
Am.pliação do serviço hospitalar
RIO� 25 ("ESTADO") o PREFEITO HENRIQUE DODSWORTH ASSINOU DECRETO

(' ,DER, NA ATUAL EMERGÊNCIA, AO AUMENTO DE
I,

CAPACIDADE nos HOSPITAIS
NECESSÁRIOS

ABRINDO UM CRÉDITO DE 1.500 CONTOS PARA ATEN·
DA CIDADE, COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS

.... '"

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Calx. pOltal - 37

Rua' João Pinto - 5

FlORIANÓPOl'lS o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORESSub-agt nl•• no. princip.1t
muncípiol do Ellado,

17P. I, Florianópolis - Sexta-f..lra, 25 de Setembro de 1942 N, 8645

ç�!,q��a n��de,qor'��'�!Xill'��i���,if�,m�'id�'!��!!!Mensagem da A.B.I. às instituições inglesas
por quatro dias seguidos, ter los aviões aliados o que constituiu do comboio, mas apesar dos violen- Rio, 25 ("Estado") - Os jorna- , tcrnplar a JJ('k��. ncro-ca 11(,s cr-us
anunciado oficialmente a dest ruição inteira surpresa p�ra os alemães. tos ataques efetuados pelas csqua- listas hrasi leiros que, dentro de Rio e os de Londres, e presta suas de Londres, seja recordado à cornu
de um comboio anglo-americano "Nossos pilotos viram-se obriga- di ilhas aéreas e subtruu+no s m.m.- poucos dias seguirão em visita à homenagens ao espírito construtor nhão inglesa que os jornalistas �ra
que se dirigia para a Hússia, a ra- dos a voar em meio de um céu de gos, a grande maioria das unida- Inglaterra, serão portadores da se- c ativo dos homens e instituições sileiros são intérpretes da admira
dio-emissora de Berlim admite ago-

I

fogo - disse uma testemunha na-. eles chegou ao seu destino. O com- guintc mensagem da Associacâo Bra- da Inglaterra, que tanto tem íacili- ção irrestrita de sua Pátria ao go
ra que o mesmo conseguiu chegar vista da batalha aero-naval que cn- boio compunha-se de cargueiros ]}1'1- si leira de Imprensa às instituições tudo a frequência da visita de todos vêrno de Sua Majestade, o rei Jorge
às águas de Arcangel, a 18 do cor- t-ío se travou - e milhares de ex- tãnicos, americanos e russos, Não br-itânicas, escrita no vernáculo e os jornalistas da América às Iorta- VI, e pela poliliea do eminente es
rente. As unidades dêsso comboio plosões que se verificaram ele todos temos a intenção de prestar iníor- em inglês: "A Associação Brasileira Iczas indestrutíveis da civilização e tadista que soube elevar as e�peral1-reuniram-se ao largo ela Islândia e os lados, transformaram o espaço mações ao inimigo, dando-lhes por- de Imprensa mais uma vez se sente ela liberdade, A Associação Brasi- ças do munelo, c as vem reahzand?,foram escoltadas por mais de 30 1l111l1 verdadeiro inferno". menores a respeito de sua falta de orgulhosa de considerar os bcnc- Iei ra de Imprensa deseja que, por através do sangue, do suor e das la
unidades de guerra, inclusive porta- Londres, 24 (H. T. M.) _ O AI- êxito contra êsse comboio, mas É' f'icios do contacto, que se vai au- intermédio ,do grupo dos seus asso- grimas do glorioso povo britânico.
aviões e algumas belonaves da elas- mirantado comunica: jossívcl alirmar qlle as preiC'llçrks mentando, entre os jornalistas do ciados, que agora parte para con- - (a.) Herbert Moses, presidente".
se do "George V", além de numc- "O u t r o importante comboio, emitidas pelo inimigo a êsse respei-
rosos cruzadores e destr óicrcs. transportando grande quantidade to ainda são mais exageradas do que \ ParaTodas essas unidades erguel'a"l de material de guerra, chegou aos de hábito. Não se perdeu nenhuma
uma tcrrivel barragem em tôrrio . portos da Rússia setentrional. Per- unidade da escotla do comboio".

breve o choque decisivo Não falta tempo •••
Rio, 24 (A, N,) - o gabinete do l\Ii

Londres, 25 (R.) - A emissora de Viehi revelou que o alto cornan- nístro da Guerra expediu o seguinte co

do alemão espera, para breve, um choque decisivo na frente de Estalin- munícado à publicidade: "Chegando dia

grado. O locutor francês, ci tanelo informações procedentes da Alema- riamente ao Ministério da Guerra cente

nas de telegramas e cartas ele pessoas de
nha, disse o seguinte: todas as classes sociais oferecendo seus

"Os círculos militares germânicos parece que estão tempornriamon- serviços militares para a defesa do Bra
te desviando sua atenção dêssc setor, para concentrá-la, pr.incípalmen- sil, o ministro da Guerra, na ímpossibil í

te, sôhre O Cáucaso". dade de responder a todos êsses telegra
mas e cartas, agradece por meio dêste
em nome do Exército a quantos maní

Festam, espontaneamente, vontade firme
de servir a pátria, Aproveita ainda a

oportunidade para confessar sua satis

fação diante dessa atitude patriótica ele
brasileiros com essa inequívoca demons

tração ele civismo, Agradecenelo êstes

oferecimentos, p.ede aos brasileiros que

permaneçam vigilantes em seus postos,
Em tempo oportuno serão incorporados
regularmen te às fileiras ou aproveitados
de acôrelo com as suas aptidões e idade
nos vários encargos necessários à defe
sa ela pátria, Cada brasileiro haverá de
colaborar com seu tradicíonal espirIto
de sacrifício na defesa elo nosso territó-

ANO XXVIII

Alemães que fog'em do Brasil

As
.

sociedades esalrttas perante a lei \o inve�:oA��i��etores
Rio, 25 ("Estado") - O chefe de Polícia acaba de baixar portaria
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os cen ros e asso.cIa- pela emissora soviética, que a pers-
çoes espi rítas desta capital. É perm itid o o funcionamento de serviços pectiva do inverno está deterrninan
médicos farmacêuticos e de outros gêneros em suas sedes tão sómente do rigorosas providências do co

com o consentimento prévio e quando forem �umpridas todas as forma- l11aI_1do germânico, nos setores do
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I a es egais eXIgI as em aIS casos. s menores e anos nao po e- Fortificações e quartéis de inver-
rão fazer parte das diretorias, nem frequentar suas sessões de estudos no estão sendo apressadamente
psíquicos. construidos pelo inimigo.

Fica livre às organizações espíritas estabelecer o ritual que lhes

convenha, sendo entretanto, terminantemente proibida toda e qualquer
espécie atentatória da integridade física e mental do indivíduo, exigên
cias de ordem pública e imposições dos bons costumes e que em qual
quer sentido venha a infringir algum dispositivo regulamentar ou ins

truções administ.rativas em vigor.

