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DAS FORÇAS NORTE-AMERICANAS NA EUROP�L�:.R��\1E�OU
PARAQUEDISTAS NORTE-AMERICANAS SE INCORPORARAM A-S"FOR·

NAS ILHAS BRITÂNICAS.

Paraquedistas norte -americanos na
LONDRES, 21 (A. P.) -- o Q. G.
QUE TROPAS

ÇAS ·OFENSIVAS QUE SE ENCONTRAM

Machado & (ia.
Agências e

Represen tccões
C.iu pOlt.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FlORIANOPOllS

Sub-Igentel nOI principlh
munciploi do E.tldo.

17P. Florianópolis Segunda-feira. 21 de Setembro de 1942 I N. 8641

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro. cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vítor Meirelles 18-1' andar.

ANO XXVIII

OS CIVIS DE 16 A 50 ANOS<êerim�nia para o recebimento de novos «lanks»
Moscou, 21. (R.)-Todos os CIVIS de 16 a

50 anos de idade que receberam instrucão
militar tiveram ordens de marchar para a
linha de frente, conforme acaba de de�ermi·
nar o comando soviético.

Na presente iotografia vê-se enorme retrato de Stalin, <
o qual;' foi

-

erguido numa cerirnonia
do exército russo, pela qual as forças soviéticas receberam novos tanks. As guarnições des

sas unidades estão formadas diante das mesmas, as quais deverão em breve continuar a

arremetida das forças blindadas soviéticas contra as divisões de Hitler.

(Foto de "British News Service", para O ESTADO).
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O--'-p-o-V-O--í-t-a-l-t--a'-n-o- já está vendo -M-e�-:-;n-�-saa-ss-'m-e-Ih-GO-r:-:s-:-t�-�-IO-S-�-i-;�-:-re-:�
de olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes preços só na CASA MISCELANEA.

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica. que combate do lado errado - Rua Trajano. 12.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447 Hostilidades dos 'raft- os ALEMÃES TI';}lbM A REVOL-

DE MANHÃ: 10 à� 12 hs. - À' TARDE: 3 às 6 hs. Londres, 21 (Reuters) - Está-se tornando evidente que ceses em Paris TA lH)S G-l:EGOS

a Itália mostra-se particularmente preocupada com a entrada Angora, setembro (Interaliado) --

A Zurique, 21 (Reuters) - O ge- Medidas barbaras estão sendo torna-
no Brasil na guerra, anuncia o .ímportante jornal escosses, (l'1S contra a 1.'('!)·lll'lç;;0 crcza. 0.,0_ ncral Stualpnagel, comandante das __ , '. ,U :.; <.: '

"The Scotman". "Além de os ínterêsses nacionais italianos te- �,.rczos teern orrlcru d-: ti'car C111 suasfôrças germânicas de ocupação, 01'- - " �,

rem sido atingidos por êsse golpe contra a estratégia do Eixo, casas das 6 horas (la tarde até as
denou que todos os teatros, cinemas o 1escreve o órgão, o efeito moral é imenso, visto como milhões . _

o roras do dia seguinte, de ler as

lt Ih Brasil d t d
e outras casas de diversões em Pa- iauc.as e portas fechadas e só comde italianos vo am os o os para o rasu, on e, par e a po-

1
- -

d it Ii d d d t " ris fechassem as portas sábado e on-llicença especial podem circular nas
llU açao se compoe e I a ianos ou e seus escen en es . . - .' E t I' ,- d d

'

, ... . . lemo Todas as competiçóes desporti- luas. s as rcen ças sao a as so-

Os líderes Iascistas italíanos receiam que a entrada do
I f' t bé

mente a funcionários públicos su-
,

l-ameri fI·t f' 1 t
vas icaram am em suspensas.· .

di I'
. ..

:lpais su -amerrcano no con 1 o convença ma men e o povo _

.

. pcrrores, me ICOS, uncionarros la

it Ii d tá b t d d 1 d d
. Acentua o general alemão que tais luz e "ás para serviços uraentes

I .a lano e que es a com a en o o a o erra o.
medidas foram tomadas, "porque O porta"'dor de arn;as é fuzilact"'o ime�
as tentativas de assalto contra o diatamente sem julgamento.
cxérci lo germftnico mull iplicaram-

Pede-se aos habi.tan les que coo-

perem com as autor idades dc ocupa-
se recentemente". çêlo.

Apedrejaram a Radio Estadual
Rio 21 (C. P.) - Informam de Belém que os jornais fize

ram arr{plas reportagens sôbre o ato de. sabotagem praticado
contra a Rádio Difusora local, de propnedade do Estado, por
parte de quinta-colunistas, apedrejando-a. .'. .

A polícia prendeu vários elementos suspeItos, �nclusIve os

Prof. Tácito Silveira Calda." Rubens Almeida, Luiz Gonzaga
Heis, Cirineu Teixeira, Corrêa Araujo e Solano Rodrigues.Pros
seguem as diligências.
��------------------�--. .-------------------------

Morreu a mais velha Reforcos em homens

mulher brasileira e material de guerra
Londres, 21 (A. P.) - Informa- Estocolmo, 21 (Reuters). - As donas de casas alemãs estão-

ções procedentes de Vichl- e basca- se queixando de que o pão no III Reich é grudento e duro de
das em telegramas ele Sofia dizem cortar, informa o jornal nazista "Der Angriff". Para remediar
que () general· Dragn-Xlihailovic.! isso, o jornal em. apreço declara que os padeiros serão postos
chcf'e dos gucrrilhei!'!)s ,ÍlIg,)slúY'lS I sob controle.

'

E, se não puderem fazer pão em boas condições,
que resistem ao domínio alemão nas serão cassadas as suas licenças. Entretanto," Der Angriff" não
montanhas da Sérvia.Yrcccbcu gran-I faz menção alguma aos ingredientes que emprestam condições'
dcs reforços em homens e material' "grudentas". ao pão alemão.
dr guerra, por via at'l'ca.proccrlen- Na Rurnanie , tambem, segundo se informa, o pão é amargo,
les das bases nliadas no Oriente pesado e grudento, e de qualidade tão inferior, que muitas peso
Próximo". soas teem ficado doente ao comê-lo.

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

1\1as Hitler esqueceu Tímeshenko _

Londres, 21 (Heuters) - Aludindo ao objetivo alemão de "neutra
lizar" a Rússia .o comentarista da rúdio alemã declarou: - "A Europa
não terá, depois, senão uma fronteira fortificada -- a Ircnteira contra fi

Grã-Bretanha - e o combale da Europa unida cont inuarú até um fim

decisivo. Haverá guarnições militurcs espalhadas por todo o continente

europeu. No interior do continc ní c, haverá o Grande He ich alemão ao

norte, e o Império italiano ao sul. Os dois não eompetirão entre si. Ao

contrário, essas duas potências vitoriosas ela Europa compartilharão da

liderança con tinental. As esferas de economia das várias nações euro

péias serão 'determinadas de acôrdo com as necessidades ela integridade
do continente, como um todo. As denominadas liberdades democráticas

da Europa ocidental serão serão substitui das pela "liberdade sob a dis-

ciplina". U

Infelizmente (comenta-se -ncsta capital) os planos nazistas terão que

ser revistos após a batalha de Estalingrado ... Hitler osquccêra Timo

chcnko ...

