvalho Couto, Agostinha
R. Galluf e Cassernira Kodrzicki.

o que souberes não contes ao
teu amigo, pois o amigo do teu
amigo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).

Dr. SAULO RAMOS
reiniciará sua clínica
em principios do mês

de setembro
..._,._,._,._._.-....I-J-.._••••._.._...-_n• ._..........,._• .J4

o divorcio de Mickey Ronney
Hollywood, 18 (United).

Corno já foi noticiado, corre nos

tribunais americanos uma ação
de divorcio, cujas personagens
são: Eva Gardner, de 19 anos,
versus Mickey Ronney. Soube
se que Eva solicita do consa

grado ator urna mesada polpuda,
"Quero viver - 'declarou Eva
- tão bem corno tenho vivido
até hoje, graças aos vinte miÍ
dólares de salario mensal de
Mickey Ronney", Recorda-se
que Mickey e Eva casaram-se
há apenas 19 meses. O resultado
da união, decorrido êsse período
foi como vemos... um divon;ig;
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Submarino alemão afundado
F. A. 8. 1
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Querendo bem servir aos que a honram com a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto, dando um desconto compensador.Assim, inteiramente à disposição dos interessad'os, aguarda com prazer a· sua honrosa visita.

Rua Conselheiro Mafra; 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMIN' •• Florianópolis

INDICA_DOR MEDI(j()
ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA
INSTITUTO Di DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Djalma Maellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Buíça)
Com prAtica nos hospltaís europeus
CUnfca médica em geral, pediatrIa,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníca com o

dr. Manoel de Aoreu Oampanarlo
SAo Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do RIo de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisloteraoia
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

FlORIANOPOllS

Dr.
fspecialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tal: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultas
"

Pela manhã: às terças. quintas e sahndos. das 10 ás 12
horas: à tarde, diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
11 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a��o �:�
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone lJi6I

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11ft . Fone l.456
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua. Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOr OLIS.
----_._--,------------------._-

Dr. AÜCiUSTO DE IPAULA Diretor do Hospital
de Caridade de

Florianopolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Vloleta.
CONsULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

o. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e dQ Hospital de Caridade

IEx-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOI>
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
'

Cons: Vítor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas. 1"----Res: Ccnselheiro Ma.fra, 77-FLORIANOPOLlS.
'Dr. Remigio

!li
I,

1 '

l! I::
I �lli

!iI

-

Dr. BEZERRA LEITE I Dr. �. DE LINS

CLÍNJC� NEVES
Ex-asststente da Clínica

MEDICA Ginecológica da Facul-
dade Nacional de Medi-

II
CONSULTORIO: cína e do Hospital Psi-

Rua Trajano, 33 quiátrico do Rio de
Sob:,ado Janeiro.

Consultas das 5 horas
CONSUlTORIO: R. Tra-
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

I
em deante.

I RESIDÊNCIA:RESIDENCIA:
Rua Bíumenau, 28 Rua Trajano, es.

--

CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSUl TORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENClA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Alugam-se
1 predío de construçã-

recente para familia de tra

amento, com instalação para
errado 6 g rag e, à A venída
Mauro Ramos, n- 156.
-Duas boas salas para COD

sultórío., à rua João Pí nto
n° 5 (1:10 lado do Banco do

Comércio). Informações: 'I'e
lefone ) 658 e 1.500 ou ru

João Pinto n. 5- térreo.

G. IDr. (16rno
Galletti

!rl

ADVOGADO

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

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

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

(asa e terreno
Vende-se uma casa com ter

reno, em Aririú (em frente à
capela). Preço: 2 contos de réis.
Tratar com o chauffeur do car

ro 15- 22, desta capital. ôvsB

A

••• tlS
«AGENCII\ FORD·, distribuidora

'I
I I

pela Os Sonhos Nos
Ajudam a

DormirMelhor
Um artigo que põe ao alcance de
todos a interpretação das fantás
ticas visões que nos atravessam o

espírito enquanto dormimos. No
número de Julho de SELEÇÕES.
E mais:

Uma indústria milionÓria
no sertão brasileiro. Histó
ria dum visionário que foi vítima
da caçoada dos amigos, mas agora
vende aos Estados Unidos, por
ano, vinte milhões de quilos de
óleo de oiticica... Pago 40.

A felicidade em suas mãos.
Como conseguir, em 5 horas sema
nais de trabalhos manuais, uma
inesperada serenidade de espírito
e auto-confiança ... Pago 31.

Cuidado com 05 batedores
de carteira I Os truques ern

pregados pela gatunagem para
limpar os bolsos dos incautos -

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

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 ..... Pago 1.

05 truques da camuflagem
na guerra aérea. Cidades
fantasmas e outros ardís estraté
gicos que induzem os aviões ini
migos a despejar suas cargas de
bombas caríssimas sôbre alvos
imaginários ... Pago 47.

