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iDi �r�� �m ml��1I �� ã� ��n I [�n� rui �� �m, ' : ': IIU �
RIO, 24 (c. P.) -- UM TELEGRAMA!DE SÃO PAULO INFORMA'QUE VARIAS.�it};S::JVí:;A;S DA
QUELA CAPITAL ESTÃO CONSTRUINDO PLANADORES, EM MASSA, SOB A ORIENTAÇÃO
DA SECÇÃO DE AERONÁUTICA DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS, ANEXO

À ESCOLA POLITÉCNICA»

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FlORI.ANOPOLlS

Sub-agente. nOI princip.1I
munciples do E,t.do.
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o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

ANO XXVIII Florianópolis Qutnta-feira, 24 de Setembro de' 1942 I N, 8644

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 14 às li horas.

Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

-

S�!dt24Y�'�'�!ddp�r) - qd�n!� Ja�a�u�!�L R�,a�OLnantorf! p,,��a��n� A It' II J .

�";;;'!�l::Of���;'!���:Y�b,;i: �!��'��i;��:�;��i�ii�;�i{t�: fib�i� ����Ytõ��:��!I!{l;::�l: a Ia perue as suasesperançaS II.
,�r�encanas, na Europa, disse que \Vulfe 109". com sua aviação; com a destruição Berna, 24 (Associated Pressj - quência de sua participação na nas. A Itália temeu por muito tem-
nao haverá nenhuma oportunída- Em seguida, acrescentou: "A ele suas fábricas de munições e de (Correspondência de 'I'homasHaw- guerra. po e agora o confessa abertamen-
de de ataque contra o inimigo que aviacão norte-americana realizará seus sistemas ele comunicacões, po- kins) - O tom de voz empregado Eata é a mais importante e a te por intermédio dessa publicação
deixe de ser es!udada e levada a os seus bombardeios contra obje- de-se paralisar seus exércitos; com contra a França revela a crescente mais aparente conclusão a que se' semi-oficial, que Laval coopera
efeito pelos avioes ele bombardeio tivos inimigos, com a intensidade a destruicão de seus estaleiros, po- inquietude da Itália quanto ao que chega depois de ler o artigo pu- com os alemães na esperança de
elos Estados Unidos, nestes próxi- que estiver mais de acôrdo com as demos impedir a construção de no- tem conseguido desde sua entrada blicado pelo "Relazioni Internazio- conseguir uma posição dominante
mos meses". condições atmosféricas. Já há nas vos submarinos. Não tenho dúvida para o Eixo e quanto às esperanças nali" sôbre a França e que revela d sôbre a Itália e f'rustar as preteri-

O. general Eaker assinalou a ca- ilhas britanicas número suficiente em afirmar que os vencedores des- cada dia menores, de obter alguma pouca ou nenhuma fé em que a Ale- ções italianas.
pacídade defensiva das fortalezas de aeródromos, além dos que estão ta guerra serão aqueles que possui- vantagem material como· conse-

I
manha apoie as pretenções italia- O ponto-de-vista do "Relazioni In-

voadoras norte-americanas, que I em construção, para toda a aviação rem forças aéreas mais poderosas ternazionali" é simil::u' ao ponto-de-
ainda recentemente regressaram in- de que necessitamos para destruir e mais eficazes". 'Escola fechada

'

e estudo em casa
vista geralmente aC�lto nas esf,e�'as

,. aliadas de que "o Ideal patríótíco

Nem tempo têm de enterrar os I Dr. LAURO DAURA I ZURIQUE 24 (R) _ o sub-secretario italiano da ��� �I�������:�x�el�mae �t�aI���t�����
t

- '. . oposiçao a nova ordem nazista".

mor os nem salvar os feridos Doenças de Senhoras- Ed,:_caçao o.rruncrou que as escolas da Itaha permane- Laval sabe disso perfeitamente,
Vias-urinarias cerao fechadas durante os meses de inverno, devido à diz aquela publicação, e coopera

T t ilt .

r d escassez de combustivel. O próximo ano escolar será de com os alemães, tratando ao mes-

.

ra ame_o es�e?Ia isa o
137 dias, portanto, o mais curto de que já se teve no-

mo tempo de cons�rvar .relações
nas afecçoes cromcas do

t" O b-se
.

d Ed
-

f
.

d
com os Estados Umdos a-fim-de es-

aparelho genital feminino.
rcru , s.u -secretarlO. a uc�çao ez �lln a um ape- tal' em condições de obter a amí-

Tratamento moderno de II? aos Pc;us para qu� b.vessem CUIdado, evitando que seus zade dos aliados se a necessidade o

g( norréa crônica por meio Hlhos ccnssern na OCIOSIdade, fazendo-os estudar em casa. aconselhar.
. .

J

• • • I
Em certo trecho dIZ o artigo que

de eletricidade. Varizes e, Sld- d d d E t 18 d
o marechal Pétain é muito velho

hemorroides sem operação. I J.I la a a que a e s a lonra o para const.ituir fautor preponderan-
Fisioterapia _ Dlatermla elU...

te por.mUl.tO)empo mais e que L�-
irnfra _ vermelho Berna, 24 (Associated Press) _ O jornal "Frankfurter Zeitung", val procurara substitui-lo um dia

AVISO JOA-O CO � lta» - da� 10 às 12 editado na cidade de Prancoforte, declarou que "a queda de Estalin- na chef�a do Est§ldo, trazendo as-

DR. DE ARAUJO nr:ou
, grado e a consequente ruptura do front russo foi adiada", embora in- SIm o caos ao paIs.

Especialista em d - e das 15 as t 7 horas. sisl indo que esse retardamento ,. não durará aLé o inverno. ]� de notar

.' .

oenças e ope�açoes Cousultcrio _ R. Tiradentes que o comunicado alemão da semana passada dizia que a batalha de
de olhos-ouvidoa-nrrr-iz e garganta, uvrsu aos seus clIentes, 14. Tel. 1.663. Estalingrado estava chegando ao seu lermo e que as perdas eram ele-

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica. Residencia _ R João Pinto vadíssimas de parte � parte.
. _ ..

, • r

t Berna, 24 (Associatcd Prcss) - O Jornal alemao "Frankf ort Zei-
Rua VItor Maireles, 24 - Fone 1447 9, fel. 1.607.

I tung"
anunciou que a resistência russa em Estalingrado obedece a rué-

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs. todo recomendado pelos ingleses, pois é de intcrêsse para o govêrno de
Londres prolongar a guerra e causai o maior número possível de baixas.

a
O mesmo jornal cita uma afirmativa do Alto Comando alemão anuncian
do que "é de esperar que o número de perdas ainda venha a ser ele

carne vado".