Cristobal, zona do Canal de Pa

namá, 21 (A. P.) - O juiz dc Gard

ner condenou o comandante do tran

sallânlico italiano "Conde Bianca

mano", capitão Giuseppe Ferrara, e

três dos maquinistas do mesmo

navio, a três anos de prisão, por

"atos de sabotagem" e mais a um

ano e 5.000 dolares de multa por

"conspiração" .

Essa última condenação de um

ano será, no entanto, suspensa se

os condenados pagarem de imedia

to a multa. Cumpril'iiC1 assim só

mente os três anos da primeira
cond�çíio.

Navio acionado com

gasogenio

o pão que Hitler amassou

Pôr í.o Alegre, 21 (A. N.) - O co

mandante Haroldo Heis, capitão dos
Pari os do Estado, realizou uma vis

toria técnica num barco dotado de

gasogênio que "em í'azcndo, desde
melados de julho, constantes 'Via

gens de Montenegro a Pôr to Alegre.
O referido oficial considerou o

barco em perfeitas con<liç'0l's de

navegabilidade, tendo :'eli('ilC1do o

seu proprietário pela iniciativa.

Dr. LAURO nAURA
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especíalisado

das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

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

hemorroiàes sem operação.
Fisioterapia - Diatermia e

lmlra - vermelho.
Oonsultas - das 10 às 12

e das 15 às 17 horas.
Consultoria - R. Tiradentes

14. 'I'el. 1.663.
Residencia - R. João pinto

9. Te!. 1.607.
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RUA sAO BENTO, 93

1.. ANO. ' SALAS 4 e 5
SAO PAULO

���!Execuçao perfeIta de retratos a craion e

o l e o , Artistas habeis e e s o ac
í

c l í

s c d o s

em reprodução .de fotografias antigas
ou estragados pelo tempo.

NENHUM HOMEM PODE RECUAR
Moscou, 21 (R.) - "Resistir e contra-atacar ime

diatamente", foi a ordem dada pelo marechal Timo
chenko para as força.s que defendem Estalingrado. "Ne
nhum homem pode recuar. Já. não se trata de morrer
defendendo a cidade. mais de matar e destruir o agres
sor rio.ais ter' - acrescenta a ordem do marechal Timo
chenko.

e um papagaio
com o Brasil

um macaco

para troçar
Rio, 21 (C,. P,) --: Em Petrópolis foi preso, pelos populares

em plena Ave:r:lda Qumze e entregue a um policial, o indivíduo
Leopoldo Verrmsck, que proferia pubucamente pesados insul
tos ao Brasil e às nações unidas. Não obstante ser natural da
Jugoslavia, país cujo povo vem reagindo denodadamente contra

o, domínio nazist� ,? i_ndivíduo em. questão é considerado peri
goso agente dos immigos do Brasil. E' estabelecido na cidade
serra_na e possue um macaco e um papagáío, os quais, ao que
se arírma, chega a utilizar para graçolas contra O nosso p[fís.

Aluga .se�_ urna,
com todo o con

forto, dispondo de grande
quintal, à rua Conselheiro
Mufra, 106. Tratar na casa

�o lado. sv ..3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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uando prisioneiro russo trabalha para os alemães
FRONTEIRA ALEMÃ, 19 (R.) -- SUBORNADOS PELA PROMESSA DE MELHORES RAÇÕES E TRATAMENTO MAIS HUMANO, CENTO E CINCO
ENTA PRISIONEIROS RUSSOS, QUE SE ACHAVAM NUM GRANDE CAMPO DE CONCENTRAÇÃO, CONCORDARAM EM TRABALHAR PARA OS
ALEMÃES. DE FATO, TRABALHARAM UM DIA TODO E, À NOITE, RECEBERAM RAÇõES ESPECIAIS. MAS, QUANDO OS NAZISTAS FORAM

PROCURÁ-LOS, NA MANHÃ SEGUINTE, NÃO CONSEGUIRAM ENCONTRÁ-LOS. TINHAM SIDO MORTOS PELOS OUTROS PRISIONEIROS RUSSOS.

I:
I
II

estão desanimados? A senhora

precisa limpar-lhes o sistema

intestinal. Mas use um laxante

suave e seguro como o ENO.

Mas não confunda: -

,

ENO-f/5at de�f/'
"

I"

Alugam-seser integralistasSó podiam
•

1 predio de construção
recente para familia de tra

Iamento, com instalação para
criado 6 g�r,ge. à Avenida
Mauro Ramos, n- 156.
-Duas boas salas para con

sultórío, à rua João Pinto
n° 5 (60 lado do Banco do
Comércio). tntormacões: Te
lefone I 658 e 1.500 ou rUA

João-Pinto n. 5-térreo.

Rio, 19 (C. P.) - Depois de I São integralistas, também,
outras considerações assim fi- sem o confessar, são afins,
naliza um dos seus comentá- l' pelo menos, dos integralistas,
rios sobre o atual momento os indivíduos que, desde os

brasileiro o "Diário de Noti- primeiros atentados do Eixo

cias", de�ta capital: contra o Brasil, e até agora -

"São integralistas, e tinham ainda agora! - sustentam a

de o ser logicamente, êsses ínexíetêncía de quinta-colunis
brasileiros que vêm sendo pe- tas brasileiros. E os que, a

gados em flagrante de lesa- pretexto de ".união. nacional':,
pátría, aplaudindo o afunda- pleIteam a Impunidade, o SI

mento de navios brasileiros, e lêncio e, implicitamente, o

a morte de soldados e mari- prestigio para os chefes do na

nheiros, mulheres e crianças zismo brasileiro. E, com uma

brasileiras. São indivíduos que pascacice acaciana, supõem in

se deixaram envolver pela timidar os inimigos dêstes

propaganda do partido que di- com a �esmora�iza�,issi_ma pe

fundiu no Brasil a mesma cha de sxtremista ", tao gas

"ideologia" do nazismo e do ta pelo uso e o abuso que dela

fascismo. sempre fez a má fé".

h.
a

Não tenhas dúvida em de- vende se
uma mac lD

nunciar um "quinta-coluna",
-

àe costura de

por mais que pareça teu ami- mão marca Vestasínha nova

g'o; não merece tua estima um sem uso. por 270$ Tratar cum
traidor da Pátria. (L. D. N.). o cbauffeur do Carro na. 1522

}AISSA «Quinta-colunista»
preso da Baia

Salvador, 19 (A. N.) - A polícia
baiana deteve o quinta-colunista
Manoel Rodeiro, colaborador do es

pião nazista Hans Rantemberg, que
empregava sna atividade na distri
buic:iio de prospectos de propugan
da do 30 Ileich. Rodeiro é brasileir-o
e achava-se foragido desde a pri
são de Nilo Sousa, propr-ietário do
"Bar Marituno ", onde Rodeiro ore
rava e onde se reuniam os infor
mantes do movimento de navios em

nosso porto, pois exercia, ilegal
mente, a profissão de "conferente
de navios".