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

JULHO de SELEÇÕES

Baía, 17 (Agencia Vitoria) - O sr. Clemente Ledte, pre
sidente da Federação das Colonias de Pesca do Estado trouxe à

"Agencia Vitoria" um telegrama recebido do sr. Raul Monteiro,
presidente da Colonia de Pesca Z-21, de Belmonte, que lhe co

municava o seguinte fato sensacional: "Pescadores que tripulavam
a jangada de propriedade do sr. Juventino Chagas. matricula
da naquela Colonia, sairam para uma pescaria no dia 6 do cor

rente às 9 horas da manhã. Encontravam-se os mesmos à cerca

de 6 milhas da costa quando ouviram ainda distante o zumbido
de um avião. O ruido foi-se avolumando, e, momentos após,
um aparelho do tipo dos que são empregados no patrulhamento
aparecia no espaço, sobre as suas cabeças. O avião vinha na

direção leste-sueste e prosseguiu célere nesta direção em poucos
minutos, desaparecendo para os lados do sueste. Já se tornou
comum por aqueles lados, a passagem de aviões de patrulha
mento que realizam severos e constantes policiamentos do nosso

litoral, e por isto os pescadores não ligaram muito a. coisa. Al

gum tempo depois, porém que surge outro avião procedente do
ponto onde aparecera o primeiro, seguindo o mesmo caminho.
P:ilSSOU sobre as cabeças dos janga deiros a grande velocidade e,
como o outro sumiu para as bandas do sueste. Os jangadeiros
então ticaram prestando atenção. Um estampido à distancia
sobressaltou-se, logo veio outro e mais outro. Ao todo doze mais
ou menos. Tratava-se sem duvida de um submarino que fora
localizado e certamente afundado com aquela carga dupla de
bombas despejadas pelos dois aviões de patrulha".

Representante (Ierat no Brasíl :

FERNANDO CHINAGLrA
.Rua do Rosário, !..í:j-A - :l.o andar - Rio'_E:!(;_:=

Nessa tradicional fest(l do "cer
ele" da Colina' será eleita e

coroada a Rainha da Primavera
. de 1942.

Apresentação do original
"show": "COME ON AMERICA".
Mesas à venda na Relojoaria

Moritz.

SÁBADO DIA 19
«GRANDE BAILE DA PRIMAVERA»

Escassês de oficiais
nos exercitos

nazistas
Moscou, 16 (R.) - Os solda

dos alemães mostram-se ago
ra "grandemente desconfiados
do seus oficiais mais jovens,
nos quais quase sempre não
depositam a menor confian

ça", segundo uma noticia de
Estocolmo que transcreve o

que diz a êsse respeito o "Ber
liner Boerzen Zeitung".
Segundo essa noticia, o cor

po de oficiais regulares da
Wehrmacht sofreu grandes
perdas durante estes três anos
de guerra. Assim, enquanto
que na campanha polonesa as

companhias eram. comandadas
COl\IO SE "FORl\L\" UjJ'[ ])1- PERDEU SE no ss por capitães durante a ofensi-

PJ�OJl'[ATA NAZIS'J'.r\ -
treuo. va ocidental já existiam mui-

Nova Iorque - (Inter-Ameri- no trajeto entre a ru� Luiz ..

cana) _ Mesmo entre 0$ nazis,
tos primeiros tenentes nesse

Siegfried Kasche é um caso desu-
Piaz za e o ponto dos ôníbu-, posto e agora, na frente ort

sado. Kasche tinha 15 anos quan- uma. �edalba de our�) com ental, quase todas as cornpa
do ac�hou a última g�e!Ta. O

ra-,
a eflgle. de Sta Teresíuha e nhias são comandadas apenas

paz nao gostou da. idéia de ll!n um alliuete com O nome
por segundos tenentes pois os

mundo em paz, pois estava entao Marcia A pessoa que os e n- f'icí
. .

'
.

frequentando urna escola militar.· .
o ictais mais antigos e experr-

Fugiu para tomar parte nas c1e-1 treg�� nesta redação se ra entes foram exterminados em
sordens nas ruas de Berlim e mais gratIficada. 5 v. 31, combate.tarde nos países bálticos. Brigar e

alvejar pessoas a tiro era cousa

que êle considerava como existên
cia ideal, Em vista da sua bruta
lidade, em breve foi provovido.
Mal tinha 16 anos era capitão e

comandava uma companhia. Quan
do o seu "corpo livre" foi díssol
vido um ano depois, o desordeiro
de 17 anos estava completamente
estragado para a vida civil. Tentou
ganhar a vida em diversas protís
sões. Quando era estudante agrí
cola, seduziu a filha menor do do
no da propriedade e foi posto na

rua. Depois entrou num Banco,
mas em breve o puseram na rua

por ter roubado dinheiro do Ban
co para propaganda política. De·.
pois meteu-se nas industrias do
vidro e dos tecidos, mas o resul
tado foi o mesmo. Era malcriado
para com os patrões e fazia-lhes
ver que tinha direito a receber o

ordenado sem trabalhar, como ve

lho lutador que era, e para dedi
car todo o seu tempo ao Partido
Nacional-Socialista. Se bem que, Argeu Silv Illh OI C t Ir in éafosse negligente nas suas ocupaj g , •

.

•

a e I 08,. ga 0S E,
.

ções civis, era diligente nos traba- SIlva, .ArI�teu SIlva, senhora e Iilhos, Tadeu SIlva, seuho
lhos da ,;ida partidaria. O tempo I ra e .fllhos, Irineu Silva ,e Benta Borges, Iamilí s [ausentes},
era propicio para os desordeiros e

I' convidam aos demais parentes e peSSOAS de suas amlz «les
os �alentoes! .

Era lutador feroz, para assistirem na Catedral Metr o pr líta na a M'e HItler, admirador "de Wagner, I '. .: . '. ' .1ssa que,
chamava-lhe "Siegfried" o "herói" pela passagem do prunerr o amversarro de íatectmento de
pelo que em breve foi' nomead� lsua sempre .querida e Iuesquectvel esposa, filha, mãe.
chefe de �rupo da� tropas S. A., e cunhada e tia M.\RI� DA SILVA, mandam rezar, no dia
cle�cle entao ter sl�10 deputado ao 21 do corrente, às 730 horas no altar de N08S'" S bReichstag, tendo SIdo ultímamen- d L d

' ,
.