JUOSCOU, 2'1 (l�SSOCL\.TED PRESS) AS UJ.JTIlt[AS
NOTICIAS ]HZEll'[ QUE A LU'l.'.A NAS I�UAS DE ESTALIN·
GRAnO PROSSEGUE CAnA VEZ ll'J.AIS SANGRENTA, AU·
J\IEN'rAN])O A PRESSÃO nos �U�Ell'IÃES À MEDIDA QT'E
CRESCE A RESISTENCIA nos DEFENSORES nAQUEL·\_
PRAÇA. F1l1 BOLETDI HOJE IRRATHAno 1HZ QUE OS ALl':"
:lUXES :XXO 'l'Ê1l1 TEll'IPO PARA E:X']'ERRAR SEGS J\J.ORTOS
NElU SALVAR OS rnnmos GRAVES.

Proibida no Parà
exportaCão de

de boi
A eterna exploração 1

P. Alegre, 24 - Nos últimos dias, vem faltando banha nesta capi-
tal, segundo comunicação levada ii Comissão de Abastecimento Público, Rio, 24 (C. P.) - Informam ele i

Alguns varejistas estranham o falo, s,abendo que, nos últimos tempos, Belém que o interventor federal
não tem havido embarques pura outros pontos do país. Como recebem assinou decreto proibindo a expor
diminutos fornecimentos dos fabricantes, vêem-se obrigados, por sua tação de carne fresca de boi, s3.1-

vez, a racionar suas vendas aos consumidores. , gado, ou derivados, para o estran-
Diante dessas reclamações, a Comissão ele Abastecimento Público geiro. Dentro do país, ficará aquele

"ai providenciar a respeito, visando evitar a falta desse produ Lo de pri- . produto condicionado a uma licen-
meira necessidade. I ça especial.

o NAZISMO ENRAIZADO NA ARGENTINA
Buenos Aires, 24 (A. P.) - A gente da Uníon Oermauica, orga- das demais organizações que Ie

comissão de Investigação das ati- nização que se mostra singular: varn à práttca as aspirações do na

vídadcs anti·argentinas advertiu mente ativa entre os agi-ícultores, zismo. Enumera tr-eze organiza
ao govêrno de que a dissolução da em Missiones, território na fron- ções, inclusive as sociedades de

Federação dos Círculos Alemães teíra com o Brasíl, são atualmente Canto Cor-al e Cultura Fisica, que,
(II.' Benefieiencia e Cultura não si- os mesmos que 'encabeçam a rere- segundo diz, são dirigidas pela em

gnifica precisamente o termo das rida .Federação. baixada alemã em Buenos Aires e

atividades políticas nazistas, na I. Em seu breve relatório ao Con- funcionam cm estreita cooperação
Al'gentina, enquanto se permitir 01 grosso, a comissão não faz reco- com a agencia telegráfica alemã
funcionamento no país de organi'jmendações, mas índíca que pode- 'I'ransocean,

zações controladas por Berlim. ria pedir ao govesno a dissolução, Tambem pedc a eomissão que
Salienta a comissão que () <líri· tanto da Union Germaniea como as alltoridades lIão 'permitam que

I'
os nazistas burlem as ,leis do lHliÍs,
reorganizaudo a Federação, sob
outro nome. Diz a comissão que a

l.:nion Germalliea difuude a pro·
pagamla de Goebbels na Argenti·

,

na e "é Ullla das organizações
lllais capacitadas !Jara continuar

cumprindo as aspirações das enti·
dades recentemente dissolvidas,
em yist.'l da experiência <los diri
gentes e da sua !H'ópria estrutura".

Os alemães que residem na Ar
gentina e em onü'os paises da
América do Sul, diz a comissão,
"recebiam regularmente instruo
çõe,s l)ara que se mantivessem fir
mes na luta", instl'llçÕeS que lhes
cheg,walll 'por intermédio da rá·
dio emisora de Berlim.
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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

IODAL8-
Vida do coração

LABORATORIOS RAUL LEITE S. A.

«limonada» de ... fósforo líquido
LONDRES, 24 (R.) - A "RAF" tem empregado

novo tipo de bombas incendiarias nos seus ataques às
instalações alemãs na Flandres ocidentaL De acordo com

informações recem chegadas nos circulos belgas desta
capital, os petardos em questão, que se assemelham a

garrafas de limonada, são cheias d'e uma substancia -

provavelmente fósforo líquido - e explodem em chamas,
logo que as garrafas se arrebentam no solo. Os belgas
receberam ordens de comunicar às autoridades nazistas
a descoberta de qualquer dessas bombas.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nhD Crels8ta�.
"SILVEIRA"

Grand. Tónico

NADA DE COAÇÃO MORAL I
Porto Alegre, 24 (AN). - O

chefe de Policia acaba de en

viar uma circular a todos os

delegados de Policia, recomen

dando a proibição da venda de
retratos de personalidades do
governo, álbuns," distintivos e

ações de companhias, e que im
portem de qualquer modo em

coação moral aos compradores.
Outrossim, as coletas para fins
filantrópicos ou patrióticos só
mente poderão ser feitas com

prévia licenç.a da Policia e em

ambiente de absoluta esponta
neidade das pessoas que desejem
contribuir.

Cruzador japonês
avariado

\Vashington, 24(Associated Press)
-:-: AnUl;ciou-se oficialmente que a
força aerea naval norte-americana
avariou mais um cruzador japonês
a nora_este de, Guadalcanal (Ilha�
Salomao).

Não aceitaram o desafio os pilotos alemães
Londres, 24 (A,P.) - O Serviço de Imprensa do Ministerio

da Aeronáutica anunciou que aviões de caça da RAF, durante
uma incursão na regiao setentrional da França, desafiaram os

pilotos alemães, voando em círculo sobre a base aerea de Abe
ville. Esse vôo durou varios minutos, Nenhum dos aviões alemães
levantou vôo para enfrentar os aparelhos ingleses.

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

Quer saber noticias
do esposo

Porto Alegre, 24 - Esteve na re·

dação do "Correio do Povo", ele Por
to Alegre, a sra. ViTaleska L. lVlar
chioni, cuja marido, sr. Inocencio
Marchioni, encontra-se há quatro
anos desaparecido.
Encontrando-se atualmente em

aflitiva situação, pois tem três fi
lhos menores para sustentar, aque
la senhora deseja saber o paradei
ro de seu esposo, presumindo qU8
o mesmo resida agora em Florianó·
polis, Estado de Santa Catarina.
Qualquer informação a respeito

poderá ser comunicada à rua Au
gusto Severo n. 199, onde reside d.
Waleska L. Marchioni.

