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Não farão mais transportes para a Argentina
WASHINGTON, 23 (REUTERS) -- o SECRETÁRIO DE ESTADO, SR� CORDELL HULL, ANUN
CIO� QUE OS NAVIOS DAS NAÇÕES UN'IDAS NÃO FARIAM MAIS TRANSPORTES ,PARA

A ARGENTI NA�

Os alemães fortificam-se para
enfrentar o

II

Inverno

Sucata de ferro pàra
a Marinha

Rio, 23 ("Estado") - b pre
sidente da Comissão de Meta
lurgia comunicou ao ministro
da Viação que foram tomadas
as necessárias provídêr.cíar. sô
bre a remoção de 1€0 toneladas
de férro existentes no porto de
Natal. A mesma comissão en

trou em entendimento sôbre a

remoção da socata existente no

porto da Laguna.

Elevado e inabalavel o moral dos russos
Moscou, 23 (R.) - Prisioneiros efetuados pelos russos em .Estalin

grado declaram que o comando alemão já planejou a construção de po

derosas fortificações desde Cursque até Estalingrado, para fazer face

ao inverno que se aproxima.
"Desta forma - acrescentam os prisioneiros - as fôrças germâni

cas passarão o inverno sem preocupações".
O "Pravda", entretanto, assegura: "Se o; alemães assim pensam,

andam mal, pois os invasores não terão um minuto de descanso e de tre

gua. Todos êles serão exterminados sem piedade. Não se passará muito

tempo sem que os soldados alemães não chamem a Rússia de inferno !".

O mesmo jornal lançou novo apelo aos defensores de Estalingrado
para "permanecerem firmes", frizando: "Nossa pátria encontra-se hoje
em grave perigo. A batalha de Estalingrado exige todos os esforços. Os

alemães estão fazendo forte pressão sôbre a cidade. Defensores de Es

talingrado, valentes soldados russos, os olhos de toda a humanidade li

vre estão fixos em vós. Deixai as águas do Volga correrem vermelhas

com o sangue alemão".

Londres, 23 (R.) - O porta-voz
militar alemão, tenente-general
Dietmer, comentando, hoje, pelo
rádio ele Berlim, a situação na
frente russa, disse:
"A luta contra as massas de sol

dados e material russos exigem do
soldado alemão uma forca moral
mais elevada do que nunca.
As mais faceis e completas vito-

Dr. LAURO BAURA

rias são conseguidas quando a re·
I
propagam como a pólvora em suas

sístêncía- moral elo inimigo, a von- fileiras.
tade ele lutar, é mais diretamente O comando russo pode eliminar

atingida. Contra os soldados rus- todos os processos psicológicos que
sos não há possibilidade de obter- possam afetar o espírito das troo
mos a vitória por êsse meio. Tam- pas. Sem dúvida, o soldado russo

bem não existe a oportunidade de é menos sensivel a êsses processos'
enfraquecer-lhes o moral pelos ter- que o soldado de qualquer outro
riveis processos já experimentados exército. Os russos têm uma capa
com outros exércitos, os quais se cidade pouco comum para resistir

e contra-atacar. A guerra contra a

Rússia é a luta contra a mais po
derosa organização militar elo muno

do, e fazer com que cáia de joe
lhos é tarefa dificilima.
As decisões nesta guerra só ama

elurecem lentamente. Não há ou
tro inimigo no mundo que possua
tanta capacidade para adiar as de
cisões.

O soldado russo é muito mais de
votado do que qualquer outro sol
dado ao sistema em que se acha
enquadrado. A autoridade elos líde
res russos não tem limites. Mas, to
davia, os sistemas que os mantêm
unidos não é inabalavel. As «erro,
tas que experimentam os russos �
provam diariamente.
A recente ordem partida do co

mando para as tropas revela que
sérios inconvenientes produziram
efeitos enfraquecedores. O gigan
tesco esforço do inimigo eS'Gá pro
duzindo efeitos desfavoraveis para
êle".

- - -

pnsreneiros
Estocolmo, 23 (R.) - Na opinião <los seus carcereiros, o sr , Léon

Blum, antigo primeiro ministro socialista [rances é o mais ."deteslavcl"
de lodos os prisioneiros da sua categoria recolhidos ao cárcere de Bur
russo], pelo governo de Viclü - escreve o jornal de Bruxelas, "Lc Soir". ,�_• .-..-......-----_....---------.-...-....._........-__....-J'

"O sr . Léon Blum não perdeu nbsolutamcnto a sua insolôncia - cs- Todo um dia em
crcve o jornal. Seus olhos estão mnis frios do que nunca", --

O general Gamelin, ex-comandante chefe aliado, é considerado o
Inspecao ao litoral

.Niterúi, 23 (C. M.) - o interven-
menos "arrogante" dos prisioneiros. A I Ptor mara eixoto inspecionou, sa-

O ex-primeiro ministro sr. Daladicr, está completamente abatido, bado último, varios pontos do lito-'
não fala e dedica o seu tempo à lei lura. ral fluminense. Tendo partido mui-

O ex-ministro da Aeronáutica, sr . Guy la Chambro, só se queixa dn
to cedo de Niterói, percorreu, de
moradamente, diversas localidades8Iimenlac;.âo, e o sr, Paul Reyuaurl, primeiro ministro -por ocasião do p raiei r do Estado. f' I' d

I I 1-
,. ,.

as Isca izan o
co apso (a 'rança, faz exercicios f SICOS. serviços, e, ao mesmo tempo, ado-

O SI'. Wandell, ex-ministro do Intcr lor, queixa-se de que as janelas l�ndo uma série de providências exi
não se fecham bem e de que o seu coração não pódc suportar a altura I ?ld�s pelo momento" só regressando
ele 'Burrassol .

a �ede do governo as 9 horas da
noite.

Burrassol

A terceira divisão blindada
que operou. no Cáucaso

Moscou,23 (H.) - "Berlim a Bacu" era a inscrição de todos os tan

ques e caminhões da terceira divisão blindada alemã sob o comando do
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especialisado

das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

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

hernorroídes sem operação.
Fisioterapia - Diatermia e

unira - vermelho.
Consulta" - das t O às 12

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

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

9. Te}. 1.607.

major-general Breit, que operava na área de Mozdoc, no Cáucaso, e que,
praticamente deixou ele existir tais as perdas que sofreu em combate.