Lã se' foi o herói!

JOÃO ARAUJO

Los Angeles, 25 (H. T. 1\1.) _
Buenos Aires, 25 (R.) - A Comissão Investigadora elas Atividades

Segundo informações da emissora Anti-Argentinas continua a colher csclar'ecimcntos :'t cln:a da entrada, no
de Tóquio, captadas nesta cidade, pais, de súditos alemães procedentes do Brasil. que dali fogem em vista

01 ll��jolr-greneEal f.T�('o, ctonsidera90 das enérgicas providências do govêrno hrasileiro para combater a 5areroi (O • apao, o r ruo r () em açao. .

Acrescentou a informação que o coluna.

gen�ral encontrou a .rnorte em I Nesse sentido, essa comissão solici tou informações às autoridad,esAquiab, cosia de Burma , sôl . 1 t
-

d 4 I
-

I' PI.... lcmã'O major-general Taco fôra con- ��)1 e a (e e�lÇao e a emaes, uias �traz, en� osac as. esses a cuiaes

decorado sete vezes. sao Valter Bicker, Paulo Muellcr, AIOlS Schneídcr e Max Schaulcr«
AVISO DEDA.

Especialista em doenças e operações
olhos-cuvtdos-nurta 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.

de

Piloto brasileiro ferido em combale - ,

PELA llf VEZ NO BRASIL UM RELOGIORio, 2� ("Estado") - Telegrama chegado a esta capital informa
que o jovem piloto brasileiro William Mac Clcman Wright, que serve

na Royal Canadían Air Force, em serviço na Grâ-Brctanha, acaba de ser

ferido em combate contra os alemães, na área de Londres.
As informações adiantam que, infelizmente, muito embora não sen

do de natureza séria, o ferimento poderá desfigurar-lhe o rosto, uma vez

que foi atingido por balas de metralhadoras no nariz e outras parles
da face. William, depois de prestar serviço militar no Brasil, trabalhou

no escritório da Panair, em São Paulo, de onde foi transferido para
Nova Iorque.

o catolicismo e a Rússia
Estocolmo, 25 (R.) - Segundo informa o correspondente em Icoma

do jornal "Tidningen", os círculos do Vaticano estão acompanhando
com o maior interêsse a situação religiosa na Rússia. Segundo anunciam

êsses círculos, os jesuitas que servem como capelães no exército polo
nês gozam da mais completa liberdade, podendo executar os seus deve

res religiosos em qualquer parte do território russo.

Do mesmo modo lhes são franqueadas as igrejas de Moscou e Tach

quend.

o «eixo» péde mais carne humana
Zurique, 25 (U. P.) - As emissoras elo "eixo" revelaram que von

Ribhentrop chamou ao Quartel General alemão na frente russa o chefe

interino da Rumânia, a-fim-de realizar conversações tendentes a obter

a remessa ele novos contingentes de tropas rumenas, em substituição das

que se perderam nos campos de batalha do Volga e do Cáucaso. MAIS uma- vez Tissot - o

primeiro relógio anti-mag
nético - é o primeiro a apresen
tar esta sensacional vantagem:
agora, todo relógio Tissot tem um

certificado de Garantia Contra
Acidentes, válido por um ano.

Assim, seja qual Iôr a causa da
avaria acidental do seu Tissot,
V. S. terá, inteiramente gratis, a
sua reparação. Tissot é um re

lógio moderno e de linhas ele-

gantes. Admire os lindos e dis
tintos modelos Tissot que são

apresentados agora pelos bons

relojoeiros. E repare bem: ne

nhum outro relógio de quali
dade tem um preço tão módico!

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das Ht às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar. I

rio e ela nossa soberania".

,I

Ao comprar um Tissot,
exija o Certificado de Ga
rantia Contra Acidentes.

HZ 8281 aço .•• 390$000
FE 8281 folheado 480$000

PRODUTO DA SOÇIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÊRE
OMEGA GENEBRA - SUrÇA ""7,,"'u,-610W1•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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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 Brasit».

Os
Nervos

Pegando Fogo
Em muitos dias as mulheres amanhecem

tristes, tão nervosas . e desanimadas, tão
aborrecidas, inquietas e irritadas que pa
rece que todos os nervos estão pegando
fogo!
Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

vos, e outras alterações mais graves da
saúde, são causados por perturbações dos
importantes orgãos útero-ovarianos.

Para tratar isto, use Regulador Gestei
L-----------'ra sem demora.
Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas moles tias do útero, pêso, dôres e c6licas no ventre
durante o periodo menstrual, as perturbações da menstruação,
debilidade, palidez e tendencia a hemorragia, provocadas pelos
sofrimentos do útero, fraqueza geral e desanimo, tristezas súbi
tas, palpitações, tonturas, pêso , calor e dôres de cabeça, enjôos,

I
dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer qualquer trabalho,
cansaços e todas as perigosas alterações da saúde causadas pe
las congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações In

ternas e as complicações provenientes dessas inflamações.

Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

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

Alugam-se
1 predio de con.trução

recente para Iamíll I de tra

amento, com
í

ostal -ção para
errado 6 g.f ge, à Avenida
Mouro Ramos. n- 156.
-Duas boas salas para con

sultório, à rua Juão Pinto
na 5 (110 lado do Banco do
Comércio). Iníorma çõas: 'I'e
lefone I 658 e 1.500 ou ru

João Pinto n. 5- térreo.

A pessôa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju
venesce, toman

do com regula-
ridade as

PILULAS
DE

BRISTOL
LOÇÃO

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Nãe descansam um s6 momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer, Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
das que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
-Irnpômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pílulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pOR·
samos fazer às Pílulas de Witt, Valerá
uma exper iericia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

RINS E A

(-WITT
o vidro grande de Pi/u/as De Witt, contendo duas vezes e meia a
quantidade do tamanho pequeno, custa proporciona/mente muito menos.

Louvando a atitude nobre e desassombrada
do bispo de Maura

Rio 24 (A. N.) - Realizou se mais uma sessão do
5° Conselho Nacional de Estudantes, tendo sido apro
vados os seus estotutos Os mesmos determinom que

a entidade será constituida de Uniões Estaduais. que
terão um regulamento proprio. A Confederação de

Desportos, regerá o esporte universitario. Ficou tom
bem resolvido enviar um telegrama de solidariedade
ao bispo de Mauro pela sua patriótica e desassom-
brada atitude.

.

Esse bispo havia envíalllo ao presidente da Re
pública o seguinte telegrama, que vale por uma

afirmação de brasilidade: «Venho trazer-lhe meu

abraço de irrestrita solidariedade, pondo me ao
í

n

teiro dispor da nação. Com'a mobilização geral. cha
mando às armas os brasileiros para a defesa da
Pátria, lembro a V. Excia. ser necessária outra mo

bilização - a espiritual - para que não suceda ao

Brasil o que se passou na França, devendo ser reti
rados das dioceses, prelarios, paroquias, conventos

e colegios, os bispos, prelados, padres, frades e frei
ros estrangeiros e nacionais, partidários do na

zismo, fascismo e falangismo. Atenciosas saudações
Dom Carlos Duarte Costa, bispo de Mauro".