Argeu Silva e ítlhos.: Olga Costa, Irinéa
Silva, Aristeu Silva, senhora e ttlhos, Tadeu Silva, senho
ra e filhos, Irineu Sitva e Benta Borges, íamilí a (ausentesj,
convidam aos demais parentes e pessoas de suas amizades

para assistirem, na Catedral Metropr.lttana, a Misse que,
pela passagem do primeiro aniversario de Ialecímento de
sua sempre querida e Ines queclvei esposa, filha, mãe,
cunhada e tia MARIA DA SILVA, mandam rezar, no dia
21 do corrente, às 7,30 horas, no altar de Nossa Senhora
de Lurdes, apresentando, antecipadamente, eternos agra
decimentos a to dos que comparecerem a esse ato de
santa religião e caridade.

li

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

RIl\lS E [J\I\rSJ\�01
Verifique estes sintomas!
• Aos rins cabe a tarefa de eli
minar as impurezas do organismo.
Com os anos ela se torna mais
árdua e nem sempre mantém plena
eficiência. Dôres nas costas, dôres
reumáticas nos músculos e juntas, uri
nlt turva, escaldante, escassa, pés in
chados, olhos empapuçados - podem
indicar uricemia, envenenamento

do organismo pelo ácido úrico.
Para isto, tome as Pílulas de
Foster. Ajude a remover o exces

so de ácido úrico prevenindo-se
de graves enfermidades e conser

vando o prazer de viver.

Píl1llas de rOBTER

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro" n° 23:

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

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

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

5vs-5

Dôr 'de dente?
Para os Rins e a Bexiga
Preferida. porque são:

• Diuréticas e balsâmicas - pielites, uretrites e ciStites.
éesinieeame anvemes rins. • Fáceis de tomar. Ia ..

• Combatem o ácido úri- sista nas legítimas p1/" ..
c. e manifestações. 14s dt Fester (invélu ..

• Indicadas também para cro vermelho).

..,. ,.,••.N.S. lU N.' m I. 15-4·41

�m- __

«Para isso não há limites!
Londres, 19 (R.) ....:... Em vi�i ta às usinas situadas ao norte da cida

de, o ministro da Produção Oliver Lyttelton .percorreu as fábricas de

tanks, assistindo a várias fases de sua fabricação. Ao acentuar que a

produção de tanks de uma dessas usinas havia colocado a fábrica na

vanguarda de todas as demais nessa zona industrial, o ministro frisou:
"Lindo trabalho. Precisamos que vocês façam ainda mais. Para tsSIJ
pão *l\â limites 1". -'ll

'_

HI·tler J"a' quer desl·stl·r da Russl·a 1lIETRALHAn()S RIU �IASSA
I Londres, Setembro (Inter-

I
aliado) - O representante do

Estocolmo, 19 (R,) - A julgar por lima irradiação feita da própria Govêrno Grego 110 exílio in-

f�'enle de batalha p�lo dr. H:lJ1s Frítzschc, primeiro l(�eLlt()1' do dr , formou que as autoridades
(,oebl�els, HJIIC'I' esta apenas a espera ela queda de Estalingrado para alemãs e ítalínnus na ilha
dar por ,findas a� �uas ()pel'�l�ÕCS milil.arcs na Hl�ssia.

.

' I oeupada de lUitilene fuzilaram
De Jato o refendo dr. Fritzsche disse o scgniute : "Nossos soldados 400'l'eg'os acusados de sabota

já sabem agora que Estalingrudo será o pôsto mais avreicado da Europa I g'el� e resistência. Os fuzila
contra os russos", - o que todos os correspondentes suecos, em Ber- mentes fora ln feitos com me
lim, interpretam como sendo "uma frase indiscutivelmente inspirada tralhadoras.
pelos altos círculos nazistas, senão pelo próprio Fuehrcr" .

DORES e

RESFRIADOS

Pilhagem alemã na

Holanda
Londres, 19 (R.) - Um ter

ço do capital da maior firma
de motores da Holanda foi pi-

Ilhado pelos alemães, segundo
uma informação recentemen

I
te chegada a esta capital.

eólicos
das criancas

.

* Quando seus fiihinholl

tiverem cólicas, evite

purgan tes violen'tos e noci

vos. Dê-lhes o Leite deMag
nesia de Phillips, de efeito

suave. É um laxativo brando

mas eficiente, que neutra

liza os ácidos do estômago,
estimula a digestão e auxilia

a descarga do organismo. O
Lei t e deMagnesia dePhillipll
é indicado para os delicado.

órgãos infantis.

A -Agonia da Asma
Aliviadal- e� 3 Minutos
Em 3 minutos a nova receita - Mendaco

_ começa a circular no sangue, aliviando
os acessos e os ataques de asma. Em
pouco tempo, é possivel dormir bem, respí
rando livre e facilmente, Mendaco alivia-o,
mesmo que o seu mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que obstrúe as
vias respíratorias, mi n a n d o a sua energia,
arruinando sua 6 a ú de, tazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mandaco tem tanto
êxito que garantimos aos pacientes respira
ção livre e fácil em 24 horas e que acaba-
rão com a asma completamente em 8 dias,
ou devolveremos o dinheiro ao ser-nos res-
tituido o pacote vazio. Peça Mandaco em

C L 1 1-��:ii1ue: ���f!!�I.a, hOie, mesmo. Nossa ga- 0II10 ava se exp lca•••

Mendaco .4:"!:::m

» PERDEU-SE ��e��� Instituto Brasil�E. Unidos, de S. Catarina
no trajeto entre a rua Luiz De ordem do sr. Presidente, torno público que,
Píazze e o ponto dos ônibus, da proxrrno segunda-feira (dia 21) até o 30 do cor

uma medalha de ouro com rente, se acha aberta, na Secretaria dêste .Insti
a efígie de Sta. Teresinha e tu to s

, à rua Artista Bittencourt, n. 2, a matrícula
um alfinete com I) nome ao Curso de Radio-Telegrafia, nele recem-organizodo.
Marcia. A pessoa que os en- Inscrição e frequencia são absolutamente gratuitas.
tregar nesta redação será Florianópolis, 19 setembro 1942
gratf!lcada, Q y. i ALlTINO FLOR:E:S, SGcr, geral.