Ao que consta alguns oficiais da aludida divisão declaravam que não
tardariam a acrescentar "Bagdá" depois de "Bacu", dizendo repetida
mente a seus homens, entretanto, que, depois da tomada de Bacu, seriam
licenciados e enviados para os seus lares.

Ent retun!o pode-se contar pelos dedos o número dos soldados que
restaram de cada um dos regimentos molor izados dessa divisão" _ con

cluiu o locutor da emissora soviética, ao fornecer essa notlcia.

o funcionalismo e a guerra
Rio, 23 ("Estado") - Ü ministro do Trabalho acaba de baixar por

taria em que recomenda: 1°) - Nenhum funcionário poderá externar

[ulgamcnt o sõbrc ato, fato ou.possõa de seus colegas estranho il matéria

dos serviços que lhes incumbem e às leis e regulamentos em vigor; 2°)
_ em comunicação escrita devldamcní c assinada deverá ser levada ao

conhecimento da Secção ele Segurança (lo ;,\Iinistério a existência de alo,

falo ou procedimento que prejudique a segurança nacional; 3°) - com

pete à Secção de Segurança do Mi nisl ér io cm caela caso de que tomar

conhecimenlo, opinar e propôr ao ministro as medidas nccessúrias.

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas

Artigos para banho
Pelos menores preces da praça

na A MODELAR

Baixas da 323a. divi
são de infantaria

alemã
Moscou, 23 (R.) - Anuncia

se que, de acôrdo com as de
claracões feitas por prisionei
ros pertencentes a 323a. divisão
da infantaria alemã, essa uni

dade, desde julho, sofreu mais
de 4.500 baixas entre mortos e

feridos.

AVISO ESP�C��liS���� d�e�ça�����!!ões
de olhoa-ouví doa-rroz-iz e garganta, avisa aos seus clientes

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

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.
.-.....-.-.....---.---.-.-.-.-.....-.-•••- .........1.

Os de: Dr. SAULO RAMOS
reiniciará sua clínica
em principias do mês

de setembro.

Afundada a traineira
portuguesa «Dela�s»
Lisboa, 23 (R.) - A traineira por

tuguesa "Delaes" foi afundada por
um submarino de nacionalidade des

conhecida, ao largo da costa por tu

guesa. Toda a tripulação foi salva

pelo navio de pesca Lavrador", que
regressava de Terra Nova.
Mais uma traineira portuguesa, a

"Don Diniz ", entrou na embocadura
do rio Douro, depois de ter sido
perseguida por um submarino.

Perdas da esquadra britânica
Londres,23 (H,) - Xo scu úllimo discurso, proferido onlem, o prr

meiro lorrl do Almirantado hri Ián ico, "sir" Alexanc�cl> ,recordou que as

perdas (lc maior envergadura da llla�'inha, desde �, l�lCJO c)a ,�llel:�'a, ��
ram : 4 encouraçados: "Barhau", "Prince of 'Vales, Repulse e Ho�.11

Óak;'; o cruzador de batal ha "ITood"; 5 porta-aviões: "Eagle", "Her-

" "A 'I' RO'\"II" "Glorious" e "Courageons"; 24 cruzadores, cerca
lllCS, 1 \. \. c:, ....

de 80 ou 90 destróícres e 38 submarinos, sem se co�1tar os afundamentos

de cru:iIludores' mercantes armados, corvetas e navIOS menores.
-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uma Indústria
Milionária no

Sertão do Brasil

ESTADO - Quarta·feira, 23 de Setembro de 1942
����,.����mm���""""""§B""""""""""",,"",,""""",,""""",,""""""� .a ...

CLUBE DOZE.-O Grêmio· Marajoára, continuando a campanha encetada em outubro de
941, realizará, em 17 de outubro próximo, o segundo baile: «Asas para o Brasil».
INDICLt\D(,R MEDI()() DEFESA PASSIVA ANTI-AÉREA I

A necessídade dos exercícios de defesa passiva anti-aérea
Instruções, conselhos, avísos e ordens, flue devem ser es

tudados e colecionados - Precauções que todos deyem ter,
na previsão de alarmas aéreos.

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onSlu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

Consultas Pela manhã: às terças. euíntas .e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

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

OLHOS

Josephina 5chweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

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

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

CLINICA MÉDICA

Dr. MARIO

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: RUIi Felipe Schu.iit n. 38 - 'I'el, 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Te!. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOrOLIS.
----.------------_ .._-------------

Diretor do Hospital
de Caridade de

Plcrianõnclls
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e DOeDç&S de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia. infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. AU(iUSTO DE PAULA

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade CRio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles. 28.-Das 16 às 18 horas.
Res: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLlS.

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

I Dr. LINSZ. DE
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSUlTORIO: R. Tra
jaDo 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJCA
,

MEDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano. 33
Sobrado

Insuucões e conselhos. Estes devem ser madeira ou numa valise. urna pequena
estudadcs atentamente; devem ser re- rarrnacía. dispondo dos medicamentos e

cortados e colecionados: e devem, pr in- mater.ia is mais necessários para curat í

cipalmen te, ser seguidos. Cada um. vos e tra tarnen tos de urgência tais ('01110:

quando possível, eleve se exercitar pes- solução de bicarbonato ele soda (,23 gia
soalrnen te e fazer com que os membros mas por litro dagua) , eter, tmtura de

de sua Iarn ilia se exercitem, nos casos ele iodo, agua de javel, carbonato ele soela,

I
provídênc íus índrvlduais. algodâo, gaze. ataduras, ai-nica, poções

.i
Os conselhos da Diretoria elo S. D. P .• calmantes, comprímídos anaIgcsicos e te,

A. Ae., que publicamos abaixo, e que fi) ter guardados em uma pequena
nos roi-am enviados para d iv ulg'ação, cexl.a ou em uma maleta ele mão, alguns
são da mais alta ímpor-tància e devem aUn1entos já preparados (conservas, pão
ser e�tuclaelos e seguidos. biseoilos etc., acondicionados em latas

----.------ l� necessário que cada um se lembre, com tamp<;\), bem ('omo algumas gana-
constantemente, de que, agindo correta- fas de agua potavel;
mente, de acordo com as instruções bai- 6) ter à mão. no mínimo. uma lanterna

xadas. está c:ontribui11elo para a seguran- elétri('a de bolso .