Comprai na CP SA MISCE I Cabelos brancos'

lÁNEA é saber economizar' I MARAVILHOSA 1

---- .- - -------�.

A paz deve trazer a derrota�Preparação de mulheres para o

I Imposto de Renda
total do Iasctsmo � o diretor do Imposto de Renda,

sr. Celso Barreto, ante o estado-de
guerra, determinou aos delegados

Greenwich, Connecticut, EE. UU .. 24 (Associated Pr ess). regionais que tomem as necessá-
rias providências para a íntensífí- Clara Boothe Luce, que foi apresentada pelo Partido Repu- cação dos trabalhos nas reparti.blicano a uma cadeira na Camara dos Representantes, acusa o ções a seu cargo.

governo de adotar uma atitude "demasiado suave" para o, Determinou ainda imediata pre-
governos 'de Vichí e Espanha. paração elos funcionários elo sexo

referiu-se às feminino para possivel substituiçãoEm entrevista à imprensa, Clara Boothe
elos funcionários masculinos quenegociações que o governo norte-americano vem realizando com forem chamados às armas.

a Espanha sobre a forma de conservar os tesouros artísticos
espanhois. Declarou a candidata do Partido Republicano que o

que" há de mal no plano é que êste implica na continuação de
Franco no governo da Espanha. depois da guerra .•Se depois do
conflito existir ainda qualquer ditador fascista, teremos então
perdido a paz".

Lira Tênis Clube Florianópolis
vende-se um, boa marca, eu

per íeíto estado de co�serv8.
ção Tratar à rua visconde
de Ouro Preto, 7. 5vs 2

ConvecacãO De ordem do sr. Presidente e de acôr-
, do com os Estatutos, convoco os srs.

socios par a a ASSEMBLEIA GERAL, que realizar-se-á no dia
27 do corrente, domingo, às 10 horas, em sua séde social, afim
de eleger a Diretoria que deverá dirigir os destinos do Clube no!
periodo 1942/1943. "

CELIO PEREIRA OLIVEIRA, 1.0 Secretario. iNegocio de ocasíão:
Vende-se uma limoustna

de aluguel, chapa no J .511
Preço: 6:500$000.
Tratar com o proprietario,
Victor E'Ipindols, Ca-.a Ele
trica- Rua João Pinto 14

vs·]

DOMINGO DIA 27
Dr. Clerno

Galletti
Às 10 horas - Assembléia Ge
ral Ordinária para eleição da
Díretoria que regerá os destinos
do Clube no exercício adminis-

trativo 1942 - 1943.
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do· Café
Bubi). - Fone 1.1t68.

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

-

Por preço de ocasião
Vendem se.. dormitario (Rí«

Negrinho), 1 camiseiro, 2
camas para criança, 1 sals
de jantar, Tratar a A venlda
Rio Bra nco 156

x

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov, n. 533CASA43
LIVRARlA E PAPELARIA

NARIZ
.

EN'!M"'}(1))�
) [i (__ 'e:

Bastam umas gotas •••
e v. S. pode respirar!

"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick V�-tro-nol. en: cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante

mucosidade, alivia a irritação, con
tra! as membranas inchadas e faz

desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun

dial para aliviar resfriados nasais.

Não tenhas dúvida em de- vende se
uma macbina

nuncíar um "quinta-coluna", ...

àe costura de
por mais que pareça teu amí- mão marca Vestasínha nova

g'o; não merece tua estima um sem uso. por 27Ü$ Tratar cum
traidor da Pátria. (L. D. N.). \) cbauffeur do Carro no 1522

G. ! Nobre gesto da colônia britânica
Rio, 24 (C. P.) - Lady Noel de transmitir a vossência sua satis

Charles acompanhada ela senhora fação pelo restabelecimento elo sr.
Jean Desy, ministro elo Canadá, en- presidente, elo acidente ele que foi
tregou à senhora Darcí Vargas, um vitima, fazendo votos ao mesmo
cheque na írnportancia ele 224:747$, tempo pela sua sauele, que muito
resultado ela contribuição da comu- auxiliará na dura tarefa que ele
nídade britanica nos festejos do fronta no govêrno dêsse grande
Dia do Presidente, pronunciando país, que novamente se acha CO)11-
nessa ocasião as .seguintes palavras batenelo ao laelo elas nações livrcs.
"A senhora Desy e eu temos grano Fui, igualmente, solicitaela pela co
de satisfação em apresentar a vos- missão britanica para entregar êsse
sência, senhora Darcí Vargas, o cheque a vossência, pedindo que o

cheque representando a soma ele entregue conforme melhor lhe pa-
224:747$000, que foi coletada entre reça, como auxilio a uma das ins
a 'comunidade britanica de toelo .! tituições ele caridade, a Legião Era
Brasil em homenagem ao presíden- siJeira de Assistência, agora funda
te Getulio Vargas, por ocasião de ela por vossência para proteção das
seu aniversário. A comunielade brio familias daqueles que foram convo
tanica encarregou-me, igualmente, cados para o serviço militar".

VICK .VA·TRO·MOl
E' sõ apresentar-s e..•
Porto Alegre, 24 - O sr. Carlos

M. Comarc1eli, funcionário da Se·
cretaria de Agricultura, solicitou
ao interventor licença para se

aprçsentar como voluntário elo
Exército.
Foi daelo a seguinte despacho:

"Não é preciso licença. E' só apre.
sentar-se voluntariamente".

Cabelos brancos t LOÇÃO
:\IARAVILHOSA 1

Cruz Vermelha
Brasileira

,

1

A Diretoria da FilIal da Cruz Verme
lha Brasüeír-a em Santa Catarina e as

Samaritanas da la Tur-rna, convidam a

todas as autoridades Estaduais, Fede
rais, Municipais, a Imprensa, a Legião
Brasileira ele Ass1stência e a todas as

demais pessoas da Cruz Vermelha Br-a
sileira para assistirem as solenidades
de sua conclusão ele curso e que consta
rão:

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

2 - Entrega dos Certificados às 10
horas, na Sede ela Cruz Vermelha, à rua

Tenente Silveira.

Ambas as solenidades se realizarão
no domingo, dia 27.
A Díretorta da Filinl da ('rulI VCI·me.

lha Brasileira.
As SalUl}rltanll,ll,

_ "�

FILIAL
FLORIANOPOLlS '

Rua João Pinto, 9 A Instituto Brasil-E. Unidos, de S. Catarina
De ordem do sr. Presidente,) torno . público que,

para presentes, da proxim o segunda-feira (dia 21 até o 30 do cor

rente, se acha aberta, na Secretaria dêste .Insti
tu to s

, 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

Artigos para escola. e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos
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4'ava$ão 4a .u�opa:,ean 1...3
Poder9sos e�ércitos. �ngI9-americ�nos, em maio' de 1943,_ pisarão o solo europeu, indo até. o coração do Reich..