[.I eo ora

te embaixador de Hitler na Croá- e. ur es, apresentando, entecípadamente, eternos agra-
cia, onde os habitantes têm apren- de címeutos a todos que comparecerem 8 esse ato de

. dído a odiá-lo e desprezá-lo. santa religião e caridade .

I
DOMINGO DIA 27
Eleição da Diretoria.

x

IDBJl-\ I� HOTEL
Otiçios quartos, modema e excelente localização.
Diarias desde 12$000 - Pensionistas, a combinar.'
Manda marmitas a domicilio. - Dispõe de confortavel salão

de refeições, servindo almoços no hora rio comercial, garantindo
refeições sadias e escolhidas

'.
- Absoluta higiene e moralidade.

Ambiente familiar.

RUA CONSELHEiRO MAFRA N.70.
(aixa de (orreio, 93. -- Telefone, 1659

Endereço telegráfico: "FRABISIL" - Florianópolis.
10 v·-5

}I1ISSA

dos afamadc:u PNEUS 8 R A S I L,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não ha necessidade, mi
nha Senhora, de cada mês
ter séte dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
ra sófre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regulador, tônico.
anti-doloroso, A Saude da
Mulher lhe fará recuperar
anos de vida.•.......

:
.•. :;;:;>:-: :-:->:;<\:�

':'.'

Os soldados indianos Quando «Herr» Hitler
no Ceilão está zangado •••

Colombo, 16 (Reuters- - As
tropas indianas, estacionadas
no Ceilão, estão sendo subme
tidas a intensivo treinamento
de guerra na floresta. Entre
êstes soldados muitos são re

presentantes de grandes co

munidades guerreiras da Ín
dia, inclusive os famosos "gur
kas ". Êstes homens de físico
excelente possuem extraordi
nárias qualidades e são muito
adaptáveis às condições espe
ciais da guerra moderna. Em
quaisquer circunstâncias êsses
bravos soldados mostram-se
sempre exuberant�s e alegres.

L:Tropas
na

Nova Iorque, 17 (Reutcrs)
Despachos recebidos pelo "New
York Times", datados de "algum
lugar da Europa", dizem que Hi

tler, a ter rorizado pelos espantosos
sacrifícios humanos na batalha de

Estalingrado, chamou von Bock ao

seu .Q. G. Por outro lado, os mes-

1110S despachos acrescentam que °

marechal von Keitel, chefe do esta

do-maior de Hitler, assumirá, pelo
menos temporariamente, a direção
dos ataques contra Estalingrado,

PIAN'O

americanas
Africa

Brazzaville, (África Equato
rial Francesa), 16 (R.)
Chegou a esta cidade um des
tacamento de tropas norte

americanas, tendo-lhes sido
dispensado uma recepção pelas
autoridades civís e militares.

V -nde-se um piano. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Jum«r. 48.

Quer integrar um

batalhão-suicida
Rio. 17 (D. N. P. A.) - Informam

do Recife que o sargento Carlos Al

berto de Melo enviou unia caria à

imprensa .of'erecendo-sc pura

tegrar um batalhão-suicida.

I Farmácia «Esperança»
.

do

farmacêutico NILO LAUS

Hoje e ama nhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borracha.
'

Garante se a exata observância no receítuaríe médico

MÓDICOSPREÇOS
R.
.
Conselheiro Mafra 4 e-S

Mercado,
FONE 1.642

(edificío

��\I_....----------------------------------------....-------------------------------------

C/C
c/c
c/c

2%
6%
81t
9%

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA CO�I

o PR.I\ZO DE 10 DIAS

o tormento""""" das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento' e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho

importantissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem cama

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses toxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina .

As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas

para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o tiaba lho
que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

E iamentos, manifestações se

cundarias' da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres mtensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

geral e pela' sensação de "ve·
lhice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terriveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à sêde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

DÔRES NA CINTURA -

REUMAT6SMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

ITT,
0. vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidede do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

uma

Aluga-se uma,
própria para pa

daria ou pequena industria,
com moradia, à rua Boca
iúva, 15. Tratar com o pro
prietario do Café «lava».

5 vs .. 2

PILULAS DE

BRISTOL,
que asseguram uma

suave e perfeita lim
peza do estomago e

intestinos, é o mes
mo que renovar es-'
tes orgãos, e isto
importa em um opti
mo funccionamento.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trelano n.O 16 - Séde próprIa

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

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

FLORIANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e "ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado

Representante da Caixa Economica Federal para a vende

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

Paga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :

à disposição (retirada livre)
Limitada
AYiso Prévio

C/C PtaEO Fixo
Aceita procuracê.o para receber vencimentos em to·

das as Repartições Federais, Estaduais e rduniclpali.