Caspa 1
LHOSA 1

LOÇÃO MARAVI.

CASA Aluga-se a casa'
no 100, Da rua

pri�cipal da Palhoça. Tratar
com o proprietario, na mes
ma, sr. Alberto Scheidt.

5 VS. 1

Afundados no

Mediterraneo
Washington, 24 (A. P.) - O De

partamento .da Marinha anunciou
que dois navios mercantes norte
americanos se perderam no Medi
terraneo, em principios ele agosto,
quando navegavam num comboio
que se dirigia para Malta quase ao
mesmo tempo em que se perdeu o
porta-aviões "Eagle". Um dos na
vios torpedeados foi afundado por
uma lancha torpedeira elo "Eixo"
na noite se�uinte áquela em que
as forças aereas e os vasos de
guerra totalitarios finalizaram o
ataque de quatro dias contra.o
grande comboio aliado. No dia se
guinte foi afundado o "Eagle". O
se�undo navio dos Estados Unidos.
f�1 afUl:dado pela própria tripula
çao, a-fIm-ele evitar que caisse em
poder do inimigo, depois que foi
atingido pelos torpedos de um dos
submarinos elo "Eixo". A bordo do
s�gund? navio havia quarenta e
OIto tnpulantes, quatorze artilhei
ros e q:tlarenta e três passageiros.
O:, efetlvos totais do primeiro na
VlO leram de 107 homens. Os so
breviventes, recolhidos por navios
de guerra britânicos, regressaram
aos Estados Unidos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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»�

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

I
I
I

Alé o .Genio. I
Uma Calamidade!

Muitas mulheres solrem de moléstias que fazem da vida um

verdadeiro inferno.
Uma Calamidade !
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode ficar alte

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

zangando-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martjr io .l

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

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

REGULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para

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

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

Menstruações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas,
as Dôres da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do
U tero congestionado.

I

I

.

Comece hoje mesmo a 'usar Regulador Gesteira

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRARiA E PAPELARIA.

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

Aumento da delinquencia' '1It",'l:t--
Nova Iorque, 23 (R.) - O sr . Edgard Hoovcr, chefe do Departa-

� �mento Federal de Investigações, declarou, na Convenção ele chefes de

Polícia, realizada nesta cidade, que o cr.ime se achava 11lll1HI fase de au-

mento pronunciado.
.

Acrescentou o sr. Hoover que a delinquência infantil recrudescia

rapidamente no país e que, a não ser que fossem tornadas medidas ade

quadas, era de esperar-se que nova onda de desrespeito invadisse o país,
como a que se verificou depois da última guerra,

IDEA r. HOTBJI_J
Otimos quartos, moderna e excelente localização.
Diarias desde 12$000 -- Pensionistas, a combinar.
Manda marmitas a domicilio. -- Dispõe de confortaveJ salão

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

Ambiente familiar.

IRUA CONSELHEIRO MAFRA N.70.
(aixa de (orreio, 93. -- Telefone, 1659

Endereço telegráfico: "FRABISIL" -- Florianópolis.
10 v.-9

CONSERVII
a beleza de sua cútis, liberta-a
das espinhas e cravos, comba
tendo-as na sua causa mais
frequente: - as perturbações
digestivas 1

O "Sal de Fructa" Eno é o regula
dor ideal do sistema intestinal.
Não confunda: -

ENIJ /I SRl DE FIlUCTn
----------------------__-------------------------------_._---------------------------

armadas britânicas

Representantes:
MACHADO & Cia.

.... u�.� __

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

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

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

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

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

Ant> Dias dos Santos Jr. José Pedro Gil
Gerente Contador

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

Dois novos couraçados estão já em serviço
Londres, 23 (Do comentarist.a classe do "King George V", mas de- Os novos vasos de guerra trans-

naval da Reutersj - Os novos clara-se publicamente que uma me- portam torpedos mas acham-se
couraçados britânicos "Anson" e lhor distribuição no tombadilho e bem protegidos contra essa forma
"Howe" estão em serviço. Posso na armadura lateral, uma sub-divi- de ataque, especialmente por uI!-1a
confirmar a inferência que o mun- são mais adequada e um sistema linha dágua poderosamente blin
mundo leu na declaração feita 011- superior de produção abaixo da li- dada, que se diz, não oficialmente
tem pelo primeiro lord do almí nha dágua são alguns dos melhora ter uma espessura de dezesseis po
rantaelo, sr. A. V. Alexander, de mentos introduzidos como maior legadas .Declarcu-se, entretanto,
que todos os navios de linha perdi- proteção contra os ataques aéreos, de maneira oficial, que o cus�o do.s
elos nos últimos vinte e sete me- Os canhões de 14 polegadas de armamentos elevou-se a dois mi

ses foram substituídos, Essas duas "Anson" e do "Howe" são de um lhões e novecentos mil esterli
poderosas unidades navais reuni- novo modelo, com alcance de tiro. nos, inclusive as instalações de
ram-se aos seus irmãos gemeos, o consideravelmente superior aos de controle de tiro, e isso proporcío
"King George V" e o "Duke of 15 polegadas montados nos navios na uma idéia do custo total da
York", há algum tempo, e o pode- anteriores, quando considerados produção. Ainda maiores, deslo
rio marítimo aliado tem novamen- do ponto ele vista ele perfuração cando quarenta mil toneladas, se
te à sua disposição quatro dêsses elas chapas blindadas. Os fatos que rão o "Lion" e o "Temeraire", cuja
gigantescos navios de 35 mil tone- foram dados a conhecer são os se- data de entrada em serviço é cio-
ladas, _

I
guintes: dez canhões ele 14 polega- samente conservada em segredo,

INão é possível revelar as me- das ,16 de 5 1/4 e quatro pompons como o foi a do "Anson" e do
lhorias introduzidas na planta des-

I multiplos, além de diversos ca- "Howe".
sas mais recentes unidades da nhões menores.

Artigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos para presentes,
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACÕES
GERENTE: EDMUNDO SilVEIRA JOR.

I'"

li:

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 Rotél"

apartamento 112.
Caixa-PostaI110-Fone: 1277

-

Dr. Clarno G.
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.'-68.