_

F:landO a�,.1 epr es�ntante do EST�D�, I a::qUlpelago
sera sac:udldo por fenomenos tão, vendo-se perdidos e perseguidos por de desta pr-Imor-osa terr-a, que Apolo ll�l

o prof. Amér-ico Martíns de Matos, afir- sisrrucos, como se tivesse de serva1'ndo, todos os povos, gritarão: Deus, dai-nos mina com o reflexo dos seus raios bl;-
mou, convicto nos seus estudos colhidos da face da terra. a Paz! Dai-nos a Paz! lhantes, e a Lua pr-ateada banha e reru-

na Astrologia, que as fôrças aliadas dos No fim deste ano e princípios de 1943, Porém, ainda não haverá paz para êles, liza com sua doçura prodig iosa, fez a

países americanos farão a invasão ela Eu- as fôrças japonesas continuarão sua ofen- porque têm que expiar os crimes que Providência que se írmanassem os dois

1'01)&, em maio do próximo ano de 1943. siva, até atingir a lndia e a Austrália, praticaram. Deus deu ocaminho aos po- maiores vultos nacionais, nestes dias afli-

Reavivando suas previsões desde 198G assim com também atacarão a Rússia pe- vos do Universo; com O destino formado, tos em que toda a humanidade passa

sôbre a ór-bita mundial, chegaremos à la Sibéria; no entanto a Estl'ela de Htro- com um simples apelo ao livre arbitrio. pela maior provação: Getúlio Vargas e

conc lusão ele que seus ditos são verda- híto, em 1943, se apagará por coruple- A uns deu poder para dirigir os seus po- Osvaldo Aranha estão unidos num só

deiramente proféticos; pois o desenrolar to, pois não consegun-á tríunrar naquelas vos dentro de certos limites. Aos outros pensamento, traçando os planos que vão

dos atuais acontecimentos s. s, os tem nações, e, muito menos, na Rússia, pois para serem dirigidos de acôrdo com as salvar o Brasil unido às Amérrcas., assim

previsto com precisão matemática. Pas- lá já encontrarão poderosas fôrças alia- fôrças imutáveis da Providência que elo. como libertar a humanidade que se en-

sande a f'a la r sôbre os atuais acont eci- das; e, ao mesmo tempo, a América do mina os astros, mar, céu e terra. No en- contra oprimida.
mentos o prof. Matos diz: Norle. levará sua gigantesca ofensiva a tanto, aqueles que, favorecidos pelas fôr- Nas minhas entrevistas, desde 1936,

- "O povo alemão está sofrendo cas Tóquio. ças do seu destino, já se julgavam mais previa a guerra mundial, que atualmen-

tigo de Deus; sabendo que Hitler não é O Japão, então, pagará caro a sua poderosos do que o próprio Deus que do- te devora o mundo; e previa, ao mesmo

alemão e sim austríaco, êsse povo se sub- audácia, porque muito breve as fôrças mina até o infinito, iniciaram a campa- tempo, que, no atual cataclisma, os Es-

meteu a êle como se êle fosse um supre- da aviação norte-amertcana cobrirão co- nha do massacre dos povos. inventaram tados Unidos seriam, nas Américas, o pri-

mo Deus. Mas afinal, êle sur-g iu-Ihes co- mo nuvens o céu de Tóquio, com fortes toda a espécie de engenhos de guerra meiro país a ser envolvido; no entanto,

mo o maior judas que a humanidade já esquadrilhas de aviões monstros que re- mortíferos para assim poderem ex ter- logo a seguir, o Brasil lhe prestaria sua

conheceu, e fará o Reich passar por pro- duzirão a cidade a um montão de ruínas minar os povos livres e conquistar o muno irrestrita solidariedade. Atualmente es-

vação inenarravel. fumegantes. do inteiro, a-í'lm-de dominar a human i- tão concretizadas minhas previsões, pois

HiUer reconhece perfeitamente a der- Principiará então o Imperador a ex- dade com a maior escravidão de todos o Presidente Getúlio Vargas enveredou

,t'ocacta da Alemanha; no entanto, guarda piar os crimes de sua tara sanguinária, os tempos. pelo caminho que a Providênc la lhe pre-

no seu íntimo o desejo do extermínio da porque as suas tropas de invasão serão Mas, como a Providência acompanha desti.nou, reservando para o Brastl uma

maior parte do povo gennãnico. Hitler aniquiladas sem poderem retornar 3S todos os movimentos e evoluções dos po- grande missão a cumprir no concêrto

conta com a independência da AustrJa, ilhas do Sól Nascente. Tóquio, numa mais vos, colocou-os em choque de vida ou das nações.

favorecida pelos aliados, e assim julga vasta representação do incêndio de Ro' ele morte pois de um lado impera a con- Mostrarão também ao mundo os Brasí-

que, no futuro, em vez de os alemães ma de Nero, será tragada por um mar quista e a escravidão pela fõrça da ma- leiros que não são "mestiços" degene-

dominarem aos austr íacos, terão os aus- de fogo; em 1943 o Japão terá à sua téria bruta; e, do outro, a grande fôrça rados, como geralmente apregoavam os

tríacos o domínio sôbre os alemães. Ora. frente o mais doloroso drama por que da liberdade espiritual. De um lado estão audaciosos nazistas; mas, sim, uma for-

neste assunto, cabe aos aliados fazerem já passou um povo. os três judas amaldiçoados: Hitler, Mus- mação racial bastante digna. pela sua

a justiça, de acôrdo com o merecimento A ambição desmedida do governo ama- solini e Hír'oh i to, embebidos no sangue, educação, bondade, lealdade, amor, e pu-

dos austr-íacos. relo cometeu o maior crime ele toda a ódio, massacre, orgulho e a conquista, reza de alma, que herdou de seus ante-

O Destino (continua o prof. Matos) é sua história, contra a soberania ele seu à frente dos maiores engenhos de guer- passados, que foram Padres Doutos, Ca-

inexoravel, e a velha fé nesse Deus, que povo, pois não se detendo eliante da ra que a humanidade já conheceu. Do valheiros, Fidalgos, Guerreiros e Santos,

simboliza o mistério da vida, aumenta fogueira chinesa, atirou-se à mais tr ágí- outro ladoestão os grandes guias da hu- que a Providência enviou de Portugal

sempre desele os tempos mais remotos, ca aventura: querer enfrentar os países manidaoe, com a bondade, ponderação, após a descoberta do Brasil pelo insigne

a começar pelos Israelitas, Gregos e Ro- mais poderosos do mundo. Esta guer- reflexão e perseverança com que hão de Pedro Alvares Cabral. As suas bandeiras

manos. ra levará ao Japão o extermínio abso- redimir os povos dos sofrimentos e da irão flutuar junto aos exércitos mais po-