AVISO AO POVO CATARINENSE
Alegre-'Florianópolis

.
Empresa Jaeger & Irmão

Sa!das de FlorianópOlis às terças e sábados
Saldas de �orto Alegre para Florianopolis

P das quartas e sábados
or preço e ocasião Saídas �e Araranguá às quartas,
Ve�dem.se: dormitorio (Rio saoados e domingos

Negrinho), 1 :eamiseiro,

21caID:81? para criança, t sala Aqente em FlorlanoDolis: MARIO MOURA

Ide Jantar, Tratar 8 Aveniela PRAÇA 1� DE NOVEMBRO
Rio Branco 166

--------------- ----.__

o Doutor Aristeu Rui de Gouvêa Schíe

fiel', Juiz Substituto da P. Circunscri
ção em exercício do cargo de Juiz de Di

reito da la. Vara da Comarca de Floria

nópolis, Estado de Santa Catarina, na
•

forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de dez

dias virem, ou dêle conhecimento tive

rem que, no dia 28 do corrente, às 14

horas, à rren te do edifício do Palácio
da Justiça, à Praça Pereira Oliveira, o

porteiro dos auditórios dêste Juizo, tra

rá a público pregão de venda e ar-rema

tação a quem mais dér e maior lanço'
oferecer sabre as respectivas avaliações
de seiscentos e cíncoenta mil réis ....

(650$000), o seguinte: - N. 1- Um bal
cão para sala de jantar, com um metro e

quarenta centimetros por noventa e cin
co centimetros (l,40xO,95), avaliado por
duzentos e setenta e cinco mil réis .. ,

(275$.000). N. 2 - Uma cristaleira pe
queria com um metro e quarenta centi·
metros por noventa centimetros .

(1,40xO,90), avaliada por duzentos mil
réis (200S000). N. 3 - Um guarda-rou
pas com um metro e sessenta cerrtíme
tros por quarenta 'e cinco centimetros

(1,60xO,45), avaliado por cento e seten
ta e cinco mil réis (175$000). ftsses mó
veis são todos novos e não se acham

acabados, sendo envernizados de escuro

e foram penhorados à firma Gomes &

Filhos, na ação ordinária (execução de

sentença) que lhe move Rairnundo Bes
sa, E, para que chegue ao conhecimento
de todos mandou expedir o presente edi
tal que será afixado no lagar do costu
me e publicado na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Florianópolis,
aos 17 dias do mês de setembro do aJl10

de mil novecentos e quarenta e dois. Eu,
Hyg íno Luiz Gonzaga, Escrivão, o subs
crevi. Selos a final. (Ass.) Aristeu Rui
de Gouvêa Schiefler, Juiz Substituto em

exercício. Está conforme.
O Escrivã�

Hygino Luiz Gonzaga

NOITES MAL DORMIDAS

ICASA
Aluga -se

com todo o con-

P�ra gosar sa?de e ;n�nt�r o o�- torto, dispondo de grande
gamsmo

. el� forma e índispensá- quintal, à rua Conselheiro
vel dormlr.Olto horas por noite em Mafra. 106. Tratar na casa
quarto arejado e fresco. Nada mais ao lado, vs -2
prejudicial à saúde do que contra- -----.-----------

ríar esta exigência do organismo. CASABasta uma noite mal dormida para
abater a mais forte constituição e

tornar o indivíduo indisposto para
a luta quotidiana. A insônia sobre
vem, via de regra, às pessôas que
sofrem de perturbação gastro-ln
testinal, 'de desequilíbrio glicemico
ou de perda de fosfatos. Para tra
tar a insônia é indispensável, por
tanto, conhecer a causa e afastá
la por meio de terapêutica adequa
da. As vezes resolve-se o caso com

pequena modificação no regime
alimentar; outras com meio copo
de água açucarada, ao deitar-se ou

durante a noite; outras com mn

tratamento fosforado por meio do
Tonofosfan da Casa Bayer, que le
vanta o estado geral, reforçando o

sistema nervoso e regularizando o

sono. As.vítimas de insônia de
vem, pois, consultar o médico a

fim-de combater esta perturbação
que tanto deprime e, mesmo, �n
velhece. No caso de perda de fos
fato será, com certeza, indicado o

'I'onofosfan, com o qual se vem re

gistrando de longa data os melho
res resultados.

PIANO, COMPRA-SE Médica Espirita
em qU_?lquer estado de con- Dra. Lourdes Galhârdo Rua Es
servaçao. Pagamento à vis- tacio de Sá, 142'10• ando Telef.
ta. Hotel Estrela, fone 1371. 22-1092- Rio de Janeiro.

5vs-S

«Valor e Lealdade»
Rio, 17 (c. P.) - Pelo gabinete

do ministro da Guerra foi entregue
à Secr-ela ria Geral daquele Minis

tério, a-fim-de alí ser conservada, a

medalha de prata com a qual sua

majestade o imperador Pedro II

agraciou o coronel Hermenegildo
Albuquerque Portocarrer.o, bravo

comandante do forte Coimbra, por
ocasião da invasão do Ar-aguai. A

referida medalha denominada "Va
lor e Lealdade" " tem no verso a

seguinte inscrição: "26-27-28 - De

zembro - Forte Coimbra __._ 1864".