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma MC2Umann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prâtíce nos hospitais europeus
Clíníea médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urlnarlo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com t

dr. Manoel de Aoreu uampenenc
Silo Paulo). Especializado em fil·
giene e Saúde Pública. pela Univer
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Etectrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraoia
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado, •

Telefone 1.195

ça, conforto e bem estar de toda a cole-A part.lclpacão e colaboração de cada

indivíduo nos exercícios ele deresa passi
va anti-aérea, .nâo depende da maior 011

menor vontade de cada um, mas é. pelo
contrário, elever de toelos os residen les
na cidade em que se realisem os exer

cicios.

O rec-ente dec-reto do sr. Presidente da

tívidade, coletividade essa no seio ela

PlORTANOPOll"

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
-

Rua João ·Pinto. I - Fone l.ft6I

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11% - Fone 1.456

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
11 horas.

ltESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone o. 751.

qual VIve e ela qual aurcro os benefícios
ela SU:1 existência, lendo, portante, para
com ela. uma grande dívida a saldar.
São os seguintes os conselhos que re

cehemos da Du-etoiía elo Serviç:o ela De-
Fesa Passiva Anti-Aérea aos quais nos

I Dr. Remigio
CLlN1CA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTOR10 :

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

RESIDENCIA'
A v Hercilio Luz, 186
- Pl1one: 1392 -

Repúbl lca, que criou em todo território, rererímos acima:

nacional o Scrvíço de Defesa Passiva An- ]>IUDC.1U('i'íBS tlrB '1'01)OS ])BVEM
tí-Aetea. torna cada indivíduo, maior ele TJDR XA PHE\'ISAO ])E AJ,_'\IUIM,
lU anos, sem d ist in ção de sexo e nario- Af�HEOS

I

nalidadc. um soldado ela defesa passiva,
equip9xando·se nisso aos soldados íegu
lares elas forças armadas do país.
Corno consequência, pois, durante os

exercícios que se reulizam cada um tem.

"por dever", e não subordinando isso à

sua vontade, auxillar nesses axeroícios

da forma que lhe for determ inada pelas

Devem todos ter sempre bem presen
te na memoría que:

- "Em se tratando ele defesa passiva
an tl-aciea, nada pode e n ern eleve ser

irnprovizado; tuelo deve e pode ser or

ganizado antes que o perigo se concre

tize, visto que elll. face elo perigo, toda

ímprovlzaçáo equivale a ír-recorível sen-

antoridados. tença ele morte":
Como vêm frisando constantemente os

'órgãos duetivos do Serviço ele Defesa

Passiva neste mun ic ipío, os exercícios a

que é submetida a população se impõe,
pela sua necessielaele evidente. De fato,
os exemplos elas grandes cidades da Eu-

ropa e elo Oriente (Londres, Berlim,
Bremen, Hamburgo, 'I'oqu io etc.) J evi-

denciam a necessidade elos exerccios e

é naqueles exemplos que se baseiam as

experiências que hoje aqui se fazem.

É necessário que todos compreendam
oue o perigo elo ataque aéreo existe e

que uma população não estando devida

e suficientemente treinada não será ca

paz ele supor lar e enfrentar o bornbar

de io. Nada mais verdadeir'o que as ins

truções da Diretoria do S. D. P. A. Ae. -

"em se tratando de defesa passiva anti

aérea, nada poele nem deve ser írupro
vizarlo, Ludo eleve e poele ser organizaelo
an te, que o perigo se concretize, visto

que, em face elo perigo, TODA A IMPRO

VIZAÇAO EQUIVALE A IHRECORRI

VEL SENTENÇA DE l\TIORTE.
É por isso q ue insistimos nas instru

ções e conselhos daquele órgão - órgão
técnico e único competenle para dar ta is

nestas condições, a "providência" no

que se refere a tal assunto "const.itue

um dever, antes que o exercício da von-

taele de caela um".
- A título ele precaução, elevem, pois,

todos, prever e executar, desde hoje, as

medidas que seguem:
a) - iNa previsão de alarmas - ran

to dím-nos C011l0 noturnos.

Quem, p01' não dispor cle abrigo anti

aéreo piIvado e tiver que se i-ot'ug íar em

abrigos públicos, eleve:

1) ter reunidos em um mesmo enve

lope ou "pasta" toelos seus docum en los

civ is ou, pelo menos, os mais importan
tes, entre os quais. essencialmente, a

carteira ele identielade;
2) ter guardados numa cartetra, bol

sa ou valise, toelo o dinhelr-o elisponivel
na casa, bem como os títulos ele valores,
livros ele cheques e as mais valiosas

joias que possua;
3) ter reun ídos num saco ele VÜt·

gem ou maleta ele mão. os mais inc1is

pensaveis agasalhos, para uso próprio
e ela família (cobertores. colchas. rou

pas br-ancas, ele críanc in has, etc.) :

,1) ter or-ganizada, em uma caixa de

j\1ISSA
Argeu Silva e filhos, Olga Cflste, Irinéa

Silva, Aristeu Silva. Fenhora e filhos. Tadeu Silva, senbo
ra e filhos, Irineu Silva e Benta Borges, familb (ausentes)
convidam aos demais parentes e pessoas de suas amiz jde�

para assistirem, na Catedral Metropl,litana, a Missa que
pela passagem do primeiro aniversario de falecimt>nto dt
,ua sempre querida e ineFquecivei esposa, filha. mãe
cunhada e tia MARf.\ DA SILVA, mandam rezar, no dil
li do corrente, às 7,30 horas, no altar de Nossa Senhorl
de Lurdes, apresentaDdo, antecipadamente, eternos egra·
decirnentos I) t0dos que comparecerem li fsse ato d�
;;anta religião e caridade.MATRIZ

BLUMEHAU C S 4 :3
'Rua 15 de Nov. n. 533

LIVRAR1A E PAPELARIA
Artigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos

Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACÕES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

.

boras

Gentil irradiação da D.B.C.
Londres, 22 (R.) - "Brasil" foi COl'coyado, simbolizando a fé cristá

o título c assunto de. uma irradia- -ia povo brasileiro, c se estendia em

çiio da B. B. C. num cOl1lpnnell- ,::ollsiderações sôbre as ri(!uezas
to de onda apropriado para toda a econômicas e as belezas naturais do.