Desele a sua origem, a Astrologia re- luto em terra, mal' e ar, e o seu povo escravidão, pois lutam com sua lúcida derosos e valentes das nações aliadas.

conheceu o poder de reação celeste de chegará a tão grande desespero, que se clarividência, e a proteção da Provídãn- Mostrarão os brasileiros ao mundo o seu

Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mer- revoltará contra os mandatários, com- cía, que os -colocou à frente de seus go- heroismo.

cúrio, Lua, que são os astros mais pró- pletando assim o seu extermínio. vernos em benefício dos seus povos e de Esta guerra não é uma guerra comer-

ximos ela Terra e que correspondem às Funesto o futuro da Itália e de Mus- toda a humanidade. cial, nem política, nem de ideologias; é

divisões do corpo humano. Sem êles, nino solini. igualmente. Roosevelt, Churchill, Getúlio Vargas, sim, uma guerra de conquistas para uma

guem é grande ou pequeno. Nem Cesar O professor Américo Mar-tins de WIa- Osvaldo Aranha e Salazar e outros mais, eterna escravidão. Porém a humanidade,

teria suas vitórias, nem Napoleão suas tos antevê a Itália ele Vitor Emanuel e que em breve surgirão, são grandes Ilu- para se ver liberta, deve seguir oexem-

glórias, nem Judas suas traições, pois só de Mussol ínl dentro dum ciclo' de côres minados que a excelsa Divindade colocou pIo do sacrifício da Inglaterra, que não

Deus tem poder para intervir no elestino f'uuest.issimas. Diz êle: à frente do destino do mundo, para que recuou diante dos sofrimentos mais atro-

dos seres e das coisas. - Há muito tempo que eu vinha Ia- O Sr_Américo Martins de Matos, professor em ciencias possam vencer as fôrças do mal, a-fim-de zes que lhe foram impostos pelo algoz

A guerra que devora a humanidade foi zendo meus estudos sobre a evolução da herméticas e estudioso de assuntos de quirologia, astrologia, dar aos povos paz duradoira e tracar inimigo. Outro grande exemplo aos olhos

Por mim prevista nos seus mínimos de- Itália, nesta luta fatídica, prevendo seus foloai há d 16 I
rumos novos à Humanidade.

-

do mundo é o da união elo povo russo,
Psicologia e gra elogia, que cerca e meses, pe o

talhes, e com segurança absoluta. Se não grandes reveses nas lutas que tivesse, de FI,UTUARâO VITORIOSOS pois terminou com suas ideologias para

houvesse Hitler com seus dois judas para enfrentar sózinha; no entanto, todos os E5ThDO, fez maravilhosas prevrsoes sobre a situação Em todos os mares do mundo os dois se tornar um grande povo unido na de-

de+lagrá-la, apareceriam outros, nas mes- máus prognósticos lhe estão marcados mundial, dá-nos hoje, novamente, a sua opimao divinatoria Magestosos Pavilhões da América do Nor- fesa do solo pátrio.

mas condições. A humanidade, por seus para o ano de 1943, porque aí se reser- sobre os futuros acontecimentos te e dos Estados Unidos do Brasil fluo O mesmo acontece com a grande terra

crimes e erros, estava merecendo uma ex- vam para a Itália e Mussolini os vaticí- t.uarão irmanados. de' Roosevelt, onde todos os chefes polí-

píaçâo coletiva como o cataclisma espano nios mais catastróficos de toda sua h is- a contlnuar com a sua forte reação con- de irmãos contra irmãos. BHASIL, PAíS DE FU'l'URO E CEJ,EIRO
ticos se juntaram e puseram-se á dispo-

toso que ora abala o mundo. tória. Saturno é o planeta mais poderoso tra as fõrças elo Reich. Hitler será for- 08 povos chegarão a tão grandes so- DO MUNDO sição elo seu govêrno, num bloco gigante

O professor Matos para por um mo' dos astros; governa o êxito no destino ou çado a retu-ar. as fôrças de ocupação, e, frimentos. que não se compreenderão Diversas vezes falei na evolução gi.
€'m defesa da Pátria e destinado à libero

mento, como se seu espírito se deslocasse na fatalidade. Em janeiro ele 1942 assu- nessa ocasião, se clarão as rebeliões, con- mais uns aos outros; assim, num dr-arria gantesca de que se aproximava oBra. tação do mundo.

em busca de novas revelações, a-rim-de miu a lielerança ele governar o destino elo
'

tra os invasores, que serão pouco a pou- tão dantesco, levaritar-se-ão os povos em sil, assim como na orientação do Pre-
Cabe agora aos brasilen-os de todas as

proseguir o seguinte: mundo inteiro, até o fim elo ano; em co tragados nas garr-as elos povos oprímí- toelas as partes do mundo, a-ffm-dc ba- sic1ente Getúlio Vargas, prevendo seu êxi-
camadas sociais e ideológicas não des-

Em nosso século têm aparecido em toda 1943, Júpiter assume a liderança de go· dos e esmagados pelos Sovietes. Assim nírem os inimigos da humanidade. Os to no desenvolvimento dos acontecímen-
merecerem dos seus antepassados. Devern ,

a parte indivíduos que se arvoram em vernar a órbita mundial, em conjunção mesmo, a Alemanha, encontrando-se já povos. espantados, perguntarão: - Deus, tos nacionais e internacionais; pois a
congregar-se num só pensamento, despin

astrólogos, adv inhos, e, mes1110, profetas. com Saturno. Musolini tem, como as- perdida, não eleixará ele invadir outros ele onele SLll'ge tantos fôrça'!... Pois sua inteligência reunida a grande perse.
do·se de qualquer preconceito, prestando

Recorrendo às suas profecias verificamos tros no seu destino, Satul'no e Júpiter países que ainela se encontram fora ela ainela a própria terra tremerá em terri· verança, com a graça de Deus, o fariam
leal e verdadeira solidariedade ao emi

que laboram em verdadeira imprecisão. em conjunção fatíelica pelo seu máu as· contenda, e, no próximo ano, levará a vel luta. Muitos rios tingir·se·ão de san· um expoente da admiração de todos os
nente Presidente que está à frente do des

Ce1'tos astrólogos enchem páginas de jor· pecto. Naturalmente que o seu máu as· guerra ao Iraque e ao Irã; reforçará ata· gue, c muitas cidades desaparecerão. Ter· povos do mundo. tÍl10 da maravilha das terras, que é o

nais com numerologias; outros profetizam pecto pressagiará para a Itália aconteci- ques 110 Egito, pOis na Rússia não con- remotos abrirão abismos. 1\1aremotos re· Quantas veres afirmei em entrevistas
imenso e abençoado Brasil.