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO

EDITAL DE PRIíVIEIRA PRAÇA COi\I
o !PRAZO DE VINTE DIAS

in-

o Doutor Ar isteu Rui de Gouvêa Schíe
fl.er, Juiz Substituto da la. Clrcunscrf
ção em exercício do cargo de Juiz de Di
reito ela 1". Vara da Comarca ele F'Ioría

nópolis, Estado de Santa Catar-ina, na

forma da lei, etc.
Faz sabeI' aos que o presente edital

de primeira praça com o prazo de vinte
dias virem, ou dêle conhecimento tive
rem que, no dia seis de outubro próxi
mo vindour-o (terça-feira), à frente do
edifício elo Palácio da Justiça, à Praça
Pereira Oliveira, o porteiro dos auditó
rios elêste Juizo trará a público pregão
de vencIa e arrematação a quem mais
elér e maior lanço oferecer sobre ares·

pectíva avaliação de doze contos ele réis

(12:000S000), o seguinte: N. 1 - Um ter
reno situado no d l str íto do Saco dos Li

mões, dêste Munícpto, com a área de
quatro mil qu inhen tos e cincoenta metros

quadrados (4.5i50m2), fazendo frente à
estrada públíca e fundos ao mar; con

frontanclo, .pelo norte, com propriedade
de João Vicente Vieira e pelo sul, com

dita ele quem de direito, mais quatro
casas construidas ele tijolos e estuque,
cobertas de telhas, forradas, assoalha
das, envidraçadas uma delas, todas com

diversos compar tímen tos, edificadas no

terr-eno acima, avaliados por doze con

tos de réis (12:000$000). É")sses imóveis
foram penhorados ao espól ío ele José Mar
tins elo qual é tambern representante a

víuva do ele cujos Leorit ína Martins na

ação executiva hipotecária que lhe n�ov,e
Manoel Galclino Víef ra. E, par-a que che
gue ao conhecimento ele todos, mandou
expedir o presente edital que será afixa
do no logar do costume e publicado na
forma ela lei. Daelo e passado nesta cida
de de Florianópolis, aos qulrize dias elo
mês de setembro ele mil novecentos e qua
renta e dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
Escrivão, o subscrevi. Selos a final.
(Ass.) Arísteu Rui de .Gouvêa Schiefier.
Juiz Substituto em exercício. Está C011·

rorrne.

MARAVI·

Seu Nariz
se Entope,
Perturba
'S ?O· ono.

Ao deitar-se pingue umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. Va-tro-nol "desentope" °

nariz, facilita a respiração, preparan
do assim ° caminho para uma noite
de sono reparador. Desaloja a estor
vante mucosidade, acalma a irrita
ção, contrai as membranas inchadas .

Goze do bem-estar que Va-tro-nol
proporciona, esta noite!

V'CK /�,�
VA"TRO·NO��
Homenagem à Greda
Rio, 17 (C. P.) - o sr. Tomás

Lecnardos, cônsul geral da Grécia
no nosso país, em carta dirigida ao

prefeito, se congratulou com o edil

pelo fato de "O Globo" haver su

gerido que fosse dado o nome de
Grécia a uma das ruas desta capi
tal, e agradecendo as dclaraçõcs
prestadas pelo sr. Henrique Dods
worlh, aplaudindo a iniciativa do
referido vespertino.

linhe direta Porto

Cabelos brancos t
MARAVILHOSA!

LOÇlQ

o Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

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

E1HTAL DE PRI;}J:EIRA P-RA('ACOl\'l
O PRAZO OE 10 DIAS

do

o Doutor Aristeu Rui ele Gouvêa Schíe
fier, Juiz Substituto ela la. Círcunscrí
ção em exercício do cargo ele Juiz c1,e Di
retto da ra. Vara da Comarca ele Floria
nópolis, Estado' ele Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

Faz saber aos

_ • • -1
.,

,.

que o presente edital
com o prazo de dez dias virem, ou dêle
conheéimento tiverem que, no dia 25 do
corrente, às 14 horas, à frente cio ed íf í

cio do Palácio ela Justiça, à Praca Pere í

r� Oliveira, o por te iro dos "a�'ditórios
deste JUIZO, trará a público pregão ele
venda e arrematação a quem mais dér e

maior lanço oferecer sobre a respectiva
avaliação de dois contos e setecentos
mil réis (2:7008000), O seguinte: N. 1 _.
Um aparelho ele rádto marca Philips,
.COl11_ seis válvulas, tipo 1.942, sob o 11.

1.054, avaliado por dois contos e qui
nhentos mil réis (2:500$000). N. 2 _

Um estabilisador de corrente alternada
- 220 volts - em perfeito estado de
conservação, avaliaelo por duzentos mil
réis (200$000). ftsses aparelhos foram
penhorados a Jairo Calado no executivo
fiscal que lhe move o Instituto ele Apo
sentadona e Pensões dos Inelustriários.
E, para que chegue ao conhecimento de
todos mandou expedir o presente edital
que será afixado no lagar do costume e
publicado na forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Florianópolis, aos
quatorze dias elo mês de setembro do
ano de mil novecentos e quarenta e dois.
Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão, o

su�screvi. Selos a final. (Ass.) Aristeu
RUI de Gouvêa Schiefler, Juiz Substi.
tuto em exercício. Está conforme.

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

Representantes:
MACHADO & Cia..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prosseguem animados os

trabalhos preparatorios da
XIII a. Exposição Avícola,
que, sob a direção da So
ciedade Catarinense de Avi
cultura, será inaugurada,
nesta capital no próximo
domingo, às IS horas.
Sabemos de fonte segura

que Ja se acham inscritos

perto de trinta avicultores,
que concorrerão com, apro
ximadamente, quo r e n t a

gaiolas, ou sejam umas

cem aves das mais variadas
raças. Já foi escolhida a

Comissão Julgadora, da qual
participam técnicos de re

conhecida competencia.
Os que realmente se inte

ressam pela avicultura, mos
tram-se ansiosos por apre
cisar os mais belos tipos do
nosso promissor rebanho
avícola.

*

Passa hoje o "Dia da In
dependencia" da nobre e

valorosa República chilena.
,* ,

O ministro do Trabalho
acaba de declarar em um

processo que os agentes de
seguros são segurados abri
gato rios do Instituto dos
Comerciarias, qucndo

"

em

pregaram suas atividades
em uma só componhia.