�""----""I�--",,--

Alemães servindo nas forças
de resfriamento de ar nos tan

ques.
Uma grande proporção de

não comissionados possue di
plomas de universidades em as

suntos científicos ou engenha
ria especializada, na qual se

encontra um engenheiro que
trabalhou antes na famosa fá
brica "Skoda", além de outros

antigos engenheiros de fá
bricas de munição da Austria
e da Alemanha .

Londres, 23 (R.) - Cente
nas de alemães, estão servindo
agora nas fôrças britânicas.
Nos primeiros dias da guer
ra, êles foram internados, po
rém, mais tarde, foram postos
em liberdade e então juntaram ..

se aos corpos de engenharia,
eletricidade e mecânica.
Um filho ele Kerensky, chefe

do govêrno provisorro russo,
formado após a revolução de
1917, e .que é naturalizado in-

glês, tem um cargo nas unida
des de engenharia.
Também entre os oficiais

não comissionados se encontra
o gerente de importante fábri
ca na Alemanha. Seus conheci
mentos estão sendo utilizados
na realização de melhoramen ..

tos para as unidades de tan

ques.
Um engenheiro alemão, ago

ra sargento, é o responsável pe
la introdução de novo sistema

Os Sonhos Nos
Ajudam a

Dormir Melhor
Arfl �Ianca

..
Bc ia »

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

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

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

A felicidade em suas mãos.
Como conseguir, em 5 horas sema
nais de trabalhos manuais, uma

inesperada serenidade de espírito
e auto-confiança ... Pago 31.

Cuidado com 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.

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

quando "a' devoção antes da obri
gação" ... Pago 1.

Os truques da camuflagem
na guerra aérea. Cidades
fantasmas e outros ardis estraté
gicos que induzem os aviões ini

migas a despejar suas cargas de
bombas caríssimas sôbre alvos
imaginários ... Pago 47.

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

, JULHO de SELEÇÕES

Representante Gera; no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

RUJa do Rosario, .55-A - 2.° andar - R'lO

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, en tregú-Io à
rua Tiradentes n. 44 (Casa
de Alugar Bicicletas), quê
receberá o d lnheíz-o por
quanto o comprou. Do
contrário, será procurada
pela polícia.

Fundadts em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Moritimoc

Por preço de ocasião
Vencem se: dormitorio (Rio

Negrinho), 1 camiseiro, 2
camas para criança, 1 sala
de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

Dados relativos ao ano de
Capital Healizado Rs
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita •

Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

!940
9.000:000$000

54.700:000$ 0(:)0
,'1.929.719.000$000

28.358'717$970
85.964:965$0:12
7.323:826$800

2<:2 354 :000$000

Diretores:
Dr. Pamphl!o d'Utra Freire de Carvatn«, Epiphamo J'l�!\

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Floriemópoli a

CAMPOS L O B O Bc (ia.
�UA FELIPE SCIiMIDT N 3�

Catx« postal J()-- Teteohone 1083-l!.nd. Tel. c ALLIANCA J

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itcdcri,

IBlumenau e Locres.

Os melhores tanques do mundo
Chicago,23 eH.) - O chefe do centro de artilharia de emergência

'do exército, em Detroit, gcncra I Doriald Ormstrong, declarou o seguinte:
"Estamos produzindo tanques podcrosissimos em número -assornhroso,
porém, l)oc]eriamos produzir o dobro. ou o triplo se tivessemos material.
Os soldados norte-americanos que voltam da frente concordam unani
memerãc quanto a que os nossos "General Pareuts" e "General Lce",
que triunfaram na Líbia e em ou tras frentes, são os melhores tanques
do mundo".

I Farmácia «Esperança»
do

Farmacêutico NILO LAUS

I

Hoje e amanhã será 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 (edificío do

Mercado,
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOMINGO DIA 27
Às 10 horas - Assembléia Ge
ral Ordinária para eleição da
Diretoria que regerá os destinos
do Clube no exercicio adminis-

trativo 1942 - 1943.

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

x

o .Japão abrirá sua segunda·'rente 1
Manchester, 23 (R.) - Con- ainda não o atingiram. Esta

siderando a possibilidade de situação provoca constantes
um ataque japonês à Rússia OH perguntas sôbre se o Japão ata
à Índia, um editorial do "Man- cará ou não a Rússia ou a In
chester Guardian", diz : "Não dia. Em conjunto, a Rússia de
é possível olharmos para o ve ser considerada como estan
Pacífico sem observar que o Ja- do mais exposta a ser atacada,
pão não se acha na ofensiva pois a guerra está dependendo
em qualquer lugar. Todavia, há da feição que possa tomar a

pouco que se lançou à guerra, campanha germânica nas es··

tem cerca de 6 milhões de sol- tepes. Esta guerra não seria fa
dados e não faz muito na Chi- cil, mas o Japão pode encon

na. Não era esta a calma, que trar determinadas vantagens
esperavamos do Japão, pois êle em abrir sua "segunda frente"
está no cúmulo do seu poderio, antes de que abramos a nossa".
enquanto aos Estados-Unidos 1

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de

.

Santa Catarina
Rua Trelano n.O 16 - Séde própria

Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Certltlcadc
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

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

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

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6�,

C/C Ayiso Prévio 81,f)

C/C Prazo Fixo 9%
Aceita procuração para receber vencimentos em to

<t88 as Repartições Federais. Estaduais e Muoicipal6.

•••••••••••••••••••••••••
• •

: SANG lJEJN01_:
: Contém oito élemento5 tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
•

Arseniato, etc. •

•• Os Pálidos., Depauperados, .,Esgotados. Anêmicos,
• Magros, Mães Que Criam, •
.. CriuDçl1s Raqutticas rece- •
• berão fi tonificação geral •
•

do organismo com o •
• ••
• •
· �.- .
••••••••••••1••••••••••••

Contrastes
A humanidade é tão indesejável

que chegou a fazer um ambiente mo'

ral que, para sua sausracão, veio fe

iI-la como um castigo, Insatisfeita do

conforto que a civilização lhe deu

procurou em velhas praxes, em usos

absoletos, regredír a tempos passa

dos, esfrangalhados e miseráveis, on

de a carreta de bo is lerdos e suados,

pontilhava como fautor máximo de

progresso! Assim, cada pessoa pro

curava dar ao seu EU, um modo ex

quisito e quase inc,ompreensível de

seu procedimento. Enquanto os mí

lionários gastavam autos íuxuosíssí
mos e aviões mais velozes que as

aguías e lá de cima riam das mísé

i-ias humanas, edificavam palácios à

moda antiga, imitando ruinas passa

das, iluminados exoticamente com

tampadas à feição de tristes e sebo

sas velas de antanho. O mobiliário

acompanhava, também, esse aspecto
de probresas passadas. Procuravam,

portanto, no desconforto dos nossos

avós, um motivo de recordações pou

co invejáveis. Tudo isso, porém, na

da mais era que um requinte de lu

xo, um desafio à pobresa daquelas
éras, Os desportes cresceram à razão

"de uma loucura coleí.lva, tal como

�nos tempos heroicos da Grécia e do

�Império Romano. Ambas, como se sa

be, foram vítimas de tais exageros.

