
Hitler planeia enviar a Espanha ao matadouro
MOSCOU, 19 (R.) �. O "PRAVDA", COMENTANDO A RECENTE REORGANIZAÇÃO NO GABINETE DO GENERAL FRANCO, pECLARA QUE, SE
TRATA DE "UMA PREPARAÇÃO PSICOLóGICA PARA A GUERRA, PRECEDENDO UM PEDIDO DIRETO DE HITLER PARA QU&�A. ESPANHA TO
ME PARTE ,NO CONFLITO','. A ENTRADA NA GUERRA DE NOVOS PAíSES A SANGRIA FEITA NO POTENCIAL GERMÂNICO PELOS RUSSOS E

. '.

A AMEAÇA DA \ ABERTURA DE UMA SEGUNDA FRENTE FORÇAM O }'UEHRER A PROCURAR NOVA CARNE PARA CANHÃO, ACRESCEN-
TA O óRGÃO. -

Formacão de Bombei.
ros de Guerra

Rio, 19 (C. P.- _ Informam
do Recife que está sendo orga
nizado, naquela capital, um

curso destinado à formação de
bombeiros de guerra, por ini
ciativa das autoridades mili
tares, com a colaboração de
elementos civís. O curso terá a

duração de três meses e sua di
reção está confiada ao coman

dante do Corpo de Bombei
ros do Recife.
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A maior batalha da historia do rnundo
�

BERNA, 19 (H. T. M.) u A QUANTIDADE DE TROPAS E MATERIAL QUE OS DOIS· ADVERSÁRIOS EM·
PREGAM NA BATALHA DE ESTl�LINGRADO ULTRAPASSA TUDO o QUE SE PODERIA CONCEBER E FAZ

DESSA BATALHA A MAIOR DA HISTóRIA DO MUNDO.

Suposto desembarque dum alemão na praià\�O�9� c?eC����d'���d���:�::� E:�,::��:d(�:::�in::Nova Iorque, 19 (H. T. ;\1.) - O junho último, tendo sido posterior- I Dois trens em Long Island foram Lisbôa, deixaram na madrugada de das Nações Unidas em guerra con-
gundo narrou uma testemunha

comando da defesa da zona orien- mente julgados juntamente com inspecionados pelas autoridades, à ante-ontem o porto desta capital, os tra a Alemanha, a Itália e a Huu-

tal e o comando da zona oriental li- quatro outros sabotadores nazistas I procura do referido indivíduo. A vapores do Loide Brasileiro "Cuia- gria, não só para os navios, como ocular da luta travada em Es-
c

,.

'.
•• • • bá" e "Bagé ", comandados respecti- também para as pessoas e respecti- talingrado, os alemães, "vendo

torânea publicaram comunicado que desembarcaram na Flórida. polícia esteve em atividade du-
'a t I itã A' .

'd
., . . ,_

v men e, pe os capr aes rqmme es vas bagagens. a cidade ao alcance de suas mãos,
conjunto, relativo a um suposto de- Pronunciou o Julgamento uma co- rante toda a manha, detendo os de Oliveira e Amauri Bustamonte O Govêrno bra�iIeiro. recebeu d?s atiram-se freneticamente ao as-
sembarque de agentes inimigos em missão militar, que funcionou em carros para proceder à identifica- Fontoura. O primeiro conduz o Em- Governos espa.nhó l e SUJÇO, na quau- .. .

Long Island. I·Washington. Seis dêstes sabotado- ção dos seus motoristas e passageí- b!lix�d.or Kurt �ruefer e dem!l�s fun- dude de encarr-egados, respectiva-j salto,
irnbuidos de ferocidade

, f' , d cronarros alemaes, suas f'amífias e mente, dos interêsse alemães e ita- satânica, pisando sobre os mi-
O comunicado declarou o seguiu- I es OI am executa os. ros. domésticos, e o segundo, o Embai- lianos no Brasil, garantias formais Ihares de cadáveres dos proprios

te: "Na noite de ontem, 16 de se- xador Ugo Sola e demais funcioná- para a segurança da navegação de companheiros, enquanto à sua
tembro cerca das 22 horas (hora ,AVISO DR. JOÃO DE ARAUJO rios italianos e suas famílias e sú- ambos os vapores na viagem de re· - .

,

I d .d .

ditos italianos e mais o Ministro gresso ao Rio de Janeiro, nos quais retaguarda vao ficando centenas
local), patrulhas a guar a-costa Especialista em doenças e operações Nicolas Horthy, com o grupo de trarão os funcionários brasileiros de tanks das "panzer", destro.
operando na praia de Long Island, de olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes reptriados. que ainda permaneceram na Ale- çados pela incriveI violencia da
perto de Hamptons, encontraram

que -reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica. Ambos os vapores estão munidos manha, Itália e Hungria. artilharia russa".
uma pequena jangada e informaram

Ruà Vítor Meireles, 24 - Fone 1447 A I
No entanto, parece que o

que fôra visto um indivíduo corren-
DE MANHÃ: 10 às 12 hs. _ À TARDE: 3 às 6 motinaram-se tropas ita lanas Fuehrer foi obrigado - mais

do ao longo da praia, naquelas vi- hs.
uma vez _ a adiar, natural.

zinhanças. Foi disparado sem êxi-

C d t b -I
- Londres, 19 (A. P.) - Amotinaram-se tropas italianas que mente muito a contra-gosto,

to um tiro para deter o indivíduo. avan O a erra ras) eira eram transportadas para a Africa do Norte - informam noti- qualquer comunicação sobre a
As patrulhas do exército chegaram Rio, 19 (C. P.) - Informam de Belo Horizonte que a Penitenciá- cias procedentes de Angora. Essas tropas eram conduzidas em quéda da cidade-chave do Volga,
ao local em poucos minutos. Os ria das Neves está abrigando mais duma centena de súditos do Eixo e três transportes de guerra, os quais tinham deixado recente-

que continua a ser heroicamente
soldados, policiais e elementos do integralistas, que são empregados em serviços de campo. mente a Grecia, com "carta de prego". Chegados ao alto mar, defendida pelos russos. Estalin-
serviço de guarda-costa procederam Antigos comerciantes, pastores, médicos, professores e operários, foram os soldados informados de que seu destino era a Africa grado continua de pé ...
a pesquisas pela região, mas nada todos se encontram de picareta e enxada em punho, lavrando à terra do Norte. Deu-se então a revolta, em todos os três transportes,
descobriram de anormal". que generosamente lhes tem dado de comer, e à qual foram tão mal agra- e de tal maneira séria, que os navios tiveram que voltar ao porto

decides, a ponto de tramar contra os que nela nasceram e fraternalmente de partida. As mesmas noticias acrescentaram que 03 comandan
os acolheram. tes dos três transportes foram fuzilados pelas autoridades mili-

O diretor da Penitenciária, dr. José Maria Alkimin, declarou que tares.

poucos são os súditos do Eixo e os integralistas que se recusam ao tra

balho a que são obrigados. A êstes, são aplicadas outras penas e em pou

co, acabam adaptando-se.

------��------------- -----------.
--=--------------------------------------

Cái a chuva e não extingue o calor da luta
Estocolmo, 19 (H. T. lU.) - mínulram de ferocidade. Ao

A chuva começou a cair com contrário, os choques corpo a

intensidade sobre o campo de corpo tornaram-se mais fre
batalha de Estalíngrado, mas, quentes e de medonho encar
nem por isso, os combates di- ulçamento,

--------------------------- _.--------------------------

Novo comboio de forças norte-americanas
LONDRES. 19 (U.P.) - Noticia:-se que nova e numerosa expedição de tropas

norte-americanas acaba de chegar a um porto das Ilhas Britânicas. Não houve in.
cidentes na travessia.

O comboio que trouxe a nova expedição de tropas norte-americanas veio es
coltado por navios de guerra britânicos e norte-americanos e no. última parte da
viagem recebeu a escolta de hidro-aviões das Reais Forças Aéreas.

Logo que os navios atracaram, desceram as tropas, que a seguir tomaram os
trens que as conduziram a6s respectivos acampamentos preparados de ante-mão
para recebe-las. Ao chegarem, os soldados declararam que não foram sido avistados;
sin ais de submarinos inimigos, apesar de que os alemães afirmem que seus s\.lbmf;\'
:l'inos estao desenvolvendo grcmde aüvidClde nQ Atlantico N():rt�.