Europa, inclusive a Hússia. O estu- Bra;si:. C�nti�l�.a tambem pe�[uena Ido foi escri to e lido na ocasião pe- notIela blOgraüca do Pl'esl(lente

lo conhecido novelista e poeta Brian Vargas e relatava interessantes epi
Howard, autor de um estu<lo seme- sódios das missões do padre Nóbre�

lhante, lido há algum tempo no ga entre os Índios brasileiros.

programa radiofônico sôbre a fren- A parte musical do programa

te interna britânica, que obteye constou de melodias brasileiras.

grande êxito. }Iuito cooperou para o bri IhanUs-

O comentarista radiofônico sôbre mo do programa o sr. Pascoal Car-

o Brasil começava com uma in 1'0- los ::\Iagno, da embaixada brasil eira.

cação ao Cristo que se el'gue no

IDEAL HOTE·L
Otimos quartos, moderna e excelente localização.
Diarias desde 12$000 - Pensionistas, a combinar.
Manda marmitas a domicilio. - Dispõe dé confortave1 salão

de refeições, servindo almoços no horario comercia], garentindo
.refeições sadias e escolhidas.- Absoluta higiene e moralidade.

Ambiente familiar.
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 70. •

Caixa de (orreio, 93. -- Telefone, 1659
.Endereço telegráfico: "FRABISIL" - Florian6polis.

10 v, ....�

AUende a chamados
14

Instituto Brasil-E. Unidos, de S. Catarina
De ordem do sr. Presidente, torno público que,

da prOXlma segunda-feira (dia 21) até o 30 do cor

rente, se acha aberta. na Secretaria dêste .Insti
tuto!>, à rua Artista Bittencourt, n. 2, a matrícula
ao Curso de Radio-Telegrafia, nele recem-organizado.
Inscrição e frequencia são absolutamente gratuitas.

Florianópolis, 19 setembro 1942
ALTINO FLORES. secr. geral

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

Sociedade CôoperativQ de Responsabilidades
Limitada

-

Banco de Crédito Popular e AgI í(ola
de Santa Catarina
Rua Tralano 0.0 16 - Séde própria

L{egistrado no Ministério da Agricultura pelo Cprtlficad':'l
n. I tom 20 de Seternl1ro de 19;)8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE 1 a. e 2a. edição

FLOH.lANUPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos _. Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento. �

Tem corre8pondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 vendB

daI' Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Mflio e Novembro.

Paga todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas:
CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 6()Al
ele Ayiso PrévIo 8�
C/C· Prazo Fixo 9%

Aceita procuraçllo para receber vencimentos em to
'tas as Repartições Federais, Estaduais e MUDiQipai!"

História dum visionário que foi
vítima da caçoada dos amigos.
mas agora vende aos Estados Uni
dos, a bagatela de 20 milhões de
quilos de óleo de oiticica! No nú
mero 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. . . Pag. 47.

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

manais de trabalhos manuais, uma
inesperada serenidade de espíri to
e auto-confiança."" Pag. 31.

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

quando «a devoção antes da obri
gação >. • • Pag, 1.

Cuidado com os batedores
de carteira! Os truques em

pregados pela gatunagem para
limpar os bolsos dos incautos -

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

Como os sonhos nosaiudam
a dormir melhor. Pondo ao

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

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

JULHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

para presentes,

Representante Geral no Brasil:
FERNAN])O CHINAGLIA

Rua do Rasár ia, 55-A 2.0 andar Rio

Aumenta a

tuberculose
Lonelres (Setembro Interalia

do) - O número ele doentes que
são diariamente atendidos em de
terminados hospitais ele Bruxelas,
é dez vezes maior do que em 1939.
A tuberculose está tomando um
surto assustador.
Em lVIolenbeek Si. Jean, subul'

bio ele Bruxelas, a média ele óbitos
aumentou ele 10%. Em Namur, um
exame méelicÇl feito nos colégios
revelou que metade elas eriancas
encontram-se em estado pre--tu
bercuJoso.

Anexacão de Eupen

PUulaa d. I'OSTER
Para es Rins I a Bu:i,•.
Preferidas porqut são:

• Diuréticas e balsâmic....
• Desinfetam e ativam OI ria••
e Fácei5 de tomar.

• Indicadas para uricemi•• , ureuite.,
pielites e cisútet.

'"and. ,.11 D,H.S. lob H,' 211 •• Ii·t-U

Londres (Setembro, Interalia
elo) - No distrito de Eupen, ane·

xado à Alemanha após a invasão,
foi baixado um decreto proibindo
o uso do. idioma francês nos bon
des, lojas, e lagares públicos.
Os negociantes têm o direito ele

recusar-se a servir fregueses que
a êles se dirijam em francês.
Já foram convocados todos os

homens validos no distrito de Eu
pen, e enviados para a \iVestfalia,
para treinamento militar. Os ho·
mens de lVIalmédy e Si. Vith fo
rain enviados para o sucleste ele
Konigsberg, na Prússia Oriental.
Essa mobiJizacão motivou inci·

dentes. Os recrutas em Waismes,
apresentaram-se com o uniforme
belga e tiveram orelem de regres
sar para vestir-se a paisana, e, no
trajéto, destruiram um retrato de
Hitler e no trem que os conduzia
para Aaachem cantaram a "Bra·
bançonne",

Cabelos brancos t
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

Não se pôde trabalhar
tom os 1Und do.ented !
• Que martírio! Dôr�s nas

costas, nas juntas. r�umatismo.
ptS inchados. urina turva � �scal.
danu - c�idado com estes

sintomas. Tudo isto pôde ser

sinal de uricemia, eliminação
insuficiente do ácido úrico, que
está envenenando seu sangue.
Tome Pílulas de Foster e com

bata êste mal.

Alugam,.,se
1 predio de con�trução

recente para familia de tra

amento, com instalação para
crlado 6 g ,r ge, à Avenida
Mduro Ramos, n° 156 .

-Duas boas salas para con

sultório, à rua João Pinto
na 5 (60 lado do Banco do
Comércio). Informações: 're •

le,fone I 658 e 1.500 ou rua
João P',nto o. 5- térreo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sanguanol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCiO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálido.. DepauP81í1dos,
Esgotados, Anêmicos, Mães
que criam Magroa. Crianças
raquíticas, Ilcaberão • toni-
ficação ger.1 do organÍtmo

SangOüã nnl
Llc. D.N.S.r. rr 199, da 1921

Despertador
Pede-se à pessoa, que

comprou ontem (dia 21)
depois das 9 horas da noi
te um despertador a que
falta o botão de regular
os ponteiros, entrega-lo à
rua Tiradentes n. 44 (Casa
de Alugar Bicicletas), que
receberá o dí nheí ro por
quanto o comprou. Do
contrário, será procurada
pela polícia.