•

O sr. José Pedrosa, que
durante algum tempo mili
tou em nossa imprensa, en
viou, há dias, ao sr. presi
dente da República um te

legrama de solidariedade pe
la causa nacional. Agora, S.
Excíu. expressou seus agra
decimentos, em expressivo
telegrama, frizando a ne

cessidade de colaboração de
todos os brasileiros, em

u rucio mais estreita, pelo
.

bem do nosso Brasil.
*

Sábado próximo, junto à
coluna votiva dos heróis do
Paraguai, será inaugurada
urna "Pirâmide", para a

coleta de metais, iniciativa
dos alunos do Ginasio Ca
tarinense.

Despachando um processo
o ministro do Trabalho es

clareceu que um emprega
do, quando aceita as van

tagens pecuniarias em tro

ca da rescisão do seu con

trato de trabalho. perde
qualquer' direito posterior
de reclamações.

•

Pelo avião da Vasp. vinjou
ontem do Rio para S.Paulo.
acompanhado de seu assis
tente técnico. "s'r , Nino Ga
lo, o ministro João Alberto,
recentemente escolhido pelo
Governo para organizar e

_ dirigir a Comissão Técnica
Brasileira.

, ,

ii

I
, I

,

No próximo dia 26, o cine
"Metro-Passeio", do Rio. vai
exibir a tamosa comedia musi
cada "Calouros na Broadway",
com Mickey Rooney e Judy
Garland.
E' nesse filme que Mickey

Rooney aparece vestido de Car
men Miranda, com saia e de
cote à baiana, cheio de choca
lhantes balangandans. conforme
o tipo da nossa cantora, a qual,
para ser "copiada", fez varias
visitas a Mickey, nos estudios
da Metro-Goldwyn-Mayer.

3
,

" Comunicam-nos do DIP.
"A pf0posito da noticia de

que o Departamento Adminis
trativo do Serviço Público suge
riu a modificação do horario
nas repartições publicas, escla
rece aquele Departamento não
haver ainda tomado qualquer
iniciativa nesse sentido. A ver

dade é que se estuda ali um

projeto de a,créscimo de harario

Cairo 18 (R.) - Os círculos autorizados desta capital descrevem
o clesemb;rqlle britanico em Tobruque como "ação heroica", salientar�
do, contudo, que até a chegada de maiores pormenores, deve-se, consi
derar com reserva essa operação.

Tobruque fica situada a 480 quilômetros a oeste de Ale�andria c,
embora as forças bri tamcas houvessem chegado sob a proteção das tre
vas a retirada teve de ser feita em dia claro, sob U111 pesado ataque
aér�o de aviões C0111 base em lerra, e, provavelmente, também com as

baterias da' costa.
Esta seria a parle mais dificil da operação c de suas fases prelinri

narcs, pois o "guarda-chuva" aéreo só. poderia ler sido assegurado pe
los caças "Bcaufightcrs", de longo raio de açao.

Para a defesa passiva da capital S.�1. Amor à Arfe
No proximo domingo, às 9

o Prefeito municipal ele Florianópolis e chefe da Defesa Passiva Anti-Aérea

ela Cidade no uso de suas atríbuiçôes e no interesse dos imperativos ela defesa horas, realiza- se, na sede da
nacional,

'

I'
"Sociedade Musical Amor à

R E S o L V E : Arte", a eleição dos membros
1) - Proibir o uso de sirenes, em fábri�as ou quaisquer outros estabel,:ci- diretores cuja chapa está assim

mentos, por isso que Iícará ele, a cargo exclUSIVO dos Serviços de Defesa Passíva
. ·'d P'd FI'Anti-Aérea desta Capital' I

constrtui a: resi ente, or is-

2) - 'proibi!', a par�ir desta data, o tráfego de veículos cujos faróis não es- belo Silva; Vice-presidente,
tejam providos de vidro fosco, de cor violeta, ou de outros dispositivos que evitem Otavio Marques Guimarães;
a projeção de feixes luminos�s; _ . 1.0 secretario. Cristóvão Pires;

3) - estabelecer a velocidade maXlma de ,20 quilômetros a hora para o trá-
. ,

fego noturno de veículos motorizados; 2.� dito, Jose Do�es; 1:°. te.souo4) - os infratores serão punielos conforme o exigirem os interesses elo mo- rerro, Bento Aguido VIeIra, 2.
menta. dito, Antonio Kowalsk i, Orador,

Florianópolis, 17 de setembro de 1942.
Osvaldo Silveira; Bibliotecarios,Rogério Vieira

Prefeito municipal e chefe da Defesa Passiva Anti-Aérea da Cidade. Higino Neves e Euclides Silva;
Procuradores, Celestino Santos e

Severino Correia.

o desembarque britânico Tobruque

Em memona das vítimas dos
torpedeamentos

O Clube Recreativo Limoense,
do Saco dos Limões, havia mar

cado para 6 do corrente gran
dioso baile, cuja renda líquida
seria entregue a S. Amigos da
F.A.B. Porém, por motivo de

força maior, êsse baile não pou
de ser realizado. A Diretoria do
mesmo resolveu, então, mandar
rezar uma missa, na Catedral

Metropolitana. em sufragio à
alma dos brasileiros que pere
ceram vítimas da pirataria nazi
fascista, segunda-feira próxima,
às 8 horas. E, para a mesma,
convidam a todos os seus asso

ciados e o povo em geral.