Na região de Hampton, menciona
da pelo comunicado, estão situadas

várias aldeias, no litoral meridional
de Long Island, a 25 milhas da praia
de Arnagansett, onde quatro sabo

tadores alemães desembarcaram em

o quinta-colunista Kraemer
Rio, 19 (J. c.) - o procurador Gilberto Goulart de Andrade apre

sentou ao sr. ministro Barros Barreto, presidente do Tribunal de Se
gurança Nacional, a seguinte denúncia: "O indivíduo, filho de alemães,
de nome Johann Carl Kraemer, mas, degenerado e dcsprezivel brasilei
ro, segundo apurou o inquérito procedente de Varginha, Estado de Mi
nas Gerais, na presença de quatro tesLemunhas, injuriou gravemente o

Brasil e os brasileiros, em lugar público, num bar, no dia 19 de agosto
passado. Prosseguindo nas suas diatríbcs, o acusado fez referências
agressivas e infamantes a respeito das relações internacionais do país
com os Estados Unidos da América do Norte, iniuriando; assim, os po
deres públicos nacionais. Do exposto e da prova testemunhal, conclue
se que Johann Carl Kraemer está incurso no art. 3°, inciso 25, do de
creto-lei n. 431, de 18 de maio de 1938, sujeito à pena de 6 meses a 3
anos de prisão".

Este espanhol não vai com o «eixo»l
..

õtl·;iüT�ereir;
Baía, 19 (Agência Vitória) - O súdito espanhol Fehcl�no, �onçal- e OlIveira

ves Alban, chefc da firma Feliciano Gonçalves & Cia., proprictàrros das. . .

confeitarias "Triunfo" e "Miramar", da pastelaria "Atlântico" e da fá- comunica aos seus colegas e dt-
hrica de café "Atlântico", publicou uma nota lamentando as relações entes que reabriu seu
existentes entre a Espanha e o "Eixo" e declarando-se inteirall1el�te so,- Laboratorio de
lidário com o Brasil, terminando seu artigo com vivas ao Brasil e a

Análises Clinicas
Democracia. Rua Vítor Meireles, 26
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III 1;1: Um dia de trabalho:

I T ENH A J U I ZO I I(io, 192(::;�2S::ointm'n_
II ' iI:: tor federal no Estado de São Paulo,
II"il II remeteu ao sr. Ministro da Marinha,
•• GR AN O E CR I M E II·i em carta, um cheque, contra o "The

III ENTE =i5fi National City Bank of New York",CASAR DO II: no valor de 24:162$10"0 (vinte e qua-
II! tI'O contos, cento e sessenta e dois

FAÇA EXAME MÉDICO 1.:1': mil e cem réis), contribuição ex-

1"1· iI! poritânea dos funcionários da Com-

I!!! ANTES DE CASAR-SE E liE panhia Goodyear do Brasil Produ-
li;; .lli tos de Borracha, daquele Estado,
Iftl TOME O POPULAR mi referente a salários corresponden-

11=11 IL.=:!. tes a um dia de trabalho, inician-
in DEPURATIVO iii do, dessa forma, a "Campanha de

1:= 1= um dia de �rabalho, pro-lanchas
. �

II E=II torpedeiras da nossa Marinha de

� � � •••• Guerra".

I!II I :::..I - �., '-". -1 � 15iE A Marinha de Guerra do Brasil,

iiil _, =t ,. • � Ilil E�r;lgSreal10ti����\��f���iç��m mui-

:!:I A ""lt.'ILI� ATACA TODO O ORGA.NISMO lul
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lua.·O Fígado, O Baço, o Coração, o stomago,! os'
Pulmões, a Pele. Produz Dôres. de Cabeça, Dore
nOR Ossos, Reumatismo, CegueI.ra,. Queda .d� ce-

belo Anemia Abôrtos e faz os IndIViduos IdIOtas. • reabriu o consulto rio

I 'Inofensivo 8-0 organismo. A agradavel ii:: Rua:, Vitor Meireles, n. 28
como um licôr .1::1 Diariamente das 16 às 18 bs.

II �u:kt�'Rn;'t����e:.�:;�:t��!i� .o��S��.��:::� I ...............��
Iii FJ:\LAM CELEBRIDADES MEDICAS iijiIES! Sobre o preparadO ELIXIR A composição e o sabor a- õ:: Repulsa popular ao

1
...

1 .914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c!:ll!l> re- ==55 integralismo
, o tenho empregado, em comendam-no como arma .de liii Rio, 19 (C. P.) _' InformamII que

os de indicação apro- faell manejo para o público J
.

d F'
-

_• O�jaCtaS (sifills em varias de no combate á slfllil', quallda: II de UlZ e ora que a populaçao
p anlfestações) os resul, de� que frequentpmente a i=== daquela cidade pixou as resi

Dii �u:s n:ê sido satlsfaiorlos proveito no Ambulatorio da .==: dências de vários integralistas
Oli JlaOl�BBãOmrapidos e durave!s: Maternidade de Santa Maria.

e súditos dos países do Eixo,

•1 Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. i1q=l= escrevendo com tinta branca
que se tratava de quinta-colu-

1••IIII•••••II.lu•••nUil••U••UUIlU nistas.

FORÇADAS A SERVIR À ALEMANHA
Londres, Setembro (Interalíado- _ Recentemente, em dís

curso pronunciado pelo rádio da Silésia (provlneía polonesa),
o locutor, dirigindo-se aos seus ouvintes, disse-lhes notoria
mente flue não se queixassem de excesso de trabalho, pois não
deviam esquecer que era caso de vida ou morte para a nação
germânica,

As mães, também, não se deviam ,queixar pelo fato de suas

filhas estarem demasíadamente ocupadas em toda espécie de
trabalhos e serem frequentemente seduzidas por estarem tão
a miúdo com homens, Essas mães deveriam modernizar-se, vis
-to que é do interesse do povo alemão que essas moças tenham
filhos ileg'itimos.

Desfile de carroças, acompanhindo
o enterro de um carroceiro

Rio, 19 (C. P.) - Informam de

Belo Horizonte que a população de

Uberlândia teve sua atenção des

pertada por um ruidoso e estranho

desfile de carroças em número de

oitenta. Em pouco tudo se escla

recia. Era nada mais, nada menos

que o enterro do carroceiro Justino

Mateus Melo, que ao morrer pediu
que seus colegas, com suas respecti
vas earroças, o acompanhassem até

à sepultura.

Dr. LAURO D.AURl1
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento • especíalísado

das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

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

hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Diatermia e

ímíra - vermetho,
'

Consultas - das 10 às 12
e das J5 às 17 horas.
Consultorio • R. Tiradentes

14. Tel. 1.663 .

Residencia - R. João Pinto
9. Tel. 1.607.

o assalto contra Estalíngra
do começou ]tá 27 dias, quan
do as forças <lo marechal Von
Rock franquearam o Don em

massa compacta e se lançaram
<lo sudoeste para o oeste do
cinturão fortificado da cidade.
Mas a ocupação total de Esta
Iíngrado está longe de consti ..
tuír fato consumado.

De qualquer forma, os ob.
servadores neutros salientam
que os defensores russos eum

príram inteiramente sua mís
são principal, que era ganhar
tempo, retardar a conclusão
<las operações do Cáucaso e, se
possível, impedir tal coisa an

tes do Inverno.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTIDO-Sábado, 19 de Setembro de 1942

RESOLVE:

'II

Defesa
•

passiva anti-aérea de Florianópolis
d) providenciar no sentido de que os veículos estejam à disposição das au

tor irlades competentes, colaborando nos imediatos socor-ros a serem prestados à

população, notadamente quando se tratar dos Serviços de Saúde e Pronto Socorro.

Todos esses serviços são considerados de alta relevância patriótica, em razão

do que o governo do município e chefia da Defesa Passiva Anti-Aérea da cidade

espera a pron ta e esforçada colaboração, de todos e de cada um, em seus respectí
vos setores de atividade,

Florianópolis, em 17 de setembro de 1942.

Rogério Vieira, Prefeito Municipal e chefe da Defesa Passiva Anti-Aérea da

cidade,

O Prefeito municipal de Fiorianópolis e chefe da Defesa Passiva Anti-Aérea

ela Cidade, no uso de suas atribuições e na conformidade das Instruções baixadas

pelo Ministério da Justiça, e tendo em vista o interesse imediato de promover, de

modo eficiente, a Defesa Passiva Anti-Aérea desta Capital,
RESOLVE:

1) - Dividir a cidade em oito (8) setores de defesa, de 'acordo com a planta
que com este baixa:

2) - Designar para Chefes desses setores ele defesa os seguintes srs:

para o 10 setor: Orlando Brasil.

para o 20 setor: Hermes Guedes ela Fonseca.

para o 30 setor: Roberto Soares de Oliveira.

pai-a O 40 setor: .Ioão dos Santos Areão.

para o 50 setor: ,lán Guedes da Ponseca.

para o GO setor: Alcino FlllJaya.
para o 70 setor: F.mílio M"Yf>l'.
para o 80 setor: Celso Ramos.