Como naqueles tempos, as mulheres,
imitando os excessos do homem, ca
muflaram-se de tal modo que muitas

pagaram com a vida, usando Untas

venenosas nos cabelos e unhas. Q
"chiquismo" chegou a tal ponto que

puseram às latas ele cisco as belas

sobrancelhas, ornato natur-al que

grande encanto empresta à mulher.

Pincelaram os lindos rostos com ma

quilagens absurdas, fazendo-as tão

feias, tão escaveiraelas que assusta

vam os mais paca tos transeuntes!

Apesar disso, qu iser-arn, C01110 os ho-

111en8, imitar extrema pobresa:
Seus sapajos pareciam velhos cascos,

deselegantes, pesados, abominaveis.

Cortaelos nas pontas, com saltos de

páu a pique, lembravam Imprestá
veis 1.a111anC05 que os portugueses.
há um século, a tu-aram ao luar caU10

coisas banais e ridículas. Com tais

anseios por objetos antiquados. era

lógico que essa "prece" un íversal

fosse atendida, ..

Veio o castigo: - Desapareceram
os autos, os aviões ele recreio, os cal

çados finos e elegantes, as tintas fi

cai-am car íssimas, voltaram as velas

ele sebo, o Iampeão, a lamparina ..

O mundo elegante eleve estar mui

to satisfeito c,.. de parabéns!
Antenor 1\lo1'ai8

CT 1.B(.(./wr uae casa« ae 9

LE.VE.A SAUDE
PARAO SEU LAPI

purJi_ (JJ&i fatlJ1& bJHdiIdo

SALSAfAflfll lHA
c46f\ISTOL

SAnGUb Limpo
�IL�OS SADIOS!

do1 '1MMJ.W:J fab�
PILULAS dR BPlISTOL

Chaves para aMarinha
Nova Iorque, 23 (R.) - A

sra. Roosevelt,colaborando com

a campanha destinada a reco

lher 100 milhões de chaves em

todo o território CIos Estados
Unidos, fez a entrega de 332
chaves da Casa Branca.
A contribuição da esposa do

presidente dos Estados-Uni
dos foi a maior até agora veri
ficada nesse movimento de ar

recadação de níquel e prata pa
ra a marinha de guera .

PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

servação. 'pagamento à vis
ta ..Hotel Estrela, fone 137l.

5vs-S

Advertencia ao povo
japonês

Canberra, 23 (R.) - Seg-undo a

erníssôra de Toquio, um porta-voz
japonês advertiu o JJOVO nipônico
de que não deve contar com qual
quer melhoria na sua posição re

sultante das conquistas feitas no

sul. "Convém não esquecer
acrescentou o iporta-voz - que a

exploração daquelas regiões imen
sas exige g-randes despesas, e, so

bretudo, navios, sendo que, pr-í
meíramcnte, os produtos necessá
rios ao esforço bélico devem ser

transportados para «) JaIJão". I

«AGENCII\ FORD·, distribuidora do. 5 afamados PNEUS B R A S I L,-
servir aos que a honram com a sua preferencia, resolveu

Assim, inteiramente à disposição dos interessados,

Conselheiro Mafra. 54 •• Telefone, 1665··

Querendo bem

Rua

reduzir os preços dêsse produto, da.ndo um desconto compensador.
aguarda com prazer a sua, honrosa .vlsita.

Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMIN-.· Florianópolis

Precisamos prOduzir mais Livre-se da pri
são ... de ventre I

As

PILULAS DE

REUTER

Aos homens do campo cabe zindo tudo quanto é necessarro

aumentar a produção, em face para o sustento de suas famí
elo presente estaelo de guerra. lias, desde a abóbora e a bata

Aqui está o sentido exato da co- ta, o milho e o feijão, até o por
laboração que as classes produ- co, a galinha, a ovelha e a vaca,
tor as devem levar inicialmente o ovo e o leite, a gordura e a

ao govêrno neste momento de- carne.

cisivo.
.

Desse modo, haverá efetiva-
O fortalecimento de nossa mente um aumento de produ

economia, de acordo com as ção, fortalecendo-se a economia
exigências da guerra, constitue rural do país. Além disso, se

elemento básico na construcão toda a população rural se reti
da vitória nacional. E um dos ra da procura de generos "l11-
setores que tambem deve ser mentícios nos centros urbanos,
considerado, pelo aspeto social haverá abundância de produtos,
de que se reveste, é a chamada aumento de ofertas, facilitan

proelução caseira. Toela casa de' elo-se o abastecimento das po·
campo eleve estar rodeada ele pulaçôes da cielade e das pró
hortas e pomares, pocilgas e ga- prias forças armadas.
linheiros, a-fim-de que nada Ial- Necessário será, pois, que a

te à própria família do estabe- laboriosa classe rural, em cujo
lecimento, no caso de que os seio sempre encontram alta

homens, justamente os mais ressonância todos os movímen

aptos para o trabalho rural, te- tos em pró I do engrandecímen
nharn de prestar mais direta- to do Brasil, realize um esforço
mente a sua contribuição na supremo a-fim-de que os pede
defesa ela Pátria. res constituidos possam dispor,
Imperioso se torna, pois que a cada momento, de todos os

toda propriedade rural, a es- elementos indispensáveis à f:e·

tância e a granja, o grande gurança da sociedade e à dcfo
criador e o pequeno chacareiro sa da Pátria.
se bastem a si mesmos, produ-

TEATRO
Procurai estimular o cultivo das

belas letras em Santa Catarina, in

teressando-vos pelas obras dos es·

crítores catarinenses.

TEATRO, o novo livro de Iíde

fonso Juvenal encerrando dramas

patrióticos e de ação social, estará

à venda por toelo o mês de Outu-

bro.
-

No referido trabalho,' que é pre

faciado pelo Professor Arí Martins,
da Academia Riograndense ele Le

tras e das Associações de Autores

e de Críticos Teatrais, encontrareis

páginas exaltadoras do amor da Pâ

tria latente do vosso coração de

brasileiro.