Farmácia ((Esperança»
do

farmacêutico NILO LAUS

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

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edificío do

APRISIONAMENTOS

Zurique (Setembro, Interalíado)
- Sessenta an tigos prisioneiros bel

gas de guerra que já haviam sido
mandados de volta para suas casas,
foram novamente detidos em Bru

xelas, devido a uma série ele atos

de sabotagem, cujos autores ainda
não foram descobertos.
Cinco civis, a serviço dos ale

mães, ficaram feridos.
Na prisão ele St. Gilles cm Bru

xelas, os alemães escolheram 100
judeus e 70 supostos comunistas,
que haviam sido presos, e os de

portaram da Bélgica.

TOSSE
Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de Vapo.Rub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

Fronteira Franco Espanhola, se: "Absolutamente ninguem me
19 (D, P,) - O sr Pierre Laval poderá fazer desistir ela decisão
exerceu uma represália contra o ele livrar a França elos judeus es
clero católico devido à sua opasi- trangeiros e ele enviá-los aos seus
cão às medidas anti-semítas, colo- lugares de procedência. Não rece
canelo o Padre Chaillet sob custó- berei �e nenhum país lições de
dia em sua residência de Areleche. humanitarismo, Os careliais e ar
O Padre Chaillet é presidente elo cebispos católicos intervieram, po
grupo "Amizade Cristã", que pre- rém, caela um é senhor de sua es

ga a tolerância e além elisso é co- fera de ação. Eles são senhores
laborador do Cardial Gemier, Ar- dos assuntos ela religião e eu o sou

cebispo de Lião, com os elo govêrno. Não fiz mais
Ao falar, ante os corresponden- do que aplicar aos judeus ames

tes estrangeiros em Vichí, no fim I mo tratamento que a igreja ca
da semana, o sr. Pierre Laval dís- tólica pregou há varias séculos",

_IDEA 1.__J HOT.BJl�
Ótimos quartos, moderna e excelente localização.
Diarias desde 12$000 - Pensionistas, a combinar.
Manda marmitas a domici lio. - Dispõe de confortavel salão

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

Ambiente familiar.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N.70.

Caixa de (orreio, 93. -- Telefone,iJ659
Endereço telegráfico: "FRABISIL" - Florianópolis.

10 v·-7

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons- Mafra, 4 e S - FONE 1.6!t2 :
e, Entrega a domicilio •
• •
•............ ;......•••..

CASA Aluga-se uma,
própria para pa

daria ou pequena tndustrte,
com moradia, à rua Boca
lúva, 15. Tratar com o pro
prletarío do Café .eJavas.

5 V8.· 1
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EDITAL DE PRIlUEIRA PRAÇA CO�I
o PRAZO DE VINTE DIAS

o Doutor Aristeu Rui de Oouvêa Schie
fler, Juiz Substituto da P_ Circunscr í

ção em exercicio 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 vinte
dias virem, ou dêle conhecimento tive
rem que, no dia seis de outubro próxi
mo víndouro (terça-Ie ira) , à frente do
ediflcio do Palácio da Justiça, à Praça
Pereira Oliveira, o porteiro dos audítõ
rios dêste Juizo trará a público pregão
de venda e arrematação a quem mais
dér e maior lanço oferecer sobre a res

pectiva avaliação de doze contos de réis

(12:000$000), o seguinte: N. 1 - Um ter

reno situado no distrito do. Saco dos Li

mões, dêste Munlcpio, com a área de

quatro mil quinhentos e cincoenta metros

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

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

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

das, envidraçadas uma delas, todas com

diver-sos compartimentos, ed1ficadas no

terr-euo acima, avallados por doze con

tos de réis (12:000$000). ll:sses imóveis
foram penhorados ao espólío de José Mar
tins do qual é tambem representant.e a

v íuva do de cujos Leontina Martins, na

ação executiva hipotecár-Ia que lhe move

Manoel Galdino Vieira: E, para que che

gue ao conhecimento de todos, mandou

expedir o presente edital que será afixa
do no legar do costume e publicado na

forma da lei. Dado e passado nesta cida
de de Florianópolis, aos quinze dias do
mês de setembro de mil novecentos e qua
renta e dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
Escriv1\o, o subscrevi. Selos a final.

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

forme.

:\·\}::�;::;;;�:::;::�;;;;:::;;;;;;;�:::::\III
:\ E EU VI, AO PRIMFlRO 'EXAME :\:\':\: aUE G/UETTE NÃO REfPEITA i:::\::: NEM MESMO BARBA DE ARAME! :)\

MAS 11M DIA O BAI(FmNO
ACONJElHOU-_ME LADINO:

•

!
r

Confôrto - Uma das vantagens da Gillette
Para os que têm a barba dura e a pele sensivel, o barbear
é um problema. A irritação da pele, provocada pelo passar
da navalha, produz ardor e afogueamento no rosto, tornan

do um suplício essa obrigação diária. Gillette é para essas pes
sôas ú mais indicado remédio, pois nada há como Gillette para
evitar a irritação da pele. Se deseja barbear-se com comodidade,
economia e higiene, faça a bar-

G •.lletteba em casa, com um aparelho
Gillette Tech e as insuperáveis
lâminas' Gillette Azul, legitimas. C. Postal 1797 - Rio de Janeiro

JULGAMENTO PARA OS CRIMINO
SOS NAZISTAS

Londres, setembro (lntcraliado)
- Os circulos holandeses desla ca

pílal receberam com grande satisfa
cão a advertência do Presidente
Roosevelt dirigida aos invasores do
eixo, de que depois da guerra eles
serão submetidos a JUI.gamento pe-Ilos seus "crimes bárbaros", inclu
sive a execução de .t-eféns por atos
de sabotagem e outras atividades
anti-alemães.
Salienta-se que a mensagem do

Presidente Roosevelt mostrou ao

mundo, e particularmente aos im

migos da democracia, "a intençào
firme das Nações Unidas de punir
os crirní nosos e' seus cúmplices".
Um porta-voz holandês declarou

que a "Holanda, juntamente com

outros aliados, está Iirmemente re

solvida a tomar as medidas aprn
pr iadas contra os carrascos nazis
tas" .

O E-scrivão

Hygtno Luíz Gonzaga A Felicidadê�eÍD
Suas Mãos

EmTAI, DE PRIMEIRA PRAÇA CO�I
O PRAZO DE 10 DIAS

O Doutor Aristeu Rui de Gouvêa Schie

fiei', Juiz Substituto da la. 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 lIrazo de dez
dias virem, ou dêle conhecimento tívs

rem que, no dia 28 do corrente, às 14

horas, à fr-en 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 arrema

tação a quem mais dér e maior lanço
oferecer sobre as respectivas avaliações
de seiscen·tos e cincoenta mil réis _ ...

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

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

quena com um metro e quarenta centi

metros por noventa centímetros _ .....