Só às autoridades interessa

rá, de-fato, o que sabes a res

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

Dr. cl:::-G.lGaJletti
ADVOGADO

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

Por preçõde ocasião
Vendem-se: dormitorlo (Ri0

Negrinho), 1 camiseiro, 2
camas para criança, 1 sala

de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

o ESTaDO Quarta-feira 23 :te Setembro de 1942 3

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHH
Construção �<)derna e confortavel, aítuada em aprazível ouacara, com

esplendlda vista p ira o mar, exc lente local para cura e repouso; á
gua trta s quente

Aparelhamento completo e moderníssimo para Ira ta
mento médico cirilrgico e ginecológico.

I' .

Ralos X.
- Ultravioleta, Inf a-vermelhos Ondas-curtas- Eletrlc'dade

médica -Exame- endoscóp'cos -Leboratórío para os exames de elucida
ção de diagnósticos.

Apartsmenroa de luxo com banheiro, 40$000 díàrlo; Apartamentos
de I. classe, 25$000 diário; Quartos de Il. classe, 15$000 diário; Salas.
I'€ser_vadas. l(l$üLO dlãr lo; Acompanhantes.sem r efelções, E$OOU diario
Secçao de Maternidade--- Partos com permanência de 10 dias em Apar
tamento de 1. classe, Inclusive se la de operações: com parteira da cli
ente DOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 31)(1$000.
Para estadas prolongadas preços acombínar. O doente pod ter médico
particular .

FLORIl\NOPLIS
Largo São Sebastião Telefone 1153

L.MiIle." .5

A suspensão do fabrico de
bebidas alcoólicas

Nova Iorque, 22 (R.) - Em

vir-Ificando
apenas o "wisky" puro.

tude de se ter anunciado que se- As disí ilarias norte-americanas
ria s,ll�pensa a produção de .bebidas ocupar-se-ão agora inteiramente
alcoólicas nos Estados Unidos, a. com a produção de alcool dentro de

partir do dia 10 de novembro, a so-
'

dois meses. Esse aleool será empre-
ciedade feminina de lemperança I gado principalmente na fabricação
sug�rlll que.t?do o alu,al "stock" de de borracha sintélica, pólvora sem
bebidas csprrítuosas fosse converti- fumaça, matérias plásticas e produ
do em alcool puro. Entretanto, es- los químicos.
sa conversão demoraria muito, mo-
tivo pelo qual tal medida está [ora Os Estados Unidos esperam utili-

de cogi lações. zar 476 milhões de galões de alcool

As casas comerciais ajuda P05- comercial no próximo ano, ou seja
suem "stocks" de bebidas para, 4 um volume quatro vezes superior
anos. Não obstante, o "gin" e 0 ao utilizado em 1941 e êsse exceden
"wisky" misturados, dentro cm te da produção deverá ser Jabricado

breve, desaparecerão do mercado, I pelas referidas dist ilarias .

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

traidor da Pátria. (L. D. N.).

vende se
uma macbina

...
àe costura, de

mão marca Vestasínha nova

-em us«. por 270$ Tratar cum
o chauíle ur do Carro no. 1522

Contribuicão apenas 1$000

-'-R-ep-res-ent-ant-es:-� Berlim �Xige navio;
MACHADO & Cia. d F

CASA ��g�:i:epar��:' Lomh'���C��!�I�O mil �eladas �?:�c�v�
daria ou pequena industrta, geralmente bem .informados dá-se nos portos ocupados, os quais se

com moradia, à rua Boca- curso à versão de que o govêrrio de acham desarmados desde o armisti

íúva, 15. Tratar com o pro- Berlim solicitou ao de Vichí a ces- cio. Mas êsses navios permanece

prietario do Café «Java». são de vultosa tonelagem de navios ram sem utilização porque os por-

5 vs. - 5 mercantes. Os algarismos citados a tos em que se encontram estão hlo

respeito aludem a 130 mil toneladas queados pela esquadra aliada. Nes

de navios franceses e 90 mil toncla- sas condições é dos navios ancora

das de navios estrangeiros detidos dos em portos e territórios não

cm portos de França. ocupados e particularmente da Áfri
A êsse respeito, assinala-se que, ca, onde se acham retidos precisa

no momento da assinatura do ar- mente muitos navios não-franceses,
mistício, cujas cláusulas proíbem que os alemães cogitam e é sôbrc

que os navios mercantes franceses parte dêsses navios que versa a sua

zarpem de portos da zona ocupada proposta. •

ou dos territórios não-ocupados sem Tanto quanto se pode saber, as

autorização dos alemães, avalia-se solicitações ao govêrno de Vichi cí
em 250 mil a tonelagem existente em tavam, inicialmente, algarismos mui
portos da França ocupada. to mais avultados que os referidos
Por seu lado, os aliados tiveram agora. Ignora-se se a última res

ou puseram à sua disposição cerca posta de Vichí foi favoravel.
de G50 mil toneladas de navios- Acreditava-se, porém, que os ale
mercantes franceses como garantia mães estariam prontos a armar os

para indenização de perdas depois navios com lripulações germânicas,
da vitória. Percebe-se desde logo pois os problemas técnicos não são
que Hi ller não precisaria da auto- muito mais simples de vencer nos

rização de Vichí para utilizar-se das navios-mercantes que nos de guerra.

DOMINGO DIA 27

DIVERSÕES
TEATRO \

•••••..•.•.•...•.•••••••:., .

! Farmacia Esperança:
A SUA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6112 •

: Entrega a domicilio :
•••••••••••••E••••�·.····

-

Às 10 horas - Assembléia Ge
ral Ordinária para eleição da
Diretoria que regerá os destinos
do Clube no exercicio adminis-

trativo 1943 - 1943.

Das 20 horas à meia-noite
"soirée mignon".

x

Procurai estimular o cultivo das
belas letras em Santa Catarina, in

teressando-vos pejas obras dos es

critores ca tarlnenses.

TEATRO, o novo livro de Ilde

fonso Juvenal encerrando dramas

patrióticos e de ação social, estará
ii. venda por todo o mês de' Outu
bro.
No referido trabalho, que é pre

faciado pejo Professor Arí Martms,
da Academia Riograndense de Le

tras e das Associações de Autores

e de CríLicos Teatrais, encontrareis

páginas exaltadoras do amor da Pá

tria latente do vosso coração de

brasileiro.