3) - Constituir os Dlstiitos ele Saco dos Limões e Trindade (zona urbana),
em dois setores de defesa sob a chefia, respectiva, de seus intendentes,

4) - Dar aos Chefes de setores e sub-selares de defesa as seguintes a trí

bu ícôcs, a serem exercidas dentro dos limites de suas zonas:

a) - dirigir e coordenar, em colaboração com os Chefes cios diversos Serviços
Elcrnen tat-cs, todas as at ív ídades ele vigilância e alar-me:

b) - fiscalizar os serviços cle "black-out", quer nos casos de escurecimento

normal, quer nos de alarme, instruindo os habitantes de seus setores sobre o mo'

do de evitarem que os feixes luminosos, provenientes do interior dos prédios. se

infiltrem através das janelas, portas, clarabóias, etc;
c) - comunicar à Chefia do Serviço de Defesa Passiva Anti-Aérea as anor

mal idades que ocorrerem em seus selares;
d) - auxiliar, por toclos os meios a seu alcance, os Serviços de Dispersão e

recuperação das zonas evacuadas durante o perigo;
e) - orientar e fiscalizar os exercícios diurnos e noturnos, com aLI sem aviso

prévio, a serem realizados por determinação desta Chefia;
f) - escolher os seus adjuntos e auxiliares, índ ícando-os a esta Chefia para os

-:: ..

O Prefeito municipal de Florianópolis e Chefe da Defesa Passiva Antí-Aérea

da cidade, torna público, para os fins convenientes, que ficam instituidos nesta

capital, com cara ter permanente, os seguintes serviços elementares de defesa pas
siva anti-aérea, sob a chefia das pessoas que passa a enumerar:

melo, Dr. Udo Dceke e pelo Diretor de Obras Muu icipais, Sr. R.aimundo Rothsahl,
incumbindo-lhes:

a) a rerercnciação (Iocal, natureza e importância) e informação dos sinis

tros ocorr-idos que se possam produzir na cidade, em consequência dos ataques
aéreos;

b) a desinfecção dos locais (via púbtíca ou imóveis) contamínados pelos
bombarcleios tóxicos, em colaboração com o Servíço de Saúde e Pronto Socorro;

c) a desobstr'ução das vias públicas e dos imóveis;
el) o recolhimento de bombas que n50 funcionaram,

5) SERVIÇO DE SAúDE E PRONTO SOCORRO - a cargo cio Diretor da

Assistência Municipal, Dr, Osvaldo Rodrigues Cabral, com a colaboração do corpo

médico local, tncumbjndo-Ihes:

a) o reco lhirnen to dos feridos ou gasados;
b) o tratamento dos mesmos nos postos de socorro;

c) a evacuação dos feridos e gazados entre os postos de socorro e as forma

ções sanitárias designadas;
d) o recrutamento e aparelhamento do pessoal especializado (enfermeiros,

farmacêuticos, estudamtes de medicina mobilizados, etc.):
6) SERVIÇO DE RECRUTAMENTO - a cargo elo Cap. Davi 'I'rmloís, Chefe

da 16a C, R., com a colaboração de seus auxiliares, incumbindo-lhes:

a) as inscrições das pessoas de boa vontade desejosas cle servir nos diver-

1) SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E ALARJ\IE - a cargo elo sr, Delegacia Re-

nacional,

gional de Polícia, Dr. Edíson da Sí lveir-a Swaín, incumbindo-lhe:
a) a instalação e funclonamento pleno dos sinais sonoros, por meio de sí

renes, alto-Ialantes, sinos e outros julgados indispensáveis;
b)

.

a instalação de postos de observação para a vigilância do ar, com os com

petentes meios ele ligação rápida entre eles e os elementos de defesa ativa da

ciclade;
c) a extinção ou mimetismo de fontes luminosas da iluminação pública e. pri

vada, em combinação com o chefe do respectivo serviço;
2) SERVIÇO DE DISPERSÂO - a cargo da mesma autor idade, com a co

laboração elo Inspetor Geral do Trânsito Público, Sr. Raimundo Vieira, íncum
bindo-lhes:

a) a dispersão dos inúteis da cidade (mulheres, crianças, inválidos, etc.).
b) organização das turmas de folga que se revesem e outras pr-ovjdências

julgadas indispensáveis;
c) recuperação das zonas evacuadas durante o perigo;
3) SERVIÇO DE POLíCIA - a cargo, ainda, da mesma autoridade, com a

colaboração dos Comissários de Polícia, Srs, Oscar Pereira e José lIIatias Filho, ín-

cumbindo-Ihes, independentemente de suas f'unções normais:

a) a fixação de cartazes e a elistribuição de publicações destinadas a infor
mar a população de prescr'Ições e avisos emanados das autoridades;

b) a fiscalização das normas e prescrições em vigor sobre a ext.inçâo da ilu

minação pública e privada;
c) a vigilância e disciplina nos abrigos, trincheiras, postos de socorros e

postos de recebimento;
d) a vigilância do trânsito, em colaboração com o Serviço de Dispersão;
e) a vigilância dos locais que sofreram sinistros pelo bombardeio;
f) a proteção dos recursos dispersos;
g) o recolhimento dos abandonados, extraviados, dos afetados pelo pânico e

dos que perderam as su!{s moradas;
h) organização de corpos auxiliares cle alertadores, cumprindo-lhes entre ou

tras, as seguirrtes obrigações:
I) conhecer perfeitamente sua jurisdição, os abrigos nela existentes, os meios

de comunicação e as instalações dos serviços da D, P. A. Ae. ;
II) travar relações com os habitantes de seu setor e Instr-uí-los nos variados

regulamentos da D, p, A, Ae.;
III) ensinar os habitantes de seu setor e preparar a defesa doméstica, isto é,

dentro de suas próprias casas;

IV) fazel- a distribuição dos equipamentos de defesa destinados aos habitan
tes de seu setor, ínstruíndo-os no uso de material especializado;

V) agir sempre como elemento de ligação entre os habitantes de seu setor
e as autoridades locais em qualquer assunto relacionado com os serviços da D, P.
A. Ae.:

VI) ajudar e aconselhar seus vizinhos em caso de ataque, e verificar se to
dos possuem máscaras contra gases;

VII) alertar prontamente seu setor, mal cheguem os avisos de "Alerta Aé

rea", reconhecer e imediatamente avisar o público da presença de gases e espa
lhar o sinal de "tudo calmo", mal cesse o perigo dos gases;

VIII) - guiar os civis ao abrigo anti-aér-eo, e aí manter ordem e disciplina
durante os ataques aéreos; cumbindo-lhes:

IX) ajudar as vítimas de bombas cu desmoronamento até a chegada dos I) Particularmente ao primeiro:

serviços especializados; a) orientar os serviços de escurecimento parcial ou total da iluminação pú-
X) comunicar a queda de bombas em qualquer parte de seu distrito, dizendo bJica, providenciando a instalação imediata de fontes de luz dirigida onde forem

a extensão do dano causado, pedir auxílio quando isso se tornar necessário; julgadas necessárias, de modo a constituirem ponto de referência, que orientem o

XI) estar sempre alerta para notificar o Corpo de Bombeiros cle todo e qual. trânsito durante o escurecimento sem serem percebidas pelas vistas vertíca is QU

quer incêndio; oblíquas;
XII) ajudar os habitantes contra incêndios incipientes até a chegada dos b) orientar a população sobre o modo de Impedir que os feixes luminosos

Bombeiros; provenientes do interior dos prédios, se infiltrem através das janelas, portas, ela-
XIII) ajudar os habitantes das casas danificadas por bombas a encontrar rabeias, ctc.;

abrigo; c) providenciar, em caso de alarme, o escurecimento total da cidade, pela
XIV) guiar os bombeiros, equipes de lOs socorros, equipes de salvamento, extinção de toelas as fontes luminosas da rede de iluminação pública e particular,

etc" ao local do desastre, a ajudá-los ele todas as maneiras possíveis; II) Em colaboração com os demais:
XV) impedir o pânico e manter o "moral" pelo seu exemplo; a) providenciar no sentido de que a rede telefônica esteja, a todo o mo-

i) o fornecimento dos elementos de ligação para os diversos Serviços Ele- menta, em perfeita condição de alertar os postos e transmitir as ordens dos di
mentares ou órgãos do Serviço de Defesa Passiva Anti-Aérea, por meio de esta- versos serviços, em quaisquer emergências;
fetas, ciclistas, motociclistas, etc, b) organizar esquemas indicativos dos aparelhos telefônicos a serem usados