Alugam-se
1 predio de construção

recente para família de tra

amento, com instalação para
errado 6 g-r ge, à Avenida
Mauro Ramos, n- 156.
=Duas boas salas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do

Comércio). Informações: Te
lefone 1.658 e 1.500 ou rua

João Pinto n. 5- térreo.

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

da p roxrrno segunda-feira (dia 21 até o 30 do cor

rente, se acha aberta, na Secretaria dêste .Insti
tu to» , à rua Artista Bittencourt, rr., 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

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

vende se
uma machina

-

àe costura de
mão marca Vestasínha nova

.. em uso. por 270$ Tratar com
o chauííeur do Carro no. 1522

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

traidor da Pátria. (L. D. N.). Garganta
Irritada

•••••••••••••••••••••••••
• •
• F • E •
• - armaCl8 sperança I
• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofrc. 4 e 5 - FON't: 1.6ft2 :
• Entrega a domicilio •
• •• N

..

d
r_

••••••••••••• E•••• �® ••••• egoCIO e ocaslao:

Lira Tênis C�ube Florianópolis ���i���:;ra$l��' �!"Or�i��

C-De ordem do sr. Presidente e de acôr- Tratar com o proprietario,
onvocacao do com os Estatutos convoco os srs. Victor Esptndola, Oasa Ele

socios para a ASSÊMBLEIA GERAL, que re�lizar.se-á no dia trica� Rua João Pinto 14

27 do corrente, domingo, às 10 horas, em sua séde social, afim vs- 7

de eleger a Diretoria que deverá dirigir os destinos do Clube no

periodo 1942/1943.
CELIO PEREIRA OLIVEIRA, 1.0 Secretario.

Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as

membranas irritadas:

PIANO.
vende-se um, boa marca, em
perfeito estado de conserva

ção. Tratar à rua Visconde
de Ouro Preto, 7. 5vs 2

CASA Aluga-se uma,
própria para pa

daria ou pequena lndustrla ,

com moradia, à rua Boca
íúva, 15. Tratar com o pro
prletarto do Café «Javas.

5 vs, - 5

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

peito da "quinta-coluna". (L •

D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a� �� �v�m ����rar rao!� � i U�� ��r��� �O' ra�l,
A diretoria do Serviço Nacional de Defesa Passiva anti-llerea, em comunicado à imprensa, declara que «no momento

atual, dada a situação da guerra na Europa, não parece provavel nem possivel que tais inimigos possam
realizar. ataques aereos de envergadura ao territorio nacional»

Ecos e Notícias
Rio, 24 (c. P.) - o "Globo" diz-se ínformadode que espiões

Porto Alegre, 24 (C. P.) - A Interventoria Federal íncum-

alemães e italianos e outros individuos sabotadores da politica
biu o dr. Egídio Soares da Costa, engenheiro diretor, encarre-

brasileira estão sendo empregados em importantes obras da 1'0-
gado dos estudos de Defesa Passiva da cidade, de realizar os

Fazem anos )lOJ." dovia Rio-Baía, destinada a assegurar mais rápidas comunica- Seguirá hoje para a cidade projetos para a proteção de uma das peças das créches São

O sr. Orlando Fernandes, ções com o norte. Está, assim, concretizada a promessa do pre- de Blumenau, onde presidirá a
Francisco e Navegantes, do Asilo Providência e do Orfanato

estimado e diligente conta· sidente Getúlio Vargas, quando, ao falar ao povo, logo depois instalação solene da Liga de
Pão dos Pobres, contra os estilhaços, os efeitos da explosão e

d d t d t d
. ..

t d S as bombas incendiárias.
dor do Banco Nacional o

I
os orpe eamen os e navios nacionais na cos a e ergipe 8 Desefa Nacional naquele muni-

Comercio; Baía, assegurou que puniria os bárbaros agressores e seus cúm- cípio, na qualidade de presiden-
A 15 do corrente o referido engenheiro encaminhou à Co-

o sr. Joaquim Lucio de -plíces, respondendo os alemães e italianos residentes no Brasil te do Diretores Regional da Li- missão de Defesa Passiva Anti-Aérea os respectivos projetos e

Sousa, chefe das oficinas pelos atos de seus governos contra a nossa soberania. Frizou ga, neste Estado, o sri inter- Orçamentos, que foram remetidas ao Govêrno do Estado, que

da 1. O. E.; mesmo o presidente Getúlio que uns e outros, súditos do Reich ventor Ner êu Ramos.
os aprovou e mandou abrir a respectiva verba.

a srita. Lilian-TeresaHorn; e da Itália, iriam, com a picareta, abrir estradas no interior do Da comitiva de s. excia. farão

a srita. Laura Silva; Brasil. parte o sr. dr. Altamiro Guima-

a sra. Carmen Hoffmam -�-----------.- • • rães, presidente da Comissão

Nahas; Fechamento dos Jornais que defendiam Executiv� da �.D.N.; des, Gill
O joven Hercílio Alexandre •• I Costa,

vice- presidente; dr. Mo-

da Luz; O nazI-fasCiSmO niz Aragão, 10. secretario; dr.

a sra. Maria Otávio Mel- . Wanderley JUnIor, 2° secreta-
RIO, 24 (A.N.) - O Congresso Ncoiono.l de Estu-I . � O ld M I equíades Ulisséia. d t

. '" ,.. . .

1" d' no; e sr, sva o e o, n m

O sr. Níconesio Sílvo , há- an es por lnlClabva u rrarurne votou que sej o so íc
í

to o
b d D·· t

.

Preaid d R úb'li
.

d i f h d
ro o iretorro ,

bil linotipista da LO L. ao resr ente a epu i cn o rrn.e lato ec amento os

jornais que defendiam o nazi-fascismo, porque não se

Gentilezas concebe que contlnuem a circular.

�e�� c}�r�g�;��:��;����;�1 facas �enul·nasdo I.H.G.S.C., a rio ttcí c de
seu aniversario.

Noivados:

Só

balho, prendeu, naquela localidade, o alemão Francisco Couf'al,
conhecido pela alcunha de "Chico Alemão". Dada uma 'busca
na residência dêsse elemento suspeito, a policia encontrou e

apreendeu, além de um aparelho radio-transmissor, grande
quantidade de armas, algumas de propriedade do Exército e

':---------........--...--.....�r=;:""';. mais de 157 cartuchos de fuzil Mauser e balas parabellum, tudo
3 v.-2 escondido num subterraneo adrede preparado.