o mundo que é dominado por um mons· mentos mais funestos da sua história, ele- seguirá o combustivel almejado visto voltarão os oceanos tragando as esqua- aos jornais ele todo o país que o Brasil
E aqueles que assim não fizerem, fica

tI'O com cabeça de serpente. Mas, rio fi· vendo ser abalada por devastadores terre· que os russos só entregarão seu terri· dras. Torrentes inundarão a terra, e cio se aproximava de uma fase ele grande
rão na história como traidores e vendi

nal dos tempos antevistos, suas previsões motos e ciclones; queda ele ministros, as- tório depois ele reduzido a escombros, o clones varrerão os povos amaldiçoados. evolução, não só na ciência e na indús.
lhões ela pátria, serão repudiados e fica

são sempre falhas, e vêm demonstrar que sassll1atós e revoluções, que levarão o go- que obrigará as fôrças do Reich a passar Tormentas horrorosas soprarão a destrui· tria, como também na formação da nova
rão manlchados e amaldiçoados, pelas ge

a maior parte dos astrólogos não passam vêrno a fragorosa ruina. Mussolini desa- pelos maiores tormentos que jamais po· ção por toda a parte; mas isso não será civilização mundial! Pois o Brasil, nesta
rnções vindouras.

de verdadeiros charlatãeS', que vivem en- parecerá sob a maior revolta do povo deriam esperar. o fim! Haverá luta entre fortalezas e for- guerra tão fatídica, será um dos que me.
Esta guera veio re\'olucionar todos os

ganando a boa fé da humanidade. italiano, que, deposto tambem o rei Vitor O grande túmulo para as fôrças elo talezas. Lutarão os velhos, as mulheres nos sofrerão. Será, até, imensamente fa.
lHíses do mundo, para que toda a huma-

Quando enveredei para os estudos da Emanuel, fará uma mudança radical em Reich está no Iraque e no Irã, pois lá e as crianças. Lutarão todos para liqui- vorecido, porque desenvolverá toda a sua
nidade conheça quaes são os povos máus

astrologia, ignorava a grande responsa· SLla atividade política, afastando·se do serão surpreenelidos por gigantescas fôr- dar os 'inimigos da humanidade; êstes, en- inelústria e comércio. Pois, para felicida.
e os indesejáveis, a·fim·de lhes ser apli-

bilidade que ia assumir perante uma eixo e aproximando·se elas democracias. ças inglesas e nOl·te·americanas unidas às
__ ..

cado o castigo merecido.

imensa parte da humanidade, inelepen· Mas, independentemente elessas graves dos países aliados, com monstruosos en

dente daquela que sobrevinha ainda pe· surpresas, terão ainda os italianos de ver genhos de guera ainda não conhecidos

rante o meu Eu. Nunca tive a vã e tola seus territórios invadidos, seus exércitos pelo inimigo. Ali se dm'ão as batalhas

pretensão de me julgar privilegiado em esmagados e as suas principais cidades mais gigantescas que a história já co

desbravar as fôrças imutáveis dos arca· incendiaelas e viradas escombros, pelas nheceu, sendo os exércitos nazistas con·

nos da grande Divindade. Mas, com o fôrças aliadas. Os italianos compreende. tinuadamente destruidos. Será quando

decorrer do tempo, notava que o meu rão, então, o espírito funesto que os arras. os aliados farão a invasão para a liber

estudo tinha grande amplitude, precisan· tou ii guerra sob a maldição elos que vi. tação dos países ocupados pelo Reich,

do, assim, de muita reflexão para o põr ram no fascismo uma doença moral do seguida da invasão do próprio tel'ritól'io

em prática, pois os fatos se confirmavam povo italiano. Embora seja bastante tal'. alemão.

com tanta exatidão, como se fossem uma de para a salvação da civilização romana,
- Que fim terão Hitler, i\Iussolini e

sentença que prolatava, tanto para aque· o povo italiano, com grande sacrifício, Hirohito?

les que me procuravam, como para os fará novamente o ressurgimento da Pá.
- Desapareceráo, perseguidos por- to·

acontecimentos na órbita mundial. tria, sem ambições criminosas e até in. da parte e amaldiçoados pela pl'ópria Pro·

Muitas vezes me senti feliz, por vêr gratas e covardes, como a de querer do. vidência! Pois esqueceram·se de que a

confirmadas as minhas previs'Ões com minar a antiga Grécia, que foi o berço grande fôrça ela DlvÍ11dade tem poder

pessoas que já se tinham desiludido de de sua cultw·a. sôbre o céu, o inferno, o mar e a terra,

conseguir a rehabilitação de sua saúde _ Os países das Américas serão todoS"
até os sete planetas mais poderosos que

ou a sua independência social e material. envolvidos na gu'erra? _ perguntámos.
às sete Arcas Divinas, que obedecem às

De -.>utras vezes, sentia·me desconfortado O professor Matos respondeu:
fôrças imutáveis da Providência. Mas

e falho de fôrças, por vêr que não podia _ Argentina, Chile, e todos os ,países
êsses homens, que foram predestinados

intervir para amenizar os sofrimentos das Américas terão que contribuir, no
a dirigi'r os seus países e os seus povos,

que mais tarde se vinham confirmar, próximo ano, diretamente, para a guer-
favorecidos pelas fôrças Íllexoráveis do

apesar de eu não demonstrar os meus ra, a-fim.de levar a derrota ao inÍlI1Ígo
destino, quando se aproximavam de che·

verdadeiros conhecimentos para evitar o dentro do nróprio Continente dele. As. gar aos pináculos da glória, julgaram·

desconsolo e o desespero dos que me sim mesmo, o Reich fará novas invasões.
se senhores da terra, dos céus e dos ma·

procuravam. Atualmente sinto que estou O Reich, encontrando-se já completa.
res, como se fossem entes todo-poderosos.

cumprindo uma missão e que, indepen· mente perdido, não deixará de invadir
E daí lhes veiu a' sêde doentia de con

dentemente dos eS'tudos, sou guiado por os demais países que ainda se encontram
quista, com a destruição das criancinhas,

uma fôrça imutavel, à qual tenho de obe· fóra da terr�vel contenda, para alastrar
das mulheres e velhos em geral, e de

elecer rigorosamente, visto que os fatos mais a sua crueldade. Turquia, Suécia,
tudo quanto é mais sagl'ado. Vieram com

estão plenamente comprovados. Espanha e Portugal tambem serão en.
ódios, embriagados pela suposta "supre-

Quando em 1936 iniciei minhas previ· volvidos pelo sedente judas da humani.
macia da raça", esquecendo·se de que

sões sôbre a órbita mundial, com a con- dade. Haverá uma nova invasão, que sul"
isso é nada perante Deus. E assim ini·

tinuação das minhas entrevistas, fui mal !preenderá ao mundo inteiro; pois repetir.
ciaram a sua campanha destinada a do·

compreenelido, porque, prevendo todos os se.á a mesma abnegação e a meS'ma re.
minar todo o mundo; principiou a perse

acontecimentos que infelizmente se f'S· sistência do povo inglês: embora seja um
guição aos judeus, em seguida a luta

tão desenrolando em todo o mundo, cer· povo pequeno, mas glorioso, o de Portu.
contra a religião, a destruição das igrejas

tos leitores me julgavam um adepto da gal dará novamente exemplo ao mundo
e conventos, dos castelos e obras de arte