4) SERVIÇO CONTRA INCftNDIO, SINISTROS E DESOBSTRUÇõES - a car- nos diversos setores em que for dividida a cidade;
go do sr, Comandante do Corpo de Bombeiros, anexo à Força Policial do Estado. c) providenciar no sentido de que os veículos empreguem luz velada que
'J.'en. Orion Augusto Platt, com a colaboração do Diretor de Obras Públicas do Es- I não projete feixes luminosos, aconselhando o uso de focos opacos de Cal' violeta;

sos casos de emergência;
b) o fornecimento de elementos de mão ele obra auxiliar para reforço de

certos serviços nos mom.entos mais difíceis.
7) SERVIÇO DE TRANISBORTE - a cargo do Inspetor Geral do Trânsito

Público, SI'. Raimundo Vieira, com a co laboraçâo de seus auxiliares, íncumbíndo-Ihes:
a) assegurar os meios de transporte necessários ao i-ápído funcionamento

dos diversos elementos do Serviço de Defesa Passiva An li-Aérea;
b) assegurar, particularmente, as evacuações e aduções necessátías às med i

das ele Dispersão da população,
8) SERVIÇO DE PROPAGANDA - a cargo do Diretor do Departamento Es

tadual de Imprensa e Propaganda, SI'. Gustavo Neves, com a colaboração do roda-
tal' desse Departamento, jornalista l\limoso Ruiz, e do Chefe elo Serviço Muntc lpal
de Estatística, SI'. An tô n ío ele Pádua Peretrn e seus auxiliares, Incumbindo-lhes:

a) a organização de todos os documentos necessárlos à propaganda entre a

população;
b) a instrução e preparo da população civil, através ele propaganda ampla

mente difunclida por todos OS meios, para os exercícios a serem realizados, bem
como sobre o modo ele proceder, em caso de bombarrle io aéreo;

c) preparar e dirigir todos os serviços de propaganda, em estreita cotabora
ção com todos os Serviços organizados,

9) SERVIÇO DE REPARAÇõES - a cargo do Diretor ele Obras Públicas do

Estado, Dr. Udo Deeke, com a colaboração do Diretor de Obras Municipais, Sr.
Raimunelo Rothsahl, incumbindo-lhes:

a) o restabelecimento das Iigaçóes elétricas e telefõnicas e os consertos elas
redes de agua e esgotos, decorrentes dos danos causados pelas bombas explosivas;

b) providenciar sobre ligações elétricas, telefônicas e outras, para as novas

Instalações, que forem julgadas necessárias ao funcionamento dos Serviços de De
fesa Passiva Anti-Aérea,

10) SERVIÇOS AUXILIARES - a cargo 60 Engenheiro Chefe dos Serviços de
Força e Luz do Estado, SI'. João Eduardo Mcrfrz, com a colaboração elo Diretor
Gerente ela Companhia Telefônica Catarinense, SI'. Norberto Rthl e a do Presidente
da União Beneficente dos Chauffeurs de Santa Catarina, Sr, Osvaldo Machado, ín-

devidos fins,

5) - Instituir carteira de identidade para todas as pessoas que estejam pres
tando serviços à Defesa Passiva Anti-Aérea desta Capital, sem a posse da qual
a ninguem será lícito exercer qualquer atividade nesse sentido.

G) - Reconhecer como válidas as carteiras de identielade já distribuidas en

tre as Samaritanas, pela filial local da Cruz Vermelha Brasileira, bem como as

que vierem a ser expedidas pelo Serviço de Saúde e Pronto Socorro, para os mes

mos fins.

Florianópolis, 17 de setembro de 1942,

Rogério Vieira

Prefeito municipal e chefe da Defesa Passiva Antí-Aér-ea ela Cidade,

O Prefeito municipal ele Florianópolis e chefe da Defesa Passiva Anti-Aérea
da Cidade, no uso de suas atribuições e no Interesse dos imperativos da defesa

1) - Proibir o uso de sirenes, em fábricas ou quaisquer outros estabeleci

mentos, por isso que ficará ele, a cargo exclusivo elos Serviços de Defesa Passiva

Anti-Aér-ea, desta Capital;
2) - proibir, a partir desta data, o tráfego de veículos cujos faróis não es

tejam providos de vidro fosco, de cor violeta, ou ele outros dispositivos que evitem

a projeção de feixes luminosos;
3) - estabelecer a velocidade máxima de ,20 quilômetros a hora para o trá

fego noturno de veículos motorizados;
4) - os infratores serão punidos conforme o exigirem os interesses do mo

mento,

Florianópolis, 17 de setembro de 1942,

Rogér-io \7ieira

Prefeito municipal e chefe da Defesa Passiva Anti-Aérea da Cídade.

Jntervencão do Vaticano
..

Londres, 18 (R) - Segundo informa a emissora de Berna
o Vaticano interveio no conflito entre o governo de Vichi e as

autoridades eclesiasticas francesas, com o fim de tornar menos

severas as medidas tomadas contra os judeus. O locutor da re

lerida emissora acrescentou que as altas autoridades catolicas e

protestantes da França formularam um protesto contra o trata
mento infligido aos judeus.

MOÇO VELHO?
Velho meco é aquele que sempre é
meco por ter saúde. Moço velho é o

velho precoce por não ter saude. Se é
velho, tenha velhice sadia, se é meco

V armazene forcas para a idade madu-
ra, tomando a EMULSÃO DE SCOTT
que dá vigor, novas forcas. Não é
mero estimulante, mas tônico nutritivo 1

j\ltISSA
Ar geu Silva e filhos, Olga Costa, lrinéa

Silva, Aristeu Silva, senhora e Iilhos, Tadeu Silva, sento
ru e filhos, Irineu Silva e Benta Borges, íamílí , (ausentes),
convidam aos demais parentes e pessoas de suas a miz 1de!:
para assistirem, na Catedral Me tro po lituna, a Missa que
pela passagem do primeiro aniversario de faleci-mento de
sua sempre querida e lues que clvel esposa, filha, mãe
cunhada e tia MARIA DA SILVA, mandam rezar, no di»
li do corrente, às 7,30 horas, no altar de Nossa Senhora
de Lurdes, apresentando. anteoípadamente, eternos agra
decimentos fi to dos que comparecerem a esse ato de
santa religião e caridade.

EMULSAo�DE SCOTT
!T�CÚUJ�

As bases de·abastecimento de Von Rommel (
REUMATISMO GOTOSO

ACIDO ORICO
DORES lOMBARES

go. A série de ataques cslminon C')11l
o desembarque, em Tobruque. Nno
se deram ainda, pormenores dos
danos causados ao inimigo, nessa

incursão, porém os círculos milita
res acreditam que vários depósitos
de munições voaram pelos ares,
sendo incendiados outros contendo
combustíveis. As perdas elos ingle
ses, nessa expedição, foram revela
,das, agora, em Londres, onde o Al
mirantado anunciou que os eles
,tróieres "Zulu" e "Sikh" ficaram
perdidos" .

Olimos quartos, moderna 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 Irefeições sadias e escolhidas.- Absoluta higiene e moralidade.
Ambiente familiar.

•

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 70.

Caixa de Correio,
Endereço telegráfico:

Cairo, 18 (U. P,) -- As bases de
abastecimentos do marechal Rom
mel e os pontos de desembarque, fo
ram submetidos a sucessivos bom
bardeios, efetuados pelas esquadri
lhas comblnadas, das fôrças aéreas
aliadas, que já destruíram enorme

quantidade de material inimigo. A
ati vidade terrestre consistiu em

operações ele patrulha ao longo das
linhas de frente, na área de EI-Ala
mein.
A estrategia elo general Alexander
parece ter o propósito de debilitar

,
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as reservas de tanques, canhões e

veículos blindados do "eixo" e de

impedir a chegada de novos refor
ços, Nesse sentido, a ação dos co

mandos contra Tobruque, parece
'justificar-se, sôbre a base dos obje
tivos de destruição.
No transcurso da semana passada,

as Reais Fôrças Aéreas e as fôrças
aéreas do Exército dos Estados Uni
dos, efetuaram qUHse diariamente
bombardeios de Tobruque e dos

portos vizinhos, em poder do illimi-

lDEJAL HOTEL

II
II,
ii

A moleza e a incfisposição constante são sinto·
mas frequentes da Prisão de Ventre, essa terrível
h:Jdro de energias que aniquila uma pessoa,
roubando-lhe as fôrças. Reaja contra êsse des
ânimo e combata o mal pela raiz! As Pilulas
de Vida do Dr, Ross, debelando a Prisão de
Ventre, restituem as energias, a alegre disposição
para o trabalho diário e os prazeres da vida.