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

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

tros por quarenta e cinco centimetros

(1,60xO,45), avaliado por cento e seten

ta e cinco mil réis (175$000). :esses 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 Raimundo Bes

sa. E, para que chegue ao conhecimento

de todos mandou expedir o presente edi

tal que será afixado no logar do costu

me e publicado na forma da lei. Dado e

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

de mil novecentos e quarenta e dois. Eu,
Hygfno Luiz Gonzaga, Escrivão, o subs

creví. Selos a final. (Ass.) Aristeu Rui

de Gouvêa Schiefler, Juiz Substituto em

exerc!cio. Está conforme.
O Escrivão

Hygfno Luiz Gonzaga

A maneira de conseguir, em ape
nas 5 horas semanais, uma ines
perada serenidade de espírito e

auto-confiança. No número de
Julho de SELEÇÕES. E mais:

Os 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.

Uma indústria milionária
no sertão brasileiro. His
tória dum 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.

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

quando «a devoção antes da obri
gação» . . . Pago 1.

Cuidado com os batedores
de carteira I Revelações sôbre
os hábeis truques empregados pela
gatunagem para limpar de um

modo impercept ivel os bolsos dos
incautos - e algumas simples regras
para proteger a carteira ... Pago 53.

Como os sonhos nos ajudam
a dormir melhor. Pondo ao

alcance de todos a interpretação
definitiva das fantásticas e aber
rantes visões que nos atravessam

p espírito enquanto descançamos
nos braços de Morpheu... Pago 13.

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

JULHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

O EXERCITO DE MULHERES VO

LUNTARIAS ALIADAS

Cairo, setembro (Interaliado) -

Um dos maiores acontecimentos, no

Oriente, é a formação do exército

de moças. Usam uniformes aliados

e formam todas uma brigada alia

da. Dizem os soldados que êste

exército talvez seja _ .. melhor cio

que o exército masculino, porque
nos hospitais as mulheres são me

lhores enfermeiras e nas cantinas

melhores cozinheiras.

Mas, deixemos de lado as arredo

Las, pois, na verdade, as mulheres

têm papel de grande importância

Representantes:
MACHADO & Cia.

Prestígía O Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta • colunista". (L.'
D. N.).nesta guerra. CHICOTEADOS POR NÃO QUERE·· CURSO DE EMERGENCIA DE ME-

REM lVIOIWER DE FOME DICINA MILITAR PARA

I·
Cairo Setembr-o (Intcrul iado) -_.- MÊDICOS CIVIS

.\� auto;-iclades ale más de Atenas ele- Sob a direção do Snr. Major Dr.
(,rli'-:1111 que ser á» castigados puhli- Gilberto David, Diretor do H. M.
",IIIlt!nte a chicote r.s que esconde- desta cidade, iniciar-se-á no dia 20
rem V" seus alimentos e não dedu- elo corrente (Domingo), o Curso
rarem os alimentos perante HS au- cujo titulo encima estas linhas.
loridades alemãs. Pelo fato de es- São convidados pois, todos os mé
coneler alimentos e por outras fal-I dicos nele inscritos, a comparece
las do mesmo cul ib. e. as -iutorída- rem nesse dia ás 10 horas da manhã,
eles alemãs derum a cada culpa-!o

'

na séde da Associação Catarinense
20 chicotadas nas costas, em praça de Imprensa, que é onde será ele
pl;,Ji ica, ministrado.

E1H1.'AJJ DE PIUl\IEIRA PRAÇA COM

O }'RAZO DE 10 DIAS

O D�utor Aristeu Rui de Gouvêa Schie

fler, Juiz Substituto da la. Circunscri

ção em exerc!cio 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

com o prazo de dez dias virem, ou dêle

conhecimento tiverem que, no dia 25 do

corrente, às 14 horas, 'à frente do edifí

cio do Palácio da Justiça, à Praça Perei·

ra Oliveira, o porteiro dos auditórios

dêste .Iuizo, trará a público pregão de

venda e arrematação a quem mais dér e

maior lanço oferecer sobre a respectiva
avaliação de dois contos e setecentos

mil réis (2:700$000), o seguinte: N. 1 -

Um aparelho de rádio marca Philips,
com seis válvulas, tipo' 1.942, sob o n,

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

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

conservação, avaliado por duzentos mil

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

penhorados a Jairo Calado no executivo
fiscal que lhe move o Instituto, de Apo
sentadoria e Pensões dos Jndustr-íãríos.
E, para que Chegue ao conhecimento de

todos mandou expedir o presente edital

que será afixado no logar do costume é

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 !1onzaga, Escrivão, o

subscrevi, Selos a final. (Ass.), Aristeu

Rui de Gouvêa Schie.fler. Juiz Substí

tuto em exercício. Está conforme.

.0 Escr-Ivão

Hygino Luiz Gonzaga

Caspa 1
LHOSA I

LOÇAO MARAVI.
Rua do Rosário, 55-A 2.° andar - Rio

G.Dr. (Ierno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
lo andar (Altos do Café
Bubi). - Fone' 1.1t68.

--"�-�---------------------------------------------�--_���-u

DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

sob a direção clínica do mêdko Dr. DJALMA MOELLMANN
Construção moderna e oontortavet, situada em apraztvel chácara, com
esplendlda vista flua o mar, exc.Iente local para cura e repouso; á
gua fria � quente

CASA

-

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédi�o Popular e Ag, í(ola
de Santa Catarina

PIANO Aparelhamento completo e moderníssimo para tra ta
Vende· se um, boa marca, em mento médico eírürsíce e gineCOlógico.
Perfeito estado de conserva.

Ralos X- Ultra-violeta-Infca-vermelhos-Oadas-curtas- Eletrlc'cade
médica -Exames endoscõptcos -Laboratórío para os exames de elucidação. Tratar à rua Visconde ção de díaguõstlcos.

I de Ouro Preto, 7. õvs-t I Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 dlárto; Apartamentos
, de I. classe, 25$000 diário; Quartos de H. classe, 15$000 diário; Salas:I reservadas, 10$UOO diário; Acompanhentes.sem retetções, E$OOU dlarioCASA MISCELANEA, distribui- Secção de Maternidade--- Partos com permanência de 10 dias em AparCertíttcado dora dos Rádios R. C. A. Victor, tamento de r. classe, inclusive sala de operações: com parteira da clí
Vávulas e Discos. _ Rua Traja- ente ;100$000 e com parteira da Casa de Saude 350$000.

Para estadas prolongadas preços acombinar. O doente pod ter médíc.i
particular .

FLORIANÚPLIS
Largo São Sebastíão

Rua Trajano n.> 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

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

FLORJANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CUL'l'ORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado

Representante da Caíxa Economíca Federal para a venda
das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólic�s Federais e dos Estados
.

de São Paulo. Minas Geralsl8. �ernall_lbuco. .

Mantem carteira especial para adrnínlstração de pr édlos .

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

C/C à dispOSição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 616
C/C AYiso Prévio 8lb
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procura c&.o para receber vencimentos em to.
1as as Repartições, Federais. Estaduais e Muntcipaif;.

• no, 12.