----------------�--�

Curso de Rádio·Telegrafia de I
.---------

Preparaçao Técnica
Mais uma vez a preciosa inicia

tiva em beneficio da mocidade ca

tarinense, acaba de tomar o Insti

tuto Brasil-Estados Umdos desta

capital, abrindo um curso_ de �á
dio-Telegrafia ele Preparaçao Tec

nica, que vem, sem dúvida alguma,
trazer ótima oportunidade para os

catarinenses.
Uma das profissões de real pro

veito, tanto para os tempos ele

paz como e, muito principalmente,
para os tempos de guerra, a rádio

telegrafia, com a sua preparação
técnica, especializada, oferece va

liosissima contribuicão aos diver
sos setores em que -atua eficiente
mente.
Digna, pois, de aplausos, a bela ini
ciativa que vem de tomar o Insti

tuto, incansavel no seu trabalho ele
fazer cumprir à risca a finalidade
de seus Estatutos, colaborando, as'
sim, diretamente com as necessidél
des elo país.
Logo que foi él idéia lançada pelo

sr. Eurico Hosterno, dedicado fun
cionário do Instituto, a cujél opero
sidélde muito se deve, entendeu a

Diretoria do Instituto de estudá-la
convenientemente, para, fi,m segui
da, dar-lhe a aprovação.
Para que se tenha idéia exata do

valor e oportunidade dessa iniciati
va, basta dizer, que a respectiva
matricula, aberta apenas há três
dias, conta, até hoje, com 130 ins
crições, número êsse que foi muito
além da esnectativa.

O Curso, i10 seu próximo funcio
namento, contará com professores
técnicos de reconhecida capaCidade,
para o estudo prático e teórico a

ser ministrado.

IVida Social I

O nosso estimado con ter

raneo sr. Alvaro Beck con

tratou casamento com a

gentil srita. Umbelina Va

rela, residente em Lajes.

Nascimentos:
Pelo advento de sua

lhinha Neusa, está em

tas o lar do sr. Mario

vere, comerciario.

Mario Rovere e

senhora
nartícípam aos seus parentes
e pessoas de suas relações o

nascimento de sua nrtmeaeníta

NEUSA
Rua Crispim Mira, 96

Fpolis.. 22 - 9 - 42

CASA Aluga ,se: uma,
com todo o con

forto, dispondo de grande
Quintal, à rua Conselheiro
Ml1fra. 106. Tratar na casa

80 lado. 5v.-3

!
I,
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Pelo sr. Diretor geral ela Despesa
pública, cio Rio, foi expedida ordem
à Delegacia Fiscal em Santa Cata-

FORD I r��:;,:�"::��:�oa�;:�:c������� Declarações sobre aFinlandia
fosse autorizacla, na forma elo de- -

ereto-lei n. 3.7G8, ele 29-10-41, a apo- Washington, 24 (A. P.) - O secretário ele Estado, Cordell Hull,
sentadoria ele João Maciel de OH· declarou aos jornalistas, em entrevista coletiva, que espera poder em

veira, extranumerário tarefeiro ela breve fornecer declarações concretas sôbrc as relações cn tre us Estados

Diretoria Regional, ele Santa Cata- Unidos e a Finlândia, dada a situação especial desse país como aliado

rina. ii Alemanha na guerra contra a Rússia. As informações de Cordell Hull

O D. A. S. P. deu parecer favo- foram dadas cm r-esposta às perguntas que lhe foram feitas pelos jorna
. ravel, ordenando que o processo listas em tôrno das declarações formuladas pelo ministro f'in landôs

Cons. Mafra, 54-Caixa postal 111-Fone 5166 fosse encaminhado, para os devidos Hialmar Procopc, segundos as quais a Finlândia deseja terminar a guer-

fins, ao Ministério ela Viação. 1"[1 si lhe fôr garantida a sua independôncia.
*

Foi designado o engenheiro dr.
Thiers ele Lemos Fleming, ocupan

Rio, 24 (C. P.) - Em virtude de várias denuncias, o en- te elo cargo da classe 1'1 da carreio
d hei I Q d I d Nova Iorque, 24 (A.P_) - A British Broadcastinz Cornpany

genheiro Lauro Miranda comunicou ao major Eurico de Sousa ra e engen teiro, c o ua TO o �

G 1 f
.

d d CId
Ministério ela Viação e Obras Pú- informa que o sr. Robert Ley, dirigente alemão do trabalho,

ornes, c re e do gabinete o iretor da entra o Brasil, que blícas, para exercer a função de I"e- difi I
.

t d " d·t ."
,

_

mo I ICOU o ema nazIs a e segurança a VI ona • que passou
interesses da importante ferrovia estavam sendo visados por presentante elo mesmo ministério d "d

. -

d
- .

I " R ba ser o a ecisao e nao capitu ar. o ert Ley, em discurso
elementos da quinta-coluna da cidade fluminense de Valença no Conselho da Delegacia do Tra- N

"
.

0- pronunciado em uremberg, teria declarado que a "nação alemã
Aberto o inquérito, o chefe do serviço de investigação da Cen- balho Marítimo no porto ele FI

rían "polis em nosso Estaelo entrou no 4,° ano de guerra, firme e decidida a' não capitular".
tral do Brasil, encarregado das diligências, depois de árduo tra- G v .

'l'

.

Foi autorizacto o cidadão brasi- Maul·a da velocledade IMleiro Alexandre Siciliano Junior a

Ipesquisar minérios ele ferro no mu- gllNnT(uIOn;aOsLle C�dlSelslltlaasntofvI"aaçl.Oo-le'saoCsOI1s1eO-nicipio de Joinville, neste Estado. �
_

'I;' atualmente. Até pessoas desocupa-
Foi removido, "ex-officio", no in das e que perdem 1101'élS e horas

terêsse ela aclministracão. o sr. João em conversas fiadas, dão extraor- ,
Moura Neto. ocupante do cargo ·18 dinário valor aos segundos ... quan I
class« E ela carreira de escriturário do se acham elentro de um auto- 1
do Quadro Permanente do Ministé- móvel. Impacientam-se,

irriul'll-ITodo íntegralísta e' hitleríano rio ela Fazenda, ela Alf'andega ele se, quando têm de dar pasagcru a

S_ Francisco, neste Estado, para u outro carro ou quando são força-

MACEIO', 24 (A. N.) _ A policia daquí deteve
Recebedoria cio Distrito Federal dos a atender a um sinal lumino-

, preenchendo o claro existente na soo Querem correr, voar, chispar:
ontem, o engenheiro Luiz Oltícíco , ex chefe integralista, lotação, em virtude da nomeação do Sofrem ele delírio da velocidade'

que fazia de público referencias elogiosas a Hitler e, ao respectivo titular, Dário Manoel Uma fração de segundo de espera

mesmo tempo, acusava o chefe da Nação de ter jogado ela Fonseca Lima. representa-lhes um rnartirío, Inca-