PILULAS DE VI�� DR. ROSS

Farmácia ((Esperança)
do

farmacêutico NILO LAUS
93.

Os Truques da
Camuflagem na

Guerra Aérea
Cidades-fantasmas e outros ar

dís estratégicos que induzem os

aviões inimigos a despejar suas

cargas de bombas caríssimas sôbre
alvos imaginários, No número de
JULHO de Seleções. E mais:

A felicidade em suas mãos.
A maneira de conseguir em apenas
5 horas semanais de agradáveis
trabalhos manuais, uma inespe
rada serenidade de espírito e

auto- confiança ' .. Pag, 31.

Uma indústria milionária
no sertão brasileiro. His
tória de um visionário que foi ví
tima da caçoada dos amigos, mas

agora vende aos Estados Unidos
20 milhões de quilos de óleo de
oiticica ! . .. Pago 40.

Cuidado com os batedores
de carteira I Os truques em'

pregados pela gatunagem para
limpar os bolsos dos incautos -
e algumas simples regras para
proteger a carteira... Pag. 53.

Como os sonhos nos ajudam
a dormir melhor. Pondo ao

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

Não leve o trabalho tanto
a sério - e terá tudo a ganhar'
Veja como poderá gozar de mais
saúde e maior contentamento, pon
do de vez em quando «a devoção
antes da obrigação»... Pago 1.

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

JULHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

Alugam-se
•

1 prfdio de condrução
recente para família de tra

lamento,
com iostalação para

crlado 6 g r _ ge, à Avenida
Mauro Ramos, n° 156.
-Duas boas sa.tas para con

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

-- Telefone,61659
"FRABISIL" Florianópolis.

10 v.-6
"

Hoje e amanhã será 8 sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumaril5.--ArtigoJ de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (adificío do

Mercado,
FONE 1.642

�ç! NÃO TEM o DIREITO
DE FICA R ASSIM! C

Repr..mtante Geral no Bra.il:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário, 55-A 2." andar - Rio

Cabelos brancos'
MARAVUHOSA 1

LOÇÃO

�-----------------------------�--------..--.... '

I"ASA . Aluga se uma,
" com todo o con

forto, dispondo de grande
quinta], à rua CQnselheiro
Mtlfra, 106. Tratar Da casa
ao lado, 5V.·3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAI, DE PRIMEIRA PRAÇA cox
o f'HAZO DE VIN'l'E DIAS Combaterão pelos

russos Este aluno habi
litou-se em es

crituração mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciai, correspon
derreio, em sua

casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera·
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem cloro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Sé
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a

um Certificado de cornpeferici o com o quol, de conformidode
com a lei bem claro, poderá comprovar a sua alta habilitação.

o Doutor Aristeu Rui de Gouvêa Schie
fler, Juiz Substituto da P. Circunscri

ção em exercício do cargo de Juiz de Di
reito da 1&. Vara da Comarca de Floria
nópolis, Estado de Santa Catarina, na'
forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital
de prtmetra praça com o prazo de vinte
dias virem, ou dêle conhecimento tive
rem que, no dia seis de outubro próxi
mo vmdouro (terça-feira), à frente do
ed ifIcio do Palácio da Justiça, à Praça
Pereira Oliveira, o porteír-o dos audltó
ríos- dêste Juizo trará a público pregão
de venda e arrematação a quem mais
dér e maior lanço ofer-ecer sobre ares

pectíva avaliação de d021e contos de réis

(12:000$000), o seguinte: N. 1 - Um ter
reno situado no distrito do Saco dos Li

mões, dêste Mun lcpío, com a área de

quatro mil qui!l1hentos e cincoenta metros

quadrados (4.550m2), fazendo frente à
estrada pública e fundos ao mar; con

frontando, velo norte, com propriedade
de João Vicente Vieira e pelo sul, com

dita de quem ele direito, mais quatro
casas construídas de tijolos e estuque,
cobertas ele telhas, forradas, assoalha

das, envidr-açadas uma e1elas, todas com

diversos compartimentos, edificadas no

terreno acima, avaliados p01' eloze con

tos ele réis (12:000$000). J1:sses ímóve ís
foram penhorados ao espólio de José Mar
tins do qual é também representante a

v iuva elo ele cujos Leontina Martins, na

ação executiva hipotecária que lhe move

Manoel Galdino Vieira. E, para que che

gue ao conhecimento de todos, mandou
exped lr o presente edital que será afixa
do no logar elo costume e publicado na

forma ela Jei. Dado e passado nesta cída
de ele Florianópolis, aos quinze elias do
mês ele setembro de mil novecentos e qua
renta e dois. Eu, Hyg íno Luiz Gonzaga,
Escrivão, o subscrevi. Selos a final.

(Ass.) Ar isteu Rui de Gouvêa Schiefler.
Juiz Substituto em exercício. Está con

forme.

Cuhishcv, 18 (U. P.) - Informa
se que chegarão à Rússia, breve
mente, 50 aviadores franceses, do
exército do general De Gaulle. Es
ses aviadores formarão a primeira
esquadrilha estrangeira adjunta ao

exército russo. Todos os citados
aviadores são veteranos elas bata
lhas da França e da Líbia.

para sua

LANTERNA

APANHANDO
um

RESFRIADO?

obtendo a luz clara e brilhante co
mo o do sol, para qual as Camisas
"Coleman" são famosas e sem igual!

Mais Fortes! * Mais Luzentesl
Faça isto ••• Ajuda a

evitar os resfriados
Quando comecar a espirrar, a fun
gar ou a sentir ô nariz irritado. _ . êsse
é O sinal de alarme da Natureza!
Providencie Logo! UseVickVa-tro-nol
-pingue algumas gotas em cada na

rina. Depois, repare com que rapidez
êle começa a atuar, estimulando e aju
dando as defesas da Natureza a repelir
o resfriado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasi todos os resfriados.

As Camisas Coleman servem

para qualquer typo de lan
terna ou lampada á pressão

________..__..__-=�__a... .. �....__...� _

c Aliança �a Baia»ATENÇÃO - Devido âs dificuldades do momento, O� estoques dos nossos

Diateiluudores não eatão no nivcl costumeiro, mas ainda se eucouu-om em

eitueção de poder atender a clientela, sendo que ti Fáhrica está envidando
esforços para fazer novas remessas, dentro da medida do possível.

Representantes:
L. W. MORGAN & CIA. LTDA.

Rua Benjamin Constant, 51 - L o andar - salas 9 a 12
Caixa Postal 3431 - São Paulo

-----------,--

Fundadc; em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo�

PERDEU-SE �;e��,
no trajeto entre a rua Luiz
Píazza e o ponto dos ônibus,
uma medalha de ouro com

-l efigie de Sta. 'I'eresínha e

um alfinete com r) nOIDI"

.