OS GREGOS NÃO COOPERAM
COM O EIXO

Telefone 1153

Angora, setembro (Tnteraliado) _
De boa fonte, o jornal da Turquia,
"Sahah ", publica uma noticia de
Berlim, .na qual se diz que as auto
ridades de ocupação alemã na Gré
cia estão convencidas de que é im
possivel a .formação de um gover
no amigo elo Eixo. Em outras na

lavras, a Alemanha se viu obrigada
a declarar que não encontrou

-,

na
Grécia nenhum "Quisling", tendo
alguma influência sobre o pOYO,
qne pudesse governar o país. A Ale
manha, por isso, se vin obrigada a
aumentar na Grécia as suas fOl'l"as
arlllaelas. Foi criada uma cOl1lis�ã,)
ele J membros, tendo como presi
dente o General Erik Fries. -Nessa
comissão tomaram parte represen
tantes da Itália e da Bulgaría para
governar a Grécia.

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

tal, se acha autorizada até 2� de setembro. do corrente
ano, a receber subscrições de ações preferenciais da Com
panhia Vale do Rio Doce, do valor nominal de 1:000$000,
cada uma.

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

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

Florianópolis, 24 de agõsto 1942
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.-Florianópolis

Anto Dias dos Santos Jrl José Periro Gil
.

Gerente Contador

Por preço de ocasião
Vendem-se: dormitorio (Rio

Negrinho), 1 camiseiro, 2

camal!' para criança, 1 8ala

de jantar, Tr8tar a Avenida
Rio BraJlco 166

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIVERSÕES
TEATRO

Procurai estimular o cultivo elas

belas letras em Santa Catarina, in

teressando-vos pelas obras dos es

ciítores ca tar-lnerises.

TEATRO, o novo livro de Ilde-

fonso Juvenat encerrando dramas

patríót icos e de ação social, estar::;
à venda por todo o mês de Outu
bro.

1\0 referido trabalho, que é pre
faciado pelo Professor Arí 'i\lartin."
ela Academia Riograndense de Le

tras e elas Associações ele Autores

e ele Críticos Teatrais, encontrareis
páginas exaltadoras elo amor da Pá

tria latente do "OSSO coração de

hrasileiro,

em guerra Prof. Américo Matos
Vida Social

ração ou resquicros de sentimenta
lismo ou humanidade.
Desrespeitadores contumazes de

todos os tratados ínterriacionaís,
cheios de peçonhenta cubiça, na

da pouparão,
E' contra essa especle de ho

mens que estamos em guerra,
Toda a nossa atenção deve ser

votada, agora, para o nosso c.aso,
para nossa causa, para o BraSIL
Não vimos à liça para fazer

guerra de platonismo e ele díscur
seiras.
Entramos na guerra para fazer A efeméride de hoje mor-

a guerra, co o dia natalício do nosso
Devemos encarar esta realidade

com toda a energia e patriotismo prezado e ilustrado conter-

despinc1o-nos ele qualquer outro raneo sr. des. Gil Costa, fi-
desejo ou pretenção, que não se- gura de marcante relevo nos Será experimentada
ja o ele defender o Brasil. círculos jurídicos de nosso uma s.-rene em Nitero· iPara tanto havemos de colabo-
rar decididamente, energicamen- Decorridos 16 meses, depois

Estado e digno presidente Rio, 21 (C.M,) Amanhã,
te, sem sinais de fraquezas, não do Instituto Brsail-Estados às 4 horas da tarde, será ex-

. .

t d que por aqui passou pela vez
dlimitando sacrlfícios, jun o as Uni os.

. perimentada, em Niterói, umaautoridades militares e civis a seu primeira, acha-se novamente en·
Sumamente b�nqulst.o, por sirene do tipo adequado paralado, ombro a ombro, sem distin- tre nós o conhecido e afamado b

-

1
ç1?�s de classes sociais, côr, reli- prof. Américo Martins de Ma- se� no r: coraçao, o ; ust:e os alarmes aereos. A experien-
giao. id d ciencias her- anlversanaz:tte ve,r-se-a hoj e

I
cia comparecerá o interventor

Fá-Ic-emos com inqUebrantavell
tos,

.

auton a e �m cercado de. lnequlvocas. pro- Amaral Peixoto, acorupanhadovontade de vencer todas as díf'i- mêticas (astrologia, quirmroncia, d t dvos e es imo e consr era- dos seus auxiliares de governo.culdacles como a de vencer os etc.). 'ção, às quais faz jus.nossos próprios inimigos.
. S. s. percorreu longas terras. Cuspa 1 LOÇÃO MARA.VI.Do extremo norte aos confms

R f
. -, E t d Fizeram anos ontem:

do sul, o Brasil se ergue mais for- e erimo-nos nao 50 aos s a os LHOSA. I
te do que nunca, agigantado e sulinos do Brasil, como também A menina Maria das Dõ- --------------
enobrecido para a luta a que foi o Uruguai e a Argentina, com res Zomer; (HAMADOS OS BRASilEIROS
chamado pelos seus brios ofendi- provando êle sempre os seus o nosso distinto conterra- RESIDENTES NO MEXICOdos, vastos conhecimentos herméticos, neo sr. dr, João Bayer Filho; México, 21 (A.P.) - A ernbai-Estamos em guerra de verdade.
Em guerra com arma nas mãos, através de varios setores. o sr. Miguel La Porta; xada do Brasil está chamando
Em guerra contra os pessímís- .Aqui vem êle encontrar as o sr. ceI. João 'Ribeiro

tas e os derrotistas. numerosas amizades que soube Branco;
Em guerra contra os sicários do fazer, bem como os admirado- o sr. Eurico Fontes, in-

Eixo e seus simpatizantes. . _ ,

Em guerra contra os apáticos e res das suas. previsoes a c�r:a dustrial;
desfibrados, contra todos aqueles , dos acontecimentos mundiais, o sr. dr. Claribalte GaIvão;
que esquecidos de seus deveres, II emitidas pelas colunas do "Es a srita. Hilda d'Alascio.
pretendam viYe�' a vida

. ocio�a e tado".
boa dos preguiçosos e ínuteís e

A' n r Fazem anos boje I
que até esse momento ainda não pos ta.ntos meses, o pa o a-

se decidiram a fazer alguma coisa, ma mundial sofreu graves mo- O joven Rubens Pinto;
para ajudar o esforço comum pela dificações, que prometem maio a prendada senhorita So-
defesa do Brasil. res alterações ao curso da his- alda Espindola, filha do sr.

toria. Pois bem: sobre êsse fu- Vítor Esptndolc , conceitua

turo incerto e trágico, o prof. do comerciante;
Matos nos concedeu longa e im-! a exma. sra. d. Zulma

pressionante entrevista, Iormu- Linhares d'Avila, digna es

lando previsões do mais palpi- posa do sr. Fernando Pa
tante interesse, e a qual publi- checo d'Avila, distinto fun

caremos em edição próxima. I c!onario dos Correios e Te

O prof. Matos, que se acha ,legrafos;
hospedado no "Hotel La Porta",

.

o sr
..prof. Milton E. Sul

tem já recebido muitas visitas. hvan, hgura mui estimada
em nosso rreio e que ocu-

Ca-belos brancos' LOÇÃO' pa, com brilhantismo, a

MARAVILHOSA 1 I cadeira de inglês. do Insti-

Vida Esportiva! tuto Brasil-�stados Unidos.