ÚLTIMA HORA
Na última semana, 24 navios

alemães toram afundados ao

largo da costa norueguesa por
submarinos e aviões britânicos.

*

Buna, Rabaul e Salamaua,
bases japonesas, receberam gi
gantescos bombardeios da avia
ção norte -americana,

·

ouve bem
do

Um porta-voz chinês anunciou
que no porto de Changai duas
divisões japonesas estão prestes
a partir com destino ignorado.

•

Quatro navios mercantes fo-
ram afundados por submarinos
norte-americanos no Pacífico,

Dacar, nas maos de Hitler, seria um

punhal apontadO aO coração da América Próximo discurso de
Churchill

Dr.
*'

L "URO BAUR" �s de.tensores de Estalingrad�
II 11 estao dispostos a combater ate

I a morte.
•

Os japoneses receberam mais
reforços, em Nova Guiné, e

apertam o avanço sobre Porto
Moresby.

Roma admite que um sub
marino italiano não regressou à
sua base.

•

O gabinete de guerra do Ja
pão entrevistou-se com o im
perador. Crê-se que isso é pres
sagio de próxima i-nvasão japo
nesa em Siberia.

•

Pavorosa praga de formigas
está atacando os vinhedos do
Algarve (Portugal). O governo
mobiliza elementos para com

batê-la.
•

Parece que, êste ano, o inver
no chega mais cedo à Europa.
o com grande rigor. Na Suécia
já se registaram 19 gráus abaixo
de zero.

.
",'

Os russos estão desembarcan
do grossos reforços em Estalin
grado por meio de grandes
aviões de transporte.

'"

ex���ã:Uii�itaap���:�a n� CI!�:�t�:�a�as�oVêrn:u :er�: C'�artazes do d 1·ano Cine "Rex", do filme um
T

"quinta - colunista". (L.
documental da inaugura- D JS) Ição , recentemente ocorrida,

• ••
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Seguros "A Equitativa", (L. D. N.). CINE ODEON CINE REX IMPERI A.L
na capital _?o �araná. i sr. secretario do Interior e Jus- - FONE 1602 - - FONE 1581 - FONE 1581

�s que nao v:ram Aontem tiça licença para abrir um curso A's 6,30 horas A's 6,30 horas A's 6,30 horas
o Hlrne. poderao ve-l? no de danças. O pedido foi aten-
no próximo domlngo, dido.
quando será de novo pas-
sado à tela do C ne
" Odeon 'Apresenta nos

&le nitidamente as magní
ficas instalações da referida
sucursal.

A aviação anglo-americana
bombardeou violentamente o por-

Fazem anos .boje: to líbico de Bengazi.
O nosso prezado e ilustre 1&

conterraneo sr. almte. ref • O sr. Wendell Wilkie, enviado
Henrique Borteux, figura de especial do preso Roosevelt, che
marcante relevo nos cí rcu gou à Rússia.

EXPERIMENTE ESTE REl\IÉDIO los intelectuais do país; ""

Se V. S, s,ofre ele aturdimento cat.arrall a srita Almira Olga To- Fracassaram as negociaçõesou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca-
.

.

, } . _

tarro obstroe a parte posterior da sua nelh; 'para rendição dos franceses de
garganta, certamente se' alegrará ao sa- a galante menina Dulce Madagáscar. O comandante da
bel' que essa tão aborrecida afecção de- Silva, filha do sr. Pcro Iíno ilha recusou as condições br i
saparece prontamente com � simples tra-

Silva estimado comerciante tânicas e a luta recomeçou comtamento, durante alguns dias, de PAR- '. _

l\lINT, o qual poderá adquirir em qual- n� Es treí to (Joao Pesso_?) e estranha violencia.
quer farmácia ou drogaria. diqrio representante deste •

Nota-se uma grande melhora logo no jornal naquela localidade; Estalingrado ainda resiste.
prime1ro dia. A respiração se torna mais

O menino Antenor José Moscou deu esta descrição resu-faci! e desaparecem, gradualmente, os
B

-

Ii d 1 doro.o ap icu O a uno a mida da luta: "Os nazis, lou-zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça, '

a sonolêneia e a obstrução nasal. Escola Complementar anexa cos de furor, avançam por cima·
A perda elo olfato e do paladar, a difi- ao G. E. Lauro Müller; de montes de � cadáveres e veí-

culdarle ele ouvir e o desprendimento elo
a menina Janéte,. filhinha culos destroçados, e afogam-semuco nasal na garganta são outros sinto-

M 1 G 1
.

f Imas que indicam a presença de catarro, do sr.. anoe onça ves, no proprro sangue, es ranga ha-
o qual eleve-se combater com O tratamen- secre tnr.ío da Escola Indus- dos' por turbilhões de fogo da
to de Parmint. I trio!. artilharia russa" .

Nova Iorque, 18 (D. P.) - O
"World Telegram", em editorial,
faz uma advertência àcerca de pos
sível golpe de mão de Hitler em Da
caro "Há algumas semanas - diz -

tem-se informado que o Iuehrer
procura apoderar-se ele Dacar" c si
multaneamente se anuncia que
"Washington não se sente alarma
da". Segundo parece, seu otimismo
se deve a crença ele que Hitler está
demasiadamente ocupado, na Rússia
e no Egito e que Vichi continuará
opondo-se a que os nazistas ocupem
aquele pôrto. A nosso ver êsse "oti
'mis1110" é perigoso. Muitos fautores
que impediam que Hitler se apode
rasse de Dacar desapareceram ago
ra. Conseguiu vitórias no sul da
Rússia e talvez em breve esteja em

condições de retirar mais elementos
aéreos dessa frente. O fato de os

abastecimentos aliados enviados via
África Ocidental lerem conlribuido
para que o marechal Rommel fôsse
contido no Egilo, é mais UIIl incen
tivo para que Hi tler utilize Dacar,
a-fim-de cortar essa Jinha de abas
tecimcntos" .