\fAreia. A pessoa que os en

.regar nesta redação será
({rAtificada. 5 V. 5

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de li 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, li 3.929.719:000$000
Receita • 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro • 85.964:965$032
Sinistros pagos 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) II 22 354:000$000

Onde há ilusão •••

As irradiacões da Alemanha a

respeito do Brasil estão mudando
de tom de dia para dia. Agora, já
a propaganda mandada fazer pelo
sr. Goebbels é a de que o povo bra
sileiro está iludido; o contrário do
que acontecia antes, quando a

maioria nacional era dada como

germanófila e conduzida, apesar
dos seus pendores, para o outro la
do, porque os homens responsáveis
pela nossa política externa e o su

premo magistrado da Nação rece

biam ordens diretas de Washin
gton ...
Não seria possível que ç1e Ber

lim se continuasse a dizer, em por
tuguês, tão deslavadas patranhas.
Por isto, afinal, lá já se faz uma

concessão: estamos contra o nazis
mo, mas fomos iludidos ...
A gente do Reich bem sabe que

não somos assim tão fáceis de ílu
dir. Antes da guerra começar,
muito antes, os coordenadores da
revolucão totalitária andaram à
procurá dos nacionalistas espa
lhados pelo mundo e a êles entre

garam a incumbência de organiza
rem núcleos fascistas que forma
riam as quínta-colunas e produzi
ram os quislings. O Brasil não es

capou. A mística da confusão fez

prosélitos entre nós, constituiu um

govêrno caricato com um Fueheer
da mais completa feição caricatu-

ral. Mas ninguem se enganou com

a manobra, e antes que nos pudes
se acontecer o que aconteceu aos

países invadidos pelas hordas de
Hitler, a palhaçada verde foi aqui
desmascarada.
Ao contrário, pois, do que os mi

crofones alemães andam a dizer
sôbre o que aqui se passa, o exem

plo que oferecemos é de uma uni
dade perfeita, de um profundo es

pírito de decisão para resistir a

quem pretenda atacar-nos, sem es

quecermos que também era do pla
no alemão fazer-nos a guerra "de
dentro para fóra".
E a gente que está no poder no

Reich tenha muito cuidado, - in
sinua o "Correio da Manhã". Lá
dentro da sua fronteira é que há
um povo que costuma desiludir-se
no fim, aos mais leves sinais de
derrota, e que o faz no melhor da
festa, como aconteceu em 1918.
Êsse povo já começa a ser vigiado
pelos janizaros da Gestapo, coisa
que não se conhece e de que não
há necessidade nesta nossa Terra
de Santa Cruz onde o chefe do Es
tado não precisa de sósias e se

sente feliz no meio das multi
dões elos seus compatriotas ordei
ros, respeitadores, confiantes nos

seus homens e confiantes nos des
tinos do Brasil, que não é uma

sementeira de ódios.

o Escrivão
Hyg ino Luiz Gonzaga

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

Esteves Junior, 48.

EDJT1\I, DE PRIMEIHA PHAÇA COi:\1
o PH1\ZO DE 10 DIAS Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho,
de Souza e Dr. Francisco de

Epiphanlo JOSé
Sá.o Doutor Aristeu Rui de Gouvêa Schíe

Iler, Juiz Substituto ela. la. Circunscri

ção em exercício elo cargo de Juiz ele Di

reito ela 1R• Vara da Comarca ele F'lor la

nópolis, Estado de Santa Catarina, na

forma ela lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de elez
dias virem, ou clêle conhecimento tive

rem que, no dia 28 elo 'corrente, às 14

horas, à frente elo eelifício elo Palácio
da Justiça, à Praça Pereira Oliveira, o

porteiro dos auditórios dêste Juizo, tra

rá a público pregão ele venda e arrema

tação a quem mais dér e maior lanço
oferecer sobre as respectivas avaliações
de seiscentos. e cincoenta mil réis ....

(650$000), o seguinte: - N. 1- Um bal

cão para sala de jantar, com um metro e

quarenta centímetros por noventa e cin

co centímetros (l,40xO,95), avaliado por
duzentos e setenta e cinco mil réis ...

(275$000). N. 2 - Uma cristaleira pe

quena com um metro e quarenta centí-

metros por noventa centimetros .

(1,40xO,90), avaliada por duzentos mil

réis (200$000). N. 3 - Um guarda-rou
pas com um metro e sessenta centíme

tros POl- quarenta e cinco centimetros

(l,60xO,45), avaliaelo por cento e seten

ta e cinco mil réis 075$000). J1:sses mõ

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 Raimundo Bes

sa. E, para que chegue ao conhecimento

de toelos mandou expedir o presente edí

tal que será afixado no Iogar do costu

me e publicado na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Florianópolis,
aos 17 el ias elo mês ele setembro do ano

de mil novecentos e quarenta e elois. Eu,
Hyg íno Luiz Gonzaga, Escrivão, o subs

creví., Selos a final. (Ass.) Aristeu Rui
de Gouvêa Schiefler, Juiz Substituto em

Prívado dos

prazeres da
bôa meza?

Por que?

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica. r I
I

!PILULAS DE

REUTER
Agent.e em Florinnópoll s

L O B O & (ia.CAMPOSotornarla

apto a co

mer de tudo. RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postai 19- Teleobone 1083-f!nd. Te!.• ALLIANÇA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. ltajaí,

IBlumenau e Laqes.
r.._----

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro J) nO 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal Hü+-Fone: 1277

------�------------------------------------------------�,

duma ma china
ven e-se àe costura de
não marca Vevrasinha nova

-em uso. por t:.7( $ Tratar com
o chaulleur do carro no. 15�2

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

servação. Pagamento à vis
ta. Hotel Estrela, fone 1371.

5vs-S

• Para suavizar e rejuve
nescer a pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO. Aveluda o pele,
combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido ou líquido. '

..a ..;

�lr'�---------------------------------------------------------

exercício. Está conforme.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
. Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

Em1'AI, DE PHIl\IElHA PRAÇA COi:\{

O PRAZO DE 10 DIAS

O Doutor Aristeu Rui ele Gouvêa Schie

fie!", Juiz Substituto ela la. Circunscri·

Cão em exercício elo cargo de Juiz ele Di

reito ela la. Vara ela Comarca ele Floria

nópolis, Estaelo ele Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente eelital

com o prazo de elez elias virem, ou elêle

conhecimento tiverem que, no dia 25 elo

corrente, às 14 horas, à frente elo edifí

cio do Palácio ela Justiça, à Praça Perei

ra Oliveira, o porteiro elos auelitórios

clêste Juizo, trará a público pregão ele

venda e arrematação a quem mais dér e

ma íor lanço oferecer sobre a respectiva
avaliação de dois contos e setecentos

mil réis (2:700S000), o seguinte: N. 1 -

Um aparelho ele ráelio marca Phílíps,
com seis válvulas, tipo 1.942, sob o n.

1.054, avaliado por elois contos e qui
nhentos mil réis (2:500S000). N. 2 -

Um estabilisador de corrente alternada
- 220 volts - em perfeito estado de

conservação, avaliado por eluzentos mil

réis (200$000). J1:sses aparelhos foram

penhorados a Jairo Calado no executivo

fiscal que lhe move o Instituto de Apo
sentadoria e Pensões dos Lndustriários.

E, para que chegue ao conhecimento de

todos mandou expedir o presente eelital

que será afixado no logar do costume e

publicado na forma da lei. Dado e passa

do nesta cidade de Florianópolis, aos

quatorze dias do mês de setembro do

ano de mil novecentos e quarenta e dois.

Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão, o

subscrevi. Selos a final. (Ass.) Arísteu

Rui ele Gouvêa Schiefler. Juiz Substi

tuto em exercício. Está conforme.
.ü Escrivão

Rygino Luiz Gonzaga

Rua Irelsno n.o 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oerttlícado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódigOS usados: MASCOTTE 1 a. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

I
e ordens de pagamento.

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economlca Federa) para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, ezn 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 peJas

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6%
C/C A't'iso Prévio 81k
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
-ías as Repartições Federais, Estaduais e Munícípats,

SÁBADO DIA 19
«CiRANDE BAILE DA PRIMAVERA»

Nessa tradicional festa do "cer
cle" 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.

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Dr. G.(16rno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). -- Fone I.It68.

DOMINGO DIA 27
Eleição da Diretoria.

x
Só às autorldades interessa

rá, de-fato, o que sabes a res

peito da "quinta-coluna". (L.
D. N.).DoceCompanhia Vale do Rio
CASA Aluga-se uma,

própria para pa
daria ou pequena industria,
com moradia, à rua Boca
lúva, 15. Tratar com o pro
prietario do Café «Javali.

5 vs. - 3

A Agência do BANCO do BRASIL S. A., nesta Capí
ta) se acha autorizada até 2� de setembro do corrente

an� a receber subscrições de ações preferenciais da Com

panhill Vale do Rio Doce, do valor nominal de 1:000$000,
cada uma.

As ações serão integralizadas em 5 prestações de

20%, sendo a primeira no ato da Susbscrição e as res

tantes em prazo não inferior a 18 meses.