Completa hoje seu pri
meiro aniversario o inteli

No Rio houve ontem os seguintes gente garotinho Mário César
jogos: filho do sr. Pedro de Frei-
Bangú 3 e ;\:fadul'eil'a i. Juiz José Pe-

reira Peixoto, Renda 2: 5481)700, tas Cardoso e de sua exrno ,

América 2 e Canto do Rio 1. Juiz Luiz
esposa, d. Malvina Codoso.

Bittencourt. Renda 0:598$900,
S, ortstovam 1 e Vasco 1. Juiz Sólon

Ribeiro, Renela 12:546$600,
Botafogo 1 e Fluminense 1. Juiz Ha

roldo D, Costa. Renda 64:533$000.

.,

Estamos efetivamente
Esta é a realidade núa e crúa.

Estamos efetivamente em guerra
declarada.
Em guerra contra aqueles que

nos agrediram, que nos provoca
ram, que nos puseram deante dês
te dilema terrivel: - ou aceitar
mos temerosos os insultos ou de
reviclarmos à altura a agressão.
A resposta devia ser clara, lógi

ca, positiva.
Demo-la, fazendo-o sem rebuços,

sem mêdo, sem a minima vacila

ção, desatendendo mesmo, quaes
quer outros fautores que poderiam
impedir êsse gesto nobre.
Isto quer dizer que chegou o

momento de se pôr em prática
aquele tão apregoado espírito de
renúncia, mesmo à prova dos
mais ingentes sacrificios.
A fixação de nossos sentidos na

idéia predominante da guerra,
com todo seu lugubre cortejo é o

panorama real de nossos dias.
Conforto, liberalismo demasia

do, gastos inuteis e superfluos,
tudo aquilo que é perfeitamente
dispensável eleve ser abolido des
de já, por que isto é em verda
de, espírito de sacrificio e renun

cia.
Até aqui, a guerra tem preo

cupado a muita gente, mas, pelo
rádio.
A guerra e seus objetivos, suas

consequências imprevistas e toda
a ordem de coisas que têm ener
vado nosso espírito, sabemos e
sentimos pelo que se passa com

os outros povos em guerra.
Agora, temos a guerra com

nosco.

Temo-la dentro e fóra de nosso

país, com os inimigos internos e

camuflados e com os inimigos
que já ensaiam seus botes ele fé
raso

Somos, sem dúvida alguma, um
país em guerra, uma zona cubí
çada e ameaçaela por inimigos
inescrupulosos, sanguinários, que
para alcançarem seus fins, execu

tarão, como já o têm feito, seus

planos sinistros e monstruosos,
sem a minima parcela ele conside- Osvaldo Melo

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para.banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

o caso da carne verde
ne os crimes contr-a a economia popular.
.,Art. 5° - Logo que seja restabelecida

a nor-ma lidade do abastecimento ela Ca

pital ela República, considerar-se-á revo

gaelo o Decreto-lei n. 4,579, ele 13 de

agosto cle 19'12.
Art. 60 - Revogam-se as dlsposícões

Foi assinado pelo presielente da Repú
blica o elecreto-lei abaixo:

Art. 10 - Fica o Ministério da Agri
cultura autorizaelo a estabelecer, por in

termédio do Departamento Nacional da

Produçâo Animal e de acôrdo com as

conveniências elo momento. os preços
máximos para a vencia de gado bovino
de matança em pé, em toelo o território

nacional.

·1Art. 2 - Os governos dos Estaelos, ela

Prefeitura elo Distrito Federal e elo Ter

ritório cio Acre organizarão e farão I
cumprir as tabelas ele preços para a ven-

!ela de carne de gado bovino, em grosso
e a varejo, ele acôrrlo com os preços es

tipulaelos para a venda elo gado em pé,
AI't. 30 - Os governos dos Estados, (la

Pi-ef'e itura do Distrito Federal e elo Ter

ritorio elo Acre ficam autorizaelos pelos
ritorio do Acre ficam autorizados a re

quisitar por preços estabelecidos pejo
Ministério da Agricultura, o gado bovi

no enl pé necessárjo ao abastechnento

local. onde quer que êle se encontre,

Parágl'afo único - O gado bovino as

sim requisitae10 poderá ser abatido em

matacloul'os oficiais e na falta elestes em

em contrário".

RECORTE

ESTE AVISO
ANTIGO PREPARADO INGLj::S

PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Se v, S, conhece alguma pessôa que so

fra de eongestão catarral ou aturdimen·

to, recorte este aviso e leve-Ih'o,

o catarro, o aturdimento e a dificul
dade de ouvir são provocados por urna

enfermidade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vitoriosa e tem proporciona·
do alívio a muitos sofredores, é conheci-
do sob o nome de PARMINT e está à

I

matadour'os particulares que a isto não

se poderão recusar.

Art. 40 - Os contraventores e todos

aqueles que, por quaisquer modos, pro
curarem dificultar a execução dêste De

eret'O-lei, ficarão sujeitos às penalidades
previstas na legislação em vigor que pu-

venda em todas as farmácias e drogarias,

EVITE A. DIFTERIA Logo nas primeiras doses, Parmint ali
via a cabeça, a congestão e o aturdimen-

Vaci.1.e O seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)
Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

con

mal
to catarrais, enquanto o ouvido se resta
beleoe prontamente. A perda de olfato e

a elescida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmint.

,Sendo muitos os males elo ou\"ido pro
vocados diretamente pelo catarro, pode
se evitá-lo com Parmint.

Peças �enuinas FORD
Só , "

com os conceSSlonarlOS:

Tuffi Amin «: Irmão
Cons. Mafra, 54-Caixa postal171�Fone 5166

Construirão 3 aviões gigantescos
Washington, 21 (A. P.) - O senador republicano Charles

L. Mcnery, de Oregon, declarou que a Junta de Produção de
Guerra das Fôrças Armadas concordou em dar a Henry Kai
ser, armador da costa ocidental, um contrato para a constru
ção de três aviões gigantescos. Acrescentou o senador que o
contrato é de experiência e tem por fim determinar a possibi
lidade de produção em massa dêsses aeropll;\-nos,

todos os brasileiros residentes
no México a apresentarem-se
à embaixada quanto antes.

O chamado não dá razões da

convocação, embora se recorde
que o governo do Brasil orde
nau recentemente a mobilização
de todas as suas reservas rnili-
tares.

Entretanto, o - chamado
embaixada se refere a - todos
brasileiros, sem especi ficação
sexo nem de idade, naturais
Brasil ou naturalizados,

Até os afetados de molestias
mentais

Berna, 21 (Reuters) - Os mé
dicos germânicos receberam or

dens no sentido de não se mos

trarem exigentes ao examinarem
recrutas atacados de molestias
mentais, ao que escreve o coro

nel Maier, em um jornal mé
dico alemão, "Os psicopatas, os

histéricos e todos os que apre
sentarem sinais de epilepsia e

molestias mentais não muito

graves deverão -ser aceitos para
o serviço militar, por isso que

poderão ser controlados e guia
dos pelos seus su periores' , .