Crédito Mútuo Predial
--------- --------------

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao prestamista Líberato Francisco Duarte

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

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

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

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

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» n? 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

Caspa t LOÇÁO MARAVI
LHOSA!

PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

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

Svs-S

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

18 DE SETEMBRO
Mais um formidável sorteio realiza rá a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 4 de Setembro (es.Ieíru),
com prêmios no valor de

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

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

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

Consulta médica gratis '!

Locomotivas
confiscadas

Londres (Setembro, Interalia
do) - Na Bélgica ocupada os ale
mães pediram que 230 locomoti
vas fossem examinadas. As ferro
vias belgas receberam apenas um

terço elo óleo necessário para a

manutenção elos carros e locomo
tivas ao tráfego atual. Por esta ra

zão, o material existente está se
consumindo rapidamente.

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

"*"',,'/-'1.. "'...
_

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, 8 receber subscrições de ações preferenciais da Com
panhia Vale do Río Doce, do valor nominal de 1:000$000,
cada uma.

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

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

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

Florianópolis, 24 de agôsto 1942

oPel.o BANCO DO BRASIL S. A.-Florianópolis
Ant Dias dos Santos Jr. José Pedro Gil

Gerente Contador

Farmácia "Esperança)
do

Farmacêutico NILO LAUS
I
I

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

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médi�oPREÇOS MÓDlCOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 {edificío do

Mercado,
FONE 1.642

·-....----..--......-- ��-H����.�
� �q-.-yq,',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 23 de Setembro de 1942
I!l

��sto petrlôtko do «Brin(a Peças �enuinas FORD
quem põde- So' - ,-

Em sessão realizada a 3 do com os conceSSlonarlOS:
corrente, o Club Recreativo
"Brinca quem pode", desta ca- Tuffi Amin N Irma-Opital, composto de elementos \.1C

de côr, resolveu promover a an- Cons. Mafra, 54-Caixa postal 171-Fone
gar iação de metais e importan-

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

c�as em dinheiro, de se�s, asso- O esforco de guerra da Australis
* ciados, efetuando " soirêes'e' O

Os membros e funcionar.os tardes recreativas. auxiliando

I
.. .

.

do ministerio público brasileiro assim, a patriótica campanha da ,Sidnei, �3 (H.) - "A Austrália ainda não está dando todo o csf'ór-

vão doar ao país um aviao, aviação brasileira (F.A.B.) A ço a guerra" - declarou ° sr. Forde, ministro da Guerra. "Não pode
que levará o nome de "Epita- êsse respeito recebemos oficio de

mos - acre�ccnto�l - lutar contra _tropas disciplinadas e ferozes inimi

cio Pessoa". A esse respeito o
I
sua Diretoria, assinado pelo seu

gos, comosao os Ja�)()neses e al�maes, sem que lenhamos atrás de nós

sr. dr. Manoel Pedro da Sil- presidente sr. José Ribeiro ofi [od? o povo australiano, dando todo o seu esfôrço ii guerra. A guerra

veira, procurador geral do Esta- cio êsse que bem patent
� sera longa e dura c, p.or essa razão, sacrifícios mais pesados deverão ser

ela os .,

1 I
.

I 1- "

do recebeu do sr Gabriel de b
.

tuit dI' , exigic os ( os CH ac aos .

,
. no res ln UI os aque e sirnpa-

Rezende Passos, procurador ge- tico clube e de seus congêneres
ral da República um telegrama, em todo o Estado em bem ser

o mesmo acontece?do. ao sr. dr. vir ao Brasil, pregando a união
Vasco Henrique d Avila, procu- de todos os seus filhos, sem dis
radar seccional da República, tinções de côr ou de classe, pela
neste Estado. grandeza comum e em defesa

As contribuições deverá ser de nossa soberania.
endereçadas ao dr. Dionísio Sil
veira, secretario da Procurado
ria Geral da República.

:to

Chegada de avroes a Gibraltar
Madri, 23 (R.) - Grande nú

mero de aeroplanos de varias
tiros, principalmente bombar·
deadores de quatro motores,
está sendo descarregado em Gi
braltar de um transporte que
chegou em comboio do Atlân
tico, dizem noticias recebidas de

Foi nomeado Pedro Soares Algeciras e La Linea.

de dos
A informação adianta que é

Oliveira, contador êsse o segundo navio que des-
Juizos de Direito da co-

carrega aeroplanos em grande
marca de Florianópolis, pa-
ra exercer tombem o cargo
de Depositário Público dos
Juizos de Direito da refe
rida comarca.

.

IEcos
ri'k '!IIIa

e Notícias

Os portos da Laguna e Irnbi

tuba, neste Estado, dispõem
atualmente de grandes" stocks"
de produtos exportaveis, entre

os quais, 170.818 sacas de fari
nha, 17.453 sacas de arroz,

15.092 sacas de feijão, 8.879
caixas de banha, 367 caixas de
carne de porco e 259 sacas de

tapioca.
*

Seguirá, amanhã, para Blu

menau, onde presidirá a cer i
monia da instalação da Liga de
Defesa Nacional, o interventor
federal, dr. Nerêu Ramos, que
ali deverá chegar às 17 horas,
acompanhado de sua comitiva

Entre as homenagens que lhe
serão prestadas destaca-se um

jantar, que terá lugar às 19

horas, durante o qual, o advo

gado Freitas Melro fará entre

ga a s. excia., da quantia alí
arrecadada, produto da Campa
nha de Aviação,

..

Estão sendo convidados os

voluntarios de manobras de
1917, que integraram a 1° Com

panhia do antigo 540 Batalhão
de Caçadores, a reunirem-se no

dia 26 do corrente, às 15 ho
ras, na Prefeitura Municipal de
Florianópolis, afim de assenta
rem medidas condizentes com a

hora grave por que está passan
do a Nação.

Realizóu-se ontem, às 17
horas. nesta capital, o pri
meiro exercicio de defesa
possiva anti aerea.

",
"

Foi concedida exoneração
a João Batista Teixeira, es

cmvo.o , vitalício, do Juizo
de Paz do distrito de Santo
Antônio, do município 'e
e comarca de Florianópolis.

*

Foi demitido Euclides Ba
tista da Silva do cargo de
escrivão do Tesouro do Es
todo.