A Sociedade em incorporação está sob o

do Governo da União.
Florianópolis, 24 de agôsto 1942

Pelo BANCO DO BRASIL S. A.-Florianópolis
Anto Dias dos· Santos Jr. José Pedro Gil

. Gerente Contador

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:: A SUA FARMACIA •

• Rua coEns. Mofra, 4 e 5 - FÓNE 1.6ft2 :
• ntrega a domicilio •
• •
•••••••••••••;•••• -3 •••••

Caspa 1

controle _L_H_O_S_A_!
_

LOÇÃO MARAVI·

Por preço de ocasião
Vendem· se: dormitorio (Rio

Negrinho), 1 camiseiro, 2
carnal? para criança, 1 sala
de jantar, Tratar a Aveniela
iUo Branco 156

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 19 de Setembro de 1942

CLUBE DOZE DE AGOSTO.--Domingo, das 10 às 12 horas, «Demonios do.Ritmo»

Obrigatorio O consumo de carne, de cachorro
ANGORA, Setembro (lnteraliado) Os aiemães introduziram na Grecia o consumo obrigatorio de carne de cachorro.

Veterinarios do eixo inspecionam os gatos e cachorros, permitindo aos açougueiros a venda dessas carnes
e nelas pondo o carimbo: <.<garantido fresco»

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

Social Ii

ca:::����:,:hOje, às 17 horas, FUGIUDA ARGENTINA
��s,r�si���Ci�e��r:�· ��t��éc!a:�: e afundou o navio brasileiro «Parnaíba»n'' 102a, o enlace matnmomal
de sua filha Osvaldina Santos, Buenos Aires, 19 (A.P.) -- O relataria da Comissão Par.
com o sr. Ernani Duarte Faria, jlamentar

de Investigaçâo das ati�i�ades anti-argentinas alega,
comerciaria e filho do sr. Ju- em um de seus Itens, que o capitão de corveta Jurgen Wat
venal Faria. Testemunharão, por tenberg. um �os antigos tripulantes do "Graf von Spee ", evadi
parte do noivo, o ato civil, o jo, da Argentma, foi quem afundou o cargueiro brasieiro «Par
sr. Sadí Chagas e senhora

eJnalba»,
quando à testa do comando de um subrnar ino Consta

por parte da noiva, o SI'. Àge- do �elatorio que essa noticia fo.i .irradiada de BerJ.im, no dia 20
nor Cordeiro e senhora' o ato de Junho de 1942 quando, foi- Igualmente anunciado que o co

religioso, por parte do noivo, c .nandante Wattenberg havia recebido, por aquele motivo, uma

sr, José Salustiano e senhora e condecoração alemã.

rr:�:rst:�:��!7;:'�: 7i�1i�:: S=---oc----ie-da-de-C-ala-rin-en-se-d-e-Av-icu-Uu-ra
seguirão para Curitiba, Convite

No proximo domingo, às 9
horas, realiza-se, na sede da
"Sociedade Musical Amor à
Arte", a eleição dos membros
diretores, cuja chapa está assim
constituida: Presidente, Floris
belo Silva; Vice-presidente,
Otavio Marques Guimarães;
1.° secretario, Cristóvão Pires;
2.° dito, José Dobes; 1.0 tesou

reiro, Bento Aguido Vieira; 2.0
dito, Antonio Kowalski, Orador,
Osvaldo Silveira; Bibliotecarios, vende-se um, boa marca, em

Higino Neves e Euclides Silva; perfeito estado de conserva

Procuradores, Celestino Santos e ção, Tratar à rua Visconde
Severino Correia. de Ouro Preto, 7. 5vs-1

d ia Instituto Brasil-E. Unidos, de S. Catarina
_

De ordem do sr. Presidente, torno público que,
--iiõlE

................

-sÃii'iDõ'-
"IM "··"-,..._...........

-�H'2'O'22"'lJ!'!!Ei?"""OÓIi"""""_""""'... da próxima segunda-feira (dia 21) até o 30 do cor-
_ ............._�."""'..."""".....""----..,---...""'""""""-"""""""'--_ rente, se acha aberta, na Secretaria dêste .Insti--o-

IM
�

I
-o-. tu to> , à rua Artista Bittencourt, n. 2, a matrículaCINE REX PER AL CINE ODEON ao Curso de Radio-Telegrafja, nele recern-orqcníac do.-- FONE 1581 - FONE 1581 - FONE 1602 - Inscrição e frequencia são absolutamente gratuitas.

A's 6,30 horas A's 4.30 e 7 horas Florianópolis, 19 setembro 1942
ALTINO FLORES, secr. geral.

p,��� ��e���Jo����;��ge i�g�������;11VidaFernandes de Almeida, Chefe da unidades do Exército nos anos de
2a Circunscrição do Recrutamen- 1939, 1940 e 1941, independente da
to, prestou alguns esclarecírnen- classe A, a que pertençarn..

,
tos sobre a mobilização geral.
Disse que a mobilização consis

te na passagem do efetivo de paz
das forças Armadas, para o efeti- As armas do sr. Killer
vo de guerra.
Embora o seu cara ter geral, a

mobilizacão está sujeita a instru
ções e diretivas que serão expedi
das pelo Ministério da Guerra, de
terminando as categorias e as

classes a serem incorporadas.
Só depois de baixadas essas ins

truções, é que serão chamados a

incorporação os reservistas, natu
ralmente principiando pelas clas
ses mais jovens, isto é, de 21 anos

para cima.
Terão preferência para a convo

cação os reservistas que se en-
-------------------------------

DE TABELAMENTO

Gr.nd. T6nico

Fazem anos lloJe J

A srfto, Lina D'Alascio;
o sr. Arnoldo Luz, tabe

lião;
o jovem Valdir, filho do

nosso estimado colega de
imprensa, jorn. Valdir Gri
sard, funcionario da I.O.E.;
o sr. José Espindola, pro- I

prietario do afrequesado bar
e restaurante "Modelo", da
cidade de I taj aí;
o jovem Luiz Felipe Ga

ma D'Eço , estudante;
o sr. Clodomir Neves Pi-

Baía, 19 (Agência Vitória)
-- Em feliz diligência, realiza
da sob a direção do dr. José
Batista Costa, diretor da Sec
ção de Armas e Munições

-

da
Polícia, as autoridades poli
ciais baianas apreenderam, na
residência do "eixista " Otto
Killer, 30 mil balas de diversos
tipos e calibres, grande núme
ro de espingardas e outras ar

mas de guerra. zani.

COMISSÃO
Nota do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda:
"O Governo do Estado acaba de restabelecer, sob novos moldes, a Comissão

de Tabelamento, que defenderá os interesses da coletividade, contra a alta injus
tificada nos preços dos artigos de primeira necessidade ao consumo geral. O es

tado de guerra, aliás, empresta ao caso gravidade indisfarçável, porque se en

quadra nos seus objetivos, precisamente, a segur-ança do equilíbrio nas relações
da vIda interna do país, um de cujos funelamentos, sem dúvida, é a harmonia dos

direitos individuais com os da sociedade,

Têm chegado ao conhecimento do sr. Interventor Federal, ultimamente, fatos

que denunciam abusos nos preços de atacadistas e varejistas, representando, evi

dentemente, uma prática excepcional na generalielade do nosso comércio, de quem
é lícito mesmo esperar o primeiro movimento ao encontro dos objetivos das pro
vidências ora tomadas pelo Governo.

A população, por sua vez, terá, na Comissão de Tabelamento, um órgão que

salvaguardará os interesses da economia popular e a cujo conhecimento devem ser

levadas quaisquer denúncias sobre fatos que atentem contra as razões de ordem

coletiva, as quais justificam a mais enérgica intervenção do Governo, na fixação
dos preços ele gêneros de consumo geral.

O Governo elo Estado agirá, ademais, em Intima colaboração com o Clube elos
Funcionários Públicos Civis ele Santa Catarina, que, para esse efeito, elesignou
uma comissão, composta dos srs. Pedro de Alcântara Pereira, José Cândido da

Silva, Hildebrando Barreto, Hermes Guedes da Fonseca, Marcos Nunes Vieira e

Reinaldo Alves, e que exercerá vigilância naquele sentido, assegurando o respeito
à economia popular e às circunstâncias ela situação excepcional que o nosso país
atravessa.

,

É, porém, sobretudo, do patriotismo dos comerciantes, que mais cumpre se

espere, num caso em que não faltará, si preciso, o rigor das medidas drásticas,
que o Governo do Estado se acha autorizado a adotar".

NascImentos:
Pelo advento de sua filhi

nha Dalva, acha-se em fes
tas o lar do sr. Erico Gru
miché de Sousa.

Agradecimento e missa
JOSE' DE OLIVEIRA CARVALHO

Viajantes I
Procedente de São Paulo

chegou a esta capital a

exma. sra. d. Maria Adelai·
de Sada Carvalho; viuva do
sr. José de Oliveira Carva
lho.