Inglaterra, e, ao mesmo tempo, despei. pelo seu heroismo.
e de todas as relíquias por mais sagradas
,que fosem.

tado contra o nazismo. Porém, os fatOs Ainda que solapado pelo nazismo, re·

posteriores vieram demonstrar quP. eu agirá contra o invasor, de fórma extra.
Hitler, já sente com desespero os seus

apresentava ao público um trabaUlo ordinária, sem se deixar dominar; ao con.
planos completamente frustados, porque,

exaustivo, científico e critel'ioso e que, trário, a sua entrada na guerr,a, a favor
além do desmoronamento de suas fôrças,

acima de tudo, prezava a verdade de das democracias, aproximará a derrota
expia, também, o descontentamento de

meus estudos. Nunca apresentei t.raba. do Reich, porque arrastará tambem con-
seu povo recorrendo até ao fuzilamento.
Mesmo aS'sim, o fanatismo dos nazistaslho imbuido de fanatismo da propagan· sigo a Espanha a favor dos aliados, inde· .,

Ira até provocar os mais atrozes sofl'i.
da, nem da paixão de ideOlogia, mas, pendente ele pôr todos os seus preciosos
sim, muito bem orientado pelos meus pontos estratégicos, das ilhas e colônias Hm�mtos, por que já passou a lnunanidade.

ltler, num gesto de louco, lançara' nl-aoestuelos, no ,caminho do sofrimento a portuguesas à disposição dos aliados, au·

que toda a humanidade ia ser árras. xiliando, assim, o ataque diretamente ao
até .-ele tóxicos para satisfazer a sua pró·

tarla pela maldição dos deshumanos con- inimigo, e favorecendo ao mesmo tempo f,na crueldade. Porque a "guerra re·

quistadores. a invasão da França para a sua nova
ampago", que sonhou, com os maiores

GI'aças a Deus o noso gove 11 l'b
-' t d' t

engenhos de guerra que a história J'ár o e suas 1 ertaçao; aSSIm como O a aque Ire o, h
altas autoridades sempre d ' P P tI' :on. eceu a·fim·de conquistai' o mundo

compreen Qram ao territorio italiano. ara 01' uga esta l11tell'O, tornar·se.á, na verdade, mais 1011'
e respeitaram os meus trabalhos, por- ainda reservada a mesma missão no con·

que não só falei nos acontecimentos in. cêrto das nações, que tiveram seus ante. �ale t�ágliCa que suspeita, pois no decurso
e a ame a se darão inúmeras surpl'esas.ternacionais como, também, nos que inte· passados na história mundial. A -

ressal11 ao Brasil. Apresentei trabalhos _ E a Incógnita Russa? _ intel'ro- ,s forças aliadas da Europa farão jun·

exaustivos sobre a astrologia, demons. gámos.
çao com as das Américas, em 1943: a·fim·

trando a evolução dos astros sobre cada _ A
de fazerem a invasão da Em'opa, libero

- Íllcógnita da Rússia tem à freno tando os po
"

país na órbita mundial; trabalhos que te do Sell de t' d d B l'
vos opl'lmldos e chegando até

s mo os gran es e po erosos er :m, que será reduzida-. a escombros.ainda não eram oonhecidos, pela ex- astros: Saturno e JÚpitel'. Saturno, que H ti d
tensfio de Sl,a complexidade, e que atllal.

i er, ven o'se perdido, proporá a
atualmente governa a ól'bita mundial, es· paz' mas

'

n:;.;;,nte se encontram espalhados e trans.
' , paz nao mais haverá para êle.

tá tambem com o d0111ínio sób1'e os ou· Embora a guerra possa terminar elncri tos em todo o país e,mesmo, no es· tros planetas, até fins de 1942.É êle, sem 1945
trangeiro.

' em muitos países as lutas conti.
dúvida, o mais pOderoso dos planetas, e nual'ão at

-

1950 .

Passando ao attlal t I·
.. I

'
.

e
, POIS OS seus resultadosca ac lsma, GIZ o governa com Júpiter diretamente odes· catastróf d

.

prof. "'atos'. ..
lCOS elxarão, nos cérebros da

m tino da Rússia em bom aspecto com Jú· nlalOr parte dos povos, flmestas pertur.
- O Japão pagará bem caro a traição piter que a governa em segundo ciclo, ba�ões e, nessas condições, terão conse.mórbida do Imperador Hirohito, T6· Esta posiçlio dos astros sóbl'e a Rússia é qu"

.

f
nulo será devorada pelas chamas. f ,,1'

enclas atais, porque grandes revoltas
.. Seu avorav"'("- ate agosto de 1943, impelindo-a deflagarão. terminando em i'ueras çivis,

at
.\

,
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• • MULHERES RUSSAS VITIMAS DA SANHA NAZISTA O Japão e a invasão �da Auslralia
Vida Social Moscou, 25 (U.P.) -- Um submarino alemão canhoneou e torpedeou no mar de Barentz Sidnei,25 (H.) _ A prova de que o Japão pretende realmente in-

dois rebocadores e duas barca�as que conduziam 700 mulheres e crianças russas, das quais vadir a Austrália foi revelada com a descoberta de grande quank.·"<�ade
somente algumas se salvaram. O referido submarino, depois de afundar as barcaças e os de dinheiro-papel australiano impresso no Japão.

rebocadores, subiu à tona e, a tiros de metralhadoras, liquidou numerosos náufragos que -: notas são de uma 1iJ.}ra, 10 "shil�ings" e fi "pence'> d�lI1(�o _a ;111-

tentavam escapar agarrados a pedatos de madeira. press�o. de que foral;l f,abr�cadas especialmente para a distribuição na

, 1 Austr-ália e na Nova Zelândia.

Nesta hora grave da nacionalidade, em

que o Brasil, uno e for�e, se viu arrasta:
elo a uma guerra que nao desejou, merce
da ínsrdia totalitaria, sempre pródiga
nessas manifestações, múltiplos são os

deveres ele um bom brasileiro.
Eis em síntese, alguns eleles:

1) 'Colaborar com as autoridades de

nosso país, desinteressada e patrlotíca
men te, na repressão às forças do mal.

2) Medir bem as palavras, para que
não venham a constituir dados preciosos
para o inimigo.
3) Fazer ouvielos moucos aos boatos,

pois constituem arma eficaz da quinta
coluna, vara lançar a dúv ida, a cisão,
agentes úteis a seus fins.
4) Evitar comen tár.íos sobre o que se

passa nas esferas oficiais, para que os

qumta-coluuístas disso não se aprovei
tem para sua infame campanha.
5) Não dar divulgação ao que se pas

sa em sua repartição, quando funcioná
rio público, pois estará, assim, servindo
ao ín ímígo.