O sr. Miguel Santos teve a

gentileza de nos oferecer o seu

livro intitulado "Meus Primei
ros Versos", impresso em 1940 no

Estabelecimento Gráfico" Cru
zeiro do Sul".
Não visa o autor a gloria

poetica. Dá vasão aos seus sen

timentos líricos numa forma sim
ples, quase sempre gratas aos

corações que afinam pelo seu.

Gratos pela oferta.

III

Desaparecido o piloto alemão
Behmayer

Berna, 23 (R.) -- O radio ale
mão anunciou que o tenente

Behmayer, distinto piloto da
"Luftwafie", não havia regres
sado à sua base. O tenente

Behmayer - informou o locu
tor - era portador da "cruz de
ferro" e realizou 200 ataques à
Grã Bretanha e na zona do
Mediterraneo.

DESDE QUE KOLYNOS foi desco
berto, ha tiinta annos pas

sados, innumeros dentifricios
têm tentado imitar suas supe
riores qualidades, mas nenhum
foi bem succedido.
Kolynos limpa os dentes me

lhor e sem causar damno
restaurando rapidamente o bri
lho e brancura naturaes.

Não acceite substitutos-insista no

melhor creme dental- Kolynos!

I
nã���:�T����� c��L7:���d���d�������)�á Ic!�!o!!��o �����:, dn�f����,"��d�,�,�:�
pam��tos e preparar-lhes os alimentos. O governo aboliu êsse

socios para a ASSEMBLEIA GERAL, que realizar-se-á no dia

tradicional costume, proibindo as "soldaderas" de penetrar nos
27 do corrente, domingo, às 10 horas, em sua séde social, afim

acampamentos militares e determinando que seja organizado um
de eleger a Diretoria que deverá dirigir os destinos do Clube no

eficiente serviço de intendencia, afim de dirigir a alimentação periodo 1942/1943.
das tropas. Além disso, de agora em diante, somente solteiros CELIO PEREIRA OLIVEIRA, 1.° Secretario.

poderão alistar-se no exército.

,lvida S��ial
Buenos Aires, 23 (n.) - Os autores do atentado contra o escritor

'1'�

norte-americano, sr. Waldo Frank, realizaram outra façanha desta vez

no loca I onde se reunia um grupo de estudantes dos cursos secundários.
No momento em que os jovens estavam lratando dos pormenores

relativos à festa do "Dia do Estudante", surgiram seis desconhecidos
armados de revólveres c os obrigaram a ficar calados, encostados à pa
rede, de mãos para o alto, ao passo que começaram a rasgar os cartazes
e retratos que ornavam a sala, danificando os móveis, antes ele se re

tirarem.
Um dos estudantes, agredido pelos assaltantes, declarou que os des

conhecidos afirmaram ser os mesmos que atacaram o sr . Waldo Frank,
c depois promoveram os distúrbios que motivarum o fechamenLo da Fa
culdade de Direito.

Além disso, outros deles acrescentaram que dentro em pouco come

leriam outros alcn tarlos .

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nho CreBsotada
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

Um atentado contra estudantes

,$" I1i1!lI[Nlllf ....

número numa semana, e acres

centa: "Esses aparelhos partem
imediatamente para o Mediter
raneo, o que leva a acreditar

que são destinados a servir de

reforços para a Africa do Norte".

A's 7 horas

o morro dos maus
espirUos

Com John Wayne e Betty
Field

Film Jornal N' .126
Complemento Nacional (D.F.B.)
Homem que dormiu 100 anos
(Desenho) e Noticia do dia Jor.

Preços: 3$000 e 2$000
Imp. até 10 anos

5166

Apreensão
de gasolina

s, Paulo, 23 (E.) - Cumprindo
orelens do major Olinto ele Franç8,
superintendente ela Segurança Po
lítica e Social, o delegado Ribeiro
da Cruz, ela Ordem Política, in·
cumbiu o titular ela seccão de Or
dem Econômica, delegado América
de Figueiredo, de realizar a apre
ensão de uma partida ele mais ele
30 litros ele gasolina, que estava
depositada num prédio em com;

trução ele propriedade ele um súdi
to ela Alemanha.
A essência apreendida é ele pro

priedade do dr. Luiz Drul1l0nd Vi
lares. A respeito foi instaurado in
quérito.

Relatorio de general
Stilwell

EDlTo'\ L nl<j C01'lVOCAÇAO
Pelo presente ed ita I. ele ordem do

exmo. sr. Gen. Comandante da ija R. :Mo,
com-oco para o Serviço Ativo elo Exér
cito, devendo se apresentar imediata
mente ao 14° B. C., os reservistas ele 2"
categovia abaixo discriminados:
Gu_ilherme Ernesto Busch, Janí Eda

licio de Castro. Pedro Paulo Leonetti.
Alvaro 'I'erries, Ivo Mer.iz.i, Valdemar An
temes, ValteI' Wcnclhausen, Antenor Be-Ilarmino ela Silva, Manoel Silva Coelho

.

Dan ílo Assunção Lehmkuhl, Darci Gou
Iart de Sousa, Newton Antunes Martins
Altamtro Maia de Almeida, Aldo Mene'
zes de Aquino, João Cupercino Discher.
Abelardo ela Luz Andr-ade, Rui Felicia
no da Silva Azevedo, Wílson Abraham.
Wilson Valente, Alvaro Neves Iberapí
tanga. Arnoldo José Regis, Hélio Bom A F- I d-da Silva, Lourival Lisboa. Nelson Santia In aR la e a paz
go de Andrade, Osní Brasil, Osní Corio- E t 1 23 (R) A 1lano Vieira da Rosa, Osnildo de Ol ívei-

S OCO mo, . e-

i-a, Presciliano Afonso Emerenciano. gação finlandesa nesta capital
Célio Brito, Carlos Cardoso, Ciro Mou d

.. .

i-a, Domingos Fernandes de Aquino. esrneutí U oficialmente OS ru-

�celino �1edeir?s. Adolfo Nic.olich da mores sezundo os quais a F'in-
::;11va, Arí Le itão Gonçalves, Ariel Bota-j b

ro, Cristiano Oscar da Costa Peren-a.] lândia teria apresentado Uln
José Otávio Lobo ele Figueireelo, Arrnan- l' 1 d

.

elo Silveira de Sousa, Mauro Duarte pee le O e paz eU1 separado.
Schutel, Jonas Baiel' ele Amorim, Arí
Charnescky Benet8. Bento Pereira de
Oliveira, Antônio ele 1\1elo. Joel Mance
los Moura. Aldo Beck. Carlos Al1berto
ela Silva, Cirinco Jerônimo dos Santos.
Il'aní Castro. José Gon�alves elAvila.
José dos Passos Vieira. Nelson Cidaele,
l\Iário Laurinelo, João Zenon ele Ferreira
Bandeira, Jo�o SLendel Areão, Oscar
l'\azaré Capela, ,João Edú Colaço. João
Dutra, Carlos LOllreiro da Luz. Cal'los
Aredo Espíndola. Valmor Luz, Valtel
Lang Junjol', Valdir Cal'l'eil'ão. Ivo Selva.