••••••••••••••••••••••••••

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus colegas e dl
entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clínicas

Rua Vítor Meireles, 26
•••••••••••••••••••••••••f

EXPOSICÁO AVíCOLA
Conforme not.lciarnos realizou-se ontem

a inauguração da XUP. Exposição Avi

cola promovida pela Socieelade Catarinen

se ele Avicult.ura e sob o patrocínio do

exmo. sr. Interven tor Fecleral no Es·tado.
O ato inaugural teve lugar às 15 horas,

com a presença elo sr, tte. Osmar Romão

da Silya, ajudante ele ordens ela lnterven

toria Federal; dr. Artur Costa Filho, Se

cretário ela Agricul tura; cap. Antônio

Ratton, Secretárío ela Segru-ança Pública,
além ele outras autoridades e crescido

número de populares.
A atual Diretoria da Sociedade, à cuja

frente se encontra o dr. Ernani de Olivei

ra, não poupou esforços em proporcionar
ao público um acontecimento de "aspecto
verdadeiramente encantador".

Constituiu vardade ira amostra dêste es

forço, as magnificas novas instalações
construidas exclusivamente com o produ-

OS
to elas rendas sociais.
Durante o d ia a exposição foi visí tada

de por elevado número ele pessoas, que não

do' se cansaram ele admir-ar os belos especi-
meris expostos.

O que souberes não contes ao

Clínica médico-cirúrgica do I
teu amigo, pois o amígo do teu

DR. SAULO RA1IOS amlgo pode ser um "quinta-
Especialista em moléstias de colunista". (L. D. N.).

ALTA C������ A:����'NAL: es-

J '[ AVISOtômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLAS'rICA DO PERíNEO - Hérnias,

Ihldrocele, varicocele. Tratameuto sem DRdor e operação de Hemorroldes e varl· •

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso, Comunica que mudouOpéra nos Hspltals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
seu consultoria para a rua

Fone, 1009 Felipe Schmidt 8, Altos da
Horário: Das 14 às 16 horas, díar ía-

Livraria Xavier.mente.
Consultas-Das 16 àl8 hss.

Gentilezas
A menina Sonia-Filome

no Leal veio trazer-nos os

seus agradecimentos, por
havermos noticiado o seu

aniversario.

Noticiario da BBC
Desde sábado que a estaçao

B.B.(., de londres, está irradi
ando o seu programa de notl
cias em português em 18.08
maga.ciclos (16.59 -metros), às
18.30 horas, tendo cessado a

antiga irradiação na ondá G.S.T.

O derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Foi padrinho o em·
baixador brasileiro
Vichi, 21 (H.T.M.) - As 11

horas, na Prefeitura de Vichi,
foi celebrado na mais estrita
intimidade, o casamento da

grande estrela do cinema fran
cês Danielle Darrieux, com o sr.

Porfirio Rubirosa, encarregado
de Negocias da República Do
minicana. O embaixador Sousa
Dantas, do Brasil, foi testemu
nha de Danielle Darrieux.

SAVAS LACERDA

A's 7 horas

40

ANOS

•••Aí COMEÇA
A VIDA

Sim, contanto

que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso
de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -

Vida do corpo

IODALB-
Vida ,lo coração

LABOR ATOR lOS RAUL LEITE S. A.

�----------------------------------------��

.Cartazes do dia
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
FONE 1581 - - FONE 1602 FONE 1581

A's 7 horas

Fl71'EBóL

Com o resultado elos jogos de ontem,

é a seguinte a colocação elos "árias clu

bes .por pOI1 tos perdidos:
l0 - Flamengo (8);
120 - Botafogo (lO);
30 _ F'lurrririén se (11);
40 - Madure ira (24);
50 - S. Cl'istovnm (23);
60 - Vasco e América (20);
70 - Canto elo Rio (31);
80 - Ba ngú (38);
90 - Borisucesso (41).

Em S, Palllo, o jogo elo S. Paulo com

o Pnlmeil'as (ex-Palestl'n) eleu muito qlle

falar. " O "S, Paulo", quando esta"a a

perder por 1 a 3, "sentou-se enl canlpo",
como protesto paI' um incidente ocorI'i

elo, e 115.0 quis continuar a partida. A yi

tÓl'ia foi, pois, outol'gaela ao Palmeiras.

Renda 231:239$000.
- A Portuguesa Santista elerrotou ao

Comercial por 3 a 2

o morro dos maus
espirltos
Tecnicolor

Com John Wayne e Betty Field
FUm Jornal N' 126

Complemento Nacional (D.F.B.)
Homem que dormiu 100 anos
(Desenho) e Noticia do dia Jor.

Terror no Paraiso
Com Frederic March e Bette

F;eld

Avante BrasIl!

Complemento Nacional (D.F.B.)

Maldita mosca (Desenho)
A VOZ do mundo Jor. da Guerra

Preços 2$000 e 1$500
Imp. até 14 anos

Preços: 2$000 e 1$500

Imp, até 10 anos
Preços: 3$000, 2$000 e 1 $500

Imp..8té 10 8DOS

UI f]ltllll:[ll�I]� Ill,1
É MAIS QPE UM

NOME, E UM _

SIMBOLOI

PIRÁMIDE METÁLICA
Com a presença do sr. interventor

federal, dr. Nel'êu namos, e de altas
autoridades civis, militares e ecle
siásticas realizou-se, sábado último,
a cerimônia da formação da pirâ
mide metálica, no jardim "Oliveira
Belo". Tomaram parte nesse ato,
além de altas autoridades, represen
tações de todos os estabelecimentos
de ensino da capital.
A solenidade revestiu-se de gran

de entusiasmo, sendo entoado, por
todos, O Hino Nacional.
A iniciativa coube aos alunos do

Ginásio Catarincnse, que deposita
ram, no quacll'ado construído naque
la praça, muilos quilos (le metais,
destinados a defesa da ·Pátria.
Continuam ainda as doações ex

pontâneas de melais, numa prova
cabal de que o Brasil, de norte a sul,
dc leste a oeste, está de pé pela
causa da Justiça, do Direito r da Li
berdade.

PIANO
Venãe-se um piano, BORD,
em ótimas condições, Rua

Esteves Junior, 48,

amversártom
Ocorreu, ontem, a data

natalícia do nosso prezado
patricia sr. Jacques Schweid
son, conceituado comercio
ante em nossa praça, chefe
da grande casa' 'A Mode
lar».

A's 4,30 e 7 horas

Nós e o destino
Com John Boles e MlflJ;aretSullavan

Cinearle N' lt

Complemento Nacional (DF.B.)

Noticias do dia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