C1nbes:

Maria Adelaide Sada Carvalho, João de Oliveira Car
valho e familia, Luiz Carvalho e familia, Luiza Sada e

filhas (ausentes), ainda sob o profundo golpe pela morte
de seu querido esposo, irmão, tio, genro e cunhado,
ocorrida em São Paulo, vêm testemunhar a sua pro
funda gratidão a todos que vêm confortando-os com

cartões e telegramas, e convidam para assistirem à missa de 7,0
dia que, por alma do saudoso extinto';" mandam celebrar na

Catedral Metropolitana, às 7,30 horas, na próxima segunda-feira,
dia 21 do fluente, confessando-se sumamente gratos aos que
comparecerem a êsse ato de fé cristã.

O C. R.
amanhã,
sante.

Lirnoense efetuará,
animada tarde-dan-

Amanhã, às 13 horas, o C.R.
"6 de Janeiro" efetuará a "Fes
ta do Champanhe", cuja renda
reverterá em beneficio da cam

panha pró aquisição de uma

Bandeira Nacional a ser oferta
da ao 14 B.C., pelo povo de
São José.

Falecimentos:
Em Curitiba, onde resi

dia, faleceu a exma. sra, d.
Gen tileta Garcia Cerqueira
Lima, viuva do nosso sau

doso conterraneo major A·
dolfo de Cerqueira Lima.

dinheiro destinado
dos torpedeamentos

Rio, 19 (C. M.) - No botequim lume sempre crescente daquela so

localizado à esquina da avenida Mi-/ma. Perto da estação, a casa de co

randela, ClT: Nilópolis, es.tava e�- mé:'ci� em c�usa te�l apreciav.el fre:
posta ao publico uma caixa dcsti- quencia . Dal a razao de ter SIdo ali

nada a receber donativos para as localizada a caixa mencionada.
vítimas do torpedeamento dos na- Ante-ontem, porém, os ladrões as

vias brasileiros. Por cima do re- saltaram o botequim e carregaram
ceptáculo, a Bandeira Nacional, e ao com o dinheiro destinado às vitimas
lado, uma lista onde cada contrí- do torpedeamento, havendo em cai
buinte lançava o seu nome, seguido xa cêrca de dez contos de réis.
da quantia depositada. A afluência O fato é grave e a polícia Ilumi
de donativos foi grande desde o nense precisa adotar providências
primeiro dia em que alí apareceu exemplares no sentido de apurar e

a caixa referida. Os frequentadores punir devidamente os que se apro
do botequim, que são numerosos, priaram do dinheiro destinado às
tinham sempre o cuidado de veri- vítimas dos nazi-f'acistas .

ficar a soma das quantias doadas. Estamos certos, de que essas pro-
E diariamente era festejado o vo- vidências não tardarão.

------------------------��������

Cartazes do

Furtaram o

às vítimas

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nhD Crelslta�1
"SILVEIRA"

A's 6,30 horas

Terror no Paraiso Quero um marido Punhos contra
revólver

Com Tim Holt e Ray Whitley
Mr. Wong. detetive
Com Boris Karlolt e Grant

Withers
Cine Jor. Bras. 60

Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços: 2$000, 1$500 e 1$000

Imp. até 10 anos

Com Frederic March
F;eld

Avante Brasil I

Bette 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

e

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

A VOZ do mundo Jor. da Guerra

Preços 2$500 e 2$000
Imp. até 14 anos

5:000$000 Deve ter partido, hoje, pela�:OOU$UUO
manhã, de Montevidéo, com

destino ao Chile, o chanceler
uruguaio, Alberto Guani, que vai
àquele país como convidado do
presidente Rios.

,.

De ordem da diretoria, tenho o grato
prazer de convidar as exmas. Autorida

des, os socios e' suas familias e o público em geral pa
ra assistirem ao ato inaugural do XIIla. Exposição Aví
cola e para visitá-la durante sua vigencia. A inaugura
ção terá logar às 17 horus de domingo (dia 20), no pre
dio sito à rua Trajano n= 3 e será encerrada às 20 ho
ras do domingo seguinte (dia 27).

Florianópolis, 18 de Setembro de 1942.
Denton Notividade, lo Secretario.

o Brasil está construindo mais
nevlos-de-suene e lanchas

torpedeiras
Rio, 19 (E.) -- Constitu bri

lhante acontecimento a cerirno
nia, nos Estaleiros da Compa
nhia de Navegação Costeira, na

ilha do Viana, do batimento da
quilha de um pequeno navio
de-guerra, que p Estado do Rio
vai oferecer à nossa Marinha.
Com essa unidade inicia-se a

construção de uma serie de
Ianhas-torpedeiras, r em número
de 30, que deverão ser entre

gues à Marinha de guerra do
Brasil.

CAMPANHA NACIONAL DE
AVIAÇÃO

.Conn-ihuição cio comór-eio local:
Quan tia já publicada 103 :08U$00t)
Cia. Telefônica Cala-
rinense .

Sociedade Valgo Ltda
Banco de Crédito Po
pular e Agrícola
de Sanla Catarina ..

Cardoso &. Cia .

Elias Feingold .

Livôn ius &: \...W. .• '.

\' ilor Busch &. t:ia ..

Mariano Vieira &. Cia.
Empregados do Res-
taurantc "Estrela"

Hodolfo G. Hickel .

Orlando Daruiani .

Carlos Leyendecker "

Agcnor Veríssímo Pe-
reira .

Nestor Vieira .

SJ\1, Amor à Arte 5008000
100!3000
50$000

Gl)O�;()()(.,
5f,O�.OOO
100$000

102$000
�t)O:3U(!O
508000
100$000

PIANO

Peças �enuinas FORD
Só

IEcos e Notícias I
Amanhã, às 10 horas, na Igre

ja Presbiteriana Independente,
I será efetuada uma reunião,
a-fim-de serem tratados vários
assuntos de interesse na forma
ção moral e religiosa.

:f-

Em sucessão à firma indivi
dual "Cássio Medeiros", esta
belecida na cidade de Blumenau,
foi fundada a Sociedade Anô
nima "Industrias Gerais Cássio
Medeiros S.�.".

•

Estará amanhã de plan
tão a Farmacia Sto. Anto
nio, à rua João Pinto.

Amanhã, na Missa das lO
horas, celebrada na Catedral,
ocupará a tribuna sacra o ilustra
do revm. frei' D. Henrique
Trindade, bispo da diocese de
Bomfim, no Estado da Baía.

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

preços só na CASA MISCELANEA.
Rua Trajano. 12.

Clinica médico-cirúrgica do I�!;cla��P�mOm�é!t�Od�
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

�'I
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
bidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vario

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspitals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira,

30
-

Fone, 1009
Hor-ár-Io: Das 14 às 16 horas, díaría

mente.

ÚLTIMA HORA
Foi anunciado que a RAF

realizou, ante-ontem, violento
bombardeio contra o porto fran
cês de Bordéos, atacando, com

sucesso, as docas e instalações
portuárias.

A emissora de Moscou anun

ciou que poderosos reforços, vin
dos da Siber ia, chegaram a Es
talingrado.

As tropas britânicas conti
nuam avançando, com singular
rapidez, na ilha de Madagáscar.
A resistencia, em alguns setores,
é agora quase nula.

•

Os russos passaram à ofensiva
na: frente de Voronesh.

*

20S000
20$000

Uma partida de, 15.000 tone
ladas de carvão chegou ao Bra
sil, procedente dos Estados
Unidos e destinada à Estrada
de Ferro Central do Brasil.

•

Os nipônicos anunciam que
não permitirão seja o Pacífico
ocidental cruzado por qualquer
navio neutro.

•

A emissora de Budapeste avi-
sou a população de que balões
carregados de explosivos esta
vam flutuando sobre o territorio
húngaro. Não deu outros por
menores.

A R A F está lançando
sôbre as cidades industriais
do Alemanha, segundo se

noticia em Londres, bom
bas de 4.000 quilos.

�

Uma força de paraque
distas do Exercito norte
americano chegou à Grã·
Bretanha.

- ,-

com os cOnCeSSIOnar10S:
Tulli Amin «: Irmão

Cons. Mafra, 54-Caixa postal 171-Fone

Durante esta semana os

nazistas fuzilaram, na

França ocupada, 116 fran
ceses, como represalia pe
los atentados levado - a

5 66 efeito_ contra o exercito
1 . alema.o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