Os reSel'\'jstas supI'a citados, deverão
apresentar: certificado ele reservista, car
teira pro1"[ssional, caso posslIa, e certi·
dão ele casamento. se fôr casado.
Quartel em João Pessoa (São José)

Santa Catarina. 22 de setembro ele 1942.
Valdil' }'01'€8 da Cruz

'1'en. Ce!. Cm t, do 14° B. C.

Mario Rovere e
senhora

participam aos seus parentes
e pessoas de suas relações o
nascimento de sua primogenita

NEUSA
Rua Crispim Mira, 96
Fnolls .. 22 - 9 - 42

Chunquím, 2;� (R.) - o Quartel
Geueral do general Stillwell, em

relatório dado a público sobre as

atívídades de suas forças, no de
correr dos meses ele. julho e agos
to, declara que a aviação norte
americana efetuou, nesses dois
meses, 23 bombardeios elas posi
ções japonesas na China, na ludo
china e na Bumanín.
No decor-rer dessas operações, 28

aviões nipônicos ' fora In 'derruba·
dos e mais 6 provave lmerrte, ten
do sido, ademais, destruidos outros
!�O que se achavam pousados. De
sua parte, a aviação norte-ameei
cana não per-deu nenhum apare
lho de bombardelo em combate, só
tendo sido abatidos ,) (los seus ca

ças, salvando-se um piloto.

3 v.-l

A's 7 horas A's 7 horas

O PRIOR EXPERIENTE

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

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano. 12.

Cartazes do

"Muitos amigos tenho! . no bom prior
.Ianuái-ío dizia.

"Vá eu para onde fôr,
Corri a mais extremada cortezra.

Todos me tr-atam por "Meu caro amigo".
"E assim nas cartas. tanto na abertura
"Como no fecho ... " O padre, homem

";\las tenho para mim

dia
�OII:DSXJOOOClOIlDClDO�DOIlIOCODO�fI:2CIODIDQo�IIXkXJDDQOCP��oaDODIIDIDIlQD:JI(JIlODIOIUQ�CJOOClCJt'XJO ...............OCJOIOtmaDf"JlDClIIaIX)D
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
FONE 1581 - - FONE 1602 FONE 1581

Nós e o destino
Com John Boles e Margaret

SulIavan

Um crime em Sing
Sing

Com Charles Bickford e Dennis
Moore

Estrela do sul
Complemento Nacional (D.F.B.)

A volta do cavaleiro
solitario

[untigo,
Sorr-iu, pela candura

Do seu paroquiano, e disse assim:
- "Tambem me tratam com os mesmos

[modos,

"Que êsses amigos todos
"Cubem den tro elo meu confessionár-io .

"Quando estou lá sentado, .Inrruárío "

Cinearte N' lt

Complemento Nacional (D.F.B.)

Noticias do dia

Preços: 2$000, 1 $500 e 1$000

Imp. atê 10 anos

Preços 2$000 e 1$500
Imp. até 14 anos

lmL)fLnO

anrversãrtous
Ocorreu ontem o dia natalí

cio do nosso distinto coriterra

neo sr. dr. Saulo Ramos, aba
lizado clínico e diretor da Ma
ternidade de Florianópolis.

Transcorre hoje o aniversario
da menina Maria Madalena
Bonatelli, filhinha do sr. Arnal
do Bonatelli, funcionaria da
D. O. P.

AVISO
DR. SAVAS LACÉRDA
Comunica que mudou

seu consultorio para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos da
Livraria Xavier.
Consultas-Dos 16 à18 hss.

Fazem anos Ilojea
A prendada senhorita Norma

Tolentino, filha do sr. Eurico
Tolentino de Sousa, funcionaria
do Real Circuito Cmematogra
tico Ltda.;

.

a sr ita. Olga Lehmkuhl;
a sr ita , Maria de Lurdes Tri

lha, filha do sr. José Trilha;
a exma. sra. d. Serníramis D.

Silva Basco, viuva do sr. prof.
Henrique Bosco.

I

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar: o sr. Oscar Lopes de Car
valho com a srita. Ivandina de'
Oliveira Rosa; o sr. Osmar Mon-I
guilhott com o a sr ita , Araci :

Cardoso; o sr. José Satiro de i

Oliveira com a srita. Tomasia
Rosa Engracia.

NegociO de ocasião:
Vende-se uma ltmoustna

de aluguel, chapa no 1.511.
Preço: 6:500$000.
Tratar com () proprietario,
Victor E<pludnla , Ca-.a Ele
trica- Rua João Pinto 14

vs-7

É UMA DOENÇA
Murro PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA
�

Cuspa 1
LHOSA I

LOÇÃO MARAVI·

� b
f� ..

R.OYAL"
. 7r"'t9

E� recente concurso de datilografia, pro
mov]do l)elo D. A. S. P., em São Paulo a

preferêneia de 445 candWatos (num total
de 866), exigiu máquinas ROYAL! Para
êsse coneurso foram usadas 76 máquinas
ROYAL e mais 70 outras de diversas mar

cas, das quais 22, lião foram utilisadas l}e.
los candidatos! Isto quer dizer muito!
Quer dizer que os próIJrios datilógrafos
confiam e aclamam, mais uma vez, a má
quina ROYAL, pelos seus característicos de
eficiência, como

A MáqU1·na-de·escrever N: 1 do mundo!

Solicite demonstl',,�ões, prospectos e con!li�õell

'MACHADO & elA.
Rua Jollo Pinto, 5 - FLORIANóPOLIS

o sabão
\

IB8EII E
OlA. WETZEL INDUSTRIAL--JOINVILLE

recommenda-se tanto para roupa fina como para
Marca registrada

roupa commum.

)�&Ã� .�/�C(A,
• •
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