"Desele o dia 22 de agosto Hitler
tem razões urgentlssirnus para uti
lizar Dacar. Nesse dia o Brasil de
clarou a guerra. A beligerância
dêsse país pode ser um grande fau-

tor Iavoravel ipara os aliados, mas

poderia voltar-se contra êles se os

aliados perderem o domínio elo
Atlântico Sul. Dncar provavelmen
te influirá num ou noutro sentido".

Quero um marido
Com Martha Raye

Complemento Nacional (D.F.B.)
Visita da Missão Militar

Argentina a Minas Gerais

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

_. .-

Doenças de Senhoras
Vias-urinarias

Tratamento especialisado
das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

hemorroídes sem operação.
Fisioterapia - Dlatermia e

irnfra - vermelho.
Consultas - das 10 às' 12

e das ) 5 às t 7 horas.
Consulto rio - R. Tiradentes

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

19.
Tel. 1.607.

Clínica médico-cirúrgica do

�!:cla�!P�mOm!;é!t�Od� PIANO
senhoras - Partos. V d bemALTA CIRURGIA ABDOlUINAL: es-

en e, se um, oa me rca,
tõmago, vesícula, útero, ovários, perfeito estado de conserva
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

T
' . rl

PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias, ção. ratar a rua VISC( n ae
bidrocele, varicocele. Tratamento sem de Ouro Preto, 7. 5vs-1dor e operação de Hemor-roídes e vario
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hsprtais d� Fforfauõpolts, V.-da êoclelPraça Pereíra e Olíveíra, 10 -

1Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas. díarta- aarversãrtooe

mente. Ocorre hoj e o ení versaria
natalicio do sr. João José

Caspa i LOÇÃO MARAV1- de Cupertino Medeiros. alto
LHOSA ! funcionaria do Banco do

Brasil e competente conta
bí lísf;c ,

)�&Á� .�'�C(A,
• •

[ IPCClAlJDAO(

Linhos irlandeses 9 ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Londres, 18 (H.) - Ao que se diz
em certos cirrulos poli tios desta
capital, o primeiro minislro sr.

Winston Churchill, pretende fazer
brevemente um discurso pelo rádio,
expondo a situação da guerra e da
frenle interna .

Como se sabe, tal discurso era os

perado desde o regresso do primei
ro ministro da sua viagem a Mos
cou, quando, entretanto, preferiu
fazer uma exposição da situação
geral da guerra perante a Câmara
dos Comuns.

A insinuação é jogo dos verdes e pardOS
Belém, U) (E.)-O padre Davino Ferreira, em artigo por um

jornal local, diz que todos aqueles que derem ouvidos à insinua

ção de que as manifestações populares, em reação ao covarde
torpedeamento dos nossos navios. são de inspiração comunista
estão fazendo o jogo dos nazistas e integralistas.

Belo gesto teve essa .menma!
Rio, 18 (E.) - Tem sido muito elogiado o belo gesto da

menina Eunice Alves Treiler, a qual, tendo sido premiada com

1 :000$000 num concurso sobre o serviço militar, realizado no

Colegio Batista, desistiu do premio em favor das familias das
vítimas dos torpedeamentos.

Não
por causa

catarro?555 TAMBORES DE GASOLINA
Rio, 18 (E.) - O trapiche União tem um estabelecimento

que há pouco tempo deu muito que falar, pois nele se apreen
deram varias tambores de gasolina que pertencia à embaixada
nazista. Agora, ali, acaba de ser descoberto grande depósito da
mesma essencia, composto de 555 tambores. O chefe da tirma
foi preso e até agora não explicou a procedencia do combustivel.

de trabalho nos serviços do Es
tado, de modo a garantir-lhes a

eficiencia do esforço total exi

gido peja guerra. Isso é tanto

mais necessario quanto se sabe

que uma parte consideravel dos
funcionarias e extranumerarios
terão de afastar-se do serviço
para atender os imperativos da

mobilização militar".
•

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLIA.
E PARA A RAÇA

Estrela luminosa Terror no Paraiso*

O "Condor" inaugurou ontem

sua linha Buenos Aires-Rio. O

primeiro ,avião saíu da capital
argentina às 9.30 horas e chegou
ao Rio às 16.30.

Com Linda Darne} , John Payne Com Frederic March
e Roland Young F;eld

e Bette

Atualidades N' 3ft Avante Brasil!

Complemento Nacional (D.F.B.)
Professor desafinado

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

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

A VOZ do mundo Jor. da Guerra

*

Às 15 horas de hoje, o Cré
dito Mutuo Predial realiza mais
um sorteio.

O dr. Anes Gualberto repre
sentará o Estado no 1° Con
gresso Nacional de Carburantes,
no Rio, de 17 a 24 de outubro
vindoiro.

iii'

O sr. Afonso Lerche pediu ao

Preços 2$500 e 2$000
Imp. até 14 anos

o sabãO

'-'VIBGE. ESPIOI IDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL--JOINVILLE Marca registrada

recommenda-se tanto para roupa fina como para roupa commum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