, , R Ih 'P
.,

.;; pazes cle controlar os impetos, que-
o pais a guerra. eco ido a enitenciarla, integrara a Foi removido. a pedido, o sr. Pe rem estar sempre na dianteira.
turma de súditos do "Eixo", que trabalha a.tualmente dro Bastos ele Alcantara, ocupante mesmo à custa da própria vida e,

no Serviço de MaIoria. do cargo ela classe 3 da carreira ele o que é pior, da viela elos outros.
Marinheiro, do Quadro Suplemen No geral as pessoas que se entre>
tal' elo Ministério da Fazenela. da gam à "mania ela velocidade", são
Alfandega ele Santos, para a Alf'an vitimas ele um desequilíbrio humo
dega ele S. Francisco, neste Estado ral, que os torna sofregos, precipi

tados e perigosos. Quando o mal
decorre da falta de fósforo e se

Clínica médico-cirúrgica do I
acompanha ele perda ele memória

DR. SAULO RA�IOS
ele insonia, de nervosismo, de incü:

Especlall8tn em moléstias de
pacidade para esforços prolonga-

senhoras _ Partos. elos, O medicamento mais indicado
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es- é o Tonofosfan da Casa Bayer. TQ-
tômago, vesícula, útero, ovánlos, nifica O organisn10 e aun1enta a ca-
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO _ Hérnias, pacic1ade de reagir contra a impa-
Itidrocele, varicocele. Tratamento sem ciência e a irritabilidade.
dor e operação de Hemorroides e vario
zes - Fractnras: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspltals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horlirlo: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.

Às vezes procuram escapar-se
do " ghetto", mas o risco é

grande, porque não há muito

tempo a policia alemã deu mos

tra da sua" justiça", enforcando
em público 30 crianças que ten

taram escapar, sem contar as Prestig'ia O Goyêrno e as

que afoga, uma vez por outra, classes a�'madas, - ou serás
como "medida de preven-,

um "qumta - colunista". (L.
ção". D. N.).

'�VIB8E.· ESPECIALIDJlDEII
CIA. WETZEL INDUSTRIA·L--JOINVILLE Marca registrada

recommenda-se tanto para roapa fina como para roupa commam.

Fazendo força a picareta em Porto Alegrecom

- ,-

com os coneessionanos:

Tulfi Amin s Irmão

Os aproveitadores da
guerra

São Paulo, 24 (G) - Pros
seguindo na campanha contra
os infratores da tabela de pre
ços dos gêneros alimenticios dt

primeira necessidade, o de:egado
Tinoco Cabral, adjunto à De
legacia de Ordel11' Econômíca,
prendeu ontem mais algumas
dezenas de negociantes.

Defesa antí-aérea

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

fi
fes
Ro-

A quinta-coluna contra a Central do Brasil MUDOU A CHAPA •. �

Agradecimento
O diretor e clocentes elo Grupo Escolar Arquidiocesano "São José",

desta Capital, vêm, por êste meio, tornar público o seu reconhecimento

aos senhores comerciantes que os auxiliaram a aprontar os alunos elo

referido educandár-io para a primeira comunhão, ofertando belas e inu

meras prendas, calçados e fazendas; assim como a toelos os que, genero

samente, enviaram gêneros, doces, balas, bolachinhas, etc., com que

após a missa, foram deliciados os néo-comungantes.
A todos, com sincerielade, reiteram a sua gratidão_

Crianças afogadas pelos alemães

Artur Beck e Perpetua
Beck. residentes em Flo
rianópolis, e José Varela
e Teodoro Varela, residen
tes em Lajes, participam G

contrato de casamento de

I
seus filhos Alvaro Beck

e Umbelina Varela.
ll-Setembro-42

Londres (S.P.I.) - Uma das' famintos é um quadro de horror

3vs-l

Os estrangeiros devem andar
com documentos legais!

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

Porto Aligre, 23 (AN)-A De
legacia de Estrangeiros infor·
mou qúe, de ordem do chefe
de Policia, a partir de 1.0 de
outubro, todos os estrangeiros
de qualquer nacionalidade que
fôr encontrado, nas ruas, sem

documentos legais, será suma

riamente preso e recolhido a

estabelecimento adquado.

que não se póde contemplar a

sangue frio... São crianças fra
cas, sujas, de olhos espl:tntados
que refletem o pânico e o medo,
como se fossem animais que
nunca vissem gente. A sua trá

gica situ>ação é uma das" bên

çãos" que· a Nova Ordem Na
zista oferece à humanidade!

Cruz Vermelha
Brasileira

A Diretoria da Filial ela Cruz Verme
lha BI'asileira e111 Santa Cata�·ina e as

Samadtanas da P Turma, convidam a

todas as autoridades Estaduais, Fede
I'ais, l\Iunicipais, a Ilnprensa, a Legif"lo
Brasileira de Assistência e a todas as

demais pessoas da Cruz Vermelha Bra
sileira para assistirem as solenidades
de sua conclusão de curso e que consta
rão:

1 - Missa em ação de graças às 9
horas, na Catedral.

2 - Entrega rIos Certificados às 10

horas, na Sede ela Cruz Vermelha, à rua

Tenente Silveira.
Amb� as solenidades se realizarno

no domingo, dia 27.
A Diretolia da Filial da Cruz Yerme·

lha Brasileira.
As Sam'll'itana.s.

O derrotismo c o pessimismo
são armas dn "quintn-coluna".
(L. D. N.).

Vende se
uma chácara

-

salldavel e a-

'lrazivel, cüm n metros
de frente por 330 de fun
dOs,.8ohre a estrada gerr.l
proxlma ao Btllneario da
Ponta do Leal. Informe ÇÕE'S
na gerencia do "Estado."

to vs.-l

maiores atrocidades praticadas
no "Jihetto". organizado pelos
nazistas, em Varsovia, são os

bandos de crianças famintas e

sem abrigo onde possam repou-
sar, que percorrem as ruas pe
dindo esmola e roubando alguma
cousa para matarem a fome,
�cabando, por vezes, por mor

rerem nas valetas, por falta de

alimento, ror extenuação e do
ença.

Essas pobres crianças são na

maioria filhos de familias que
foram executadas pela Gestapo,
ou que morreram de fome ou

foram levadas para longínquos
campos de concentração. O es

tado dêsses bandos de inocentes

o sabão

� ..&Ã� .�/�C(�
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