G) Ter sempre no espírito estas pala
vras de um cartás célebre: "Silêncio! As
paredes têm ouvielos ! Silêncio!"

Dr. Sevtortus Nova Iorque, 2S (U.P.) - O famoso perito em cons-

Fazem anos hoJel truções navais, sr. Henry Kaiser, está recebendo milhares de

Ed'
I cartas em resposta ao seu pedido de reunir 20.000 operarias queA prendada senhorita 1 If h d estejam dispostos a atravessar o Atlântico para trabalhar na

Maria Abreu, ii a o nos-
construção de navios e gigantescos aviões de transporte, atual

so colega de imprensa jorn.
Cassio Abreu; mente a cargo da empresa que dirige. A cidade de Nova Iorque

o sr. Eduardo Longari; não possue industrias de defesa importantes e é uma das pou-

o sr. prof. Manoel Luiz cas cidades do país onde há desocupados, cujo número ascende

da Silva; a 400.000. A imprensa nesta cidade pede que sej am reérutados

a exma. sra. d. Lídia operarias e que sejam estabeNlecidasI novas fábricas de materiais

d A bélicos nas proximidades de ova arque.Bayer, esposa o sr. ugus- _

to Bayer;
a exma. sra. d. Lucia

Balsini, esposa do sr. Tar
quinio Balsini;
o jovem Osní Costa;
a srita. Maria de Lurdes

Costa;
o sr. dr. Afonso Camargo;
o travesso garotinho Nerí

Carlos Martins Cardoso, fi-
lho do sr. Numas Cardoso,

VULTOS & FATOS
Deveres de um bom

brasileiro

motorista.

CASA Aluga-se a casa

n° 100, na rua

principal da Palhoça. Tratar
com o proprietario, na mes

ma, sr. Alberto Scheidt.
5 vs.z ,

EDITAL da Câmara de Reajus
tamento Econômico publicado no

DIARIO OFICIAL DO ESTADO, dtf
15 de setembro de 1942.

l\n�IS1'ÉRIO DA FAZEYDA
Câmar-a de Reajustamento Econômico

CONCURSOS DE CREDORES
Edital

O presidente da Câmara ele Reajusta
mento Econômico:
Faz saber a quantos o presente edital

virem ou dele tiverem conhecimento que
José Francisco G lavam, domiciliado em.

Tijuquinhas, (rnun. ele Biguassú) , Esta
do de Santa Catarina e agricultor em

Biguassú, Estado de Santa Catarina, ha
bilitou-se perante a Câmara ele Reajus
tamento Econômico a-fim-de gozar dos
favores do decreto-lei n. 1.888, de 15 de
dezembro de 1939. Processo n. 1.167.
lJnstituindo a Câmara de Reajustarnen

to Econômico concurso ele credores do
habiltfante, é pelo presente assinado o

prazo de 40 dias para a apresentação ele
suas declaraçôes de crédito instruidas
com os respectivos títulos, sob pena ele
desobediência prevista 110 art. 66 do Re
g imerrto aprovado pelo decreto-lei 11.

2.238, de 28 de maio ele 1940.
Findo esse prazo, se os interessados

não se houverem manifestado, a Agên
cia remeterá os autos à Câmara. - No
caso contrário, dentro elos 20 dias que
se seguirem, os interessados poderão exa

minar na própria Agência as declarações
e falar por escrito sobre as mesmas,
aceitando-as ou impugnando-as funda
mentadamente. - Passados os 20 dias
com alegações ou sem elas, tudo será
rernet ído à Câmara para a necessária
apreciação.
Para o fim de serem apresentadas de

clarações ou impugnações, a Agência do
Banco do Brasil em Florianópolis, Es
tado de Santa Catarina, prestará os es·
clarecimentos que lhe forem solicitados,
facultando aos interessados o exame do

j
extrato dos autos de habilitação. - E,
para conhecimento de todos. vão, a se

guir, transcritas. na forma do Regimen-
to da Câmara, as disposiçÕes elo mesmo

Regimento a saber:
Art. 49 - O crédito que não constar

do extrato depositaelo na Agência do
Banco do Brasil será havido como ex

tinto se o interessado não o declarar
dentro do prazo fixado pelo eelital.
Art. 65 - Toda e qualquer fraude

praticada pelo devedor, credor, ou ter·
ceiro tendente a alcançar os favores da
lei, ou a obstar a sua fiel execução, su

jeita o agente às penas do crime pre\"is
to no art. 20, n. 10, do elecreto-lei n. 8G9,
de 18 de novembro .de 1938, cujo proces
so e julgamento competem ao Tribunal
de Segurança Nacional.

O prazo ele 40 dias, no presente esta
belecido, será contado ela data da sua pu
blicação no órgão oficial.
E, para que chegue ao conhecimento

elos interessados, é passado o presente
edital Cjue sel'á pl,lblicaelo no órgão ofi
cial do Estado de Santa Catarina, e re

produzido no jornal da sede do municí
pio ele Florianópolis, se houver.

, Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1942.
Eu, Henrique de L. Rocqll'e Almeida,

Chefe da Secção ele Protocolo, Expedien
te e Arquivo, redigi. E eu, Pericles Ma
elureira ele Pinho, Secretário Geral, subs
crevi.
Sérgio Ulrich de Oliveira, Presidente

ela Câmara de Reajustamento Econômico

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

DemolindO arranha-céus \. !��Ii���.SN.�SP��!� os

ít t
- jornars continuam a ocupar-se

Para aprovei ar os me ais demoradamente da trama de

espioes italianos, que tinham à
Nova Iorque, 25 (U.?) - De acordo com a gran- sua frente o conde italiano

de campanlta que se desenvolve nesta cidade para a ob- Edmundo Robillant. Os jornais
tenção de metais usados, serã� demoli�os centenas de

estampam fotografias das pos
edificios afim de serem aproveltadas .mll�ares �� �one- santes emissoras apreendidas pela
lados de ferr� e chum,bo. Um" dos pmrrierros e,�lfIclOS a policia carioca em poder dos es

s�rem dem.olIdos sera o de Hu�so� Powe;s, de 22 piões fascistas. Também estam

a,ndares, CUJO �usto montou a 5 rrulhões de �olaresl po- pam retratos dêsses traidores da
rem, nunca Eo

í

ocupado desde sua construçao, em

1924., hospitalidade brasileira
Idêntica sorte terão dois velhos predios que pertenceram

.

a empresas produtoras de cerveja.
------------------------------

Precisa de 20.000 operarios I ����eEo�����:���
tra esse terrivel mal

(CRUPE)

Essas notas, acondicionadas em pacotes, e milhares ele cópias de uma

proclamação nipônica, destinada a ser distribuída entre as secções edu
cada-s da população rias ilhas do arquipélago de Bismarck, foram cncon

Iradas pelas fôrças aliadas.
Essa proclamação, onde há numerosas palavras em máu inglês, é

encahcçada peja frase: "Nós garantimos integralmente vossas vidas e

propriedades". Está assinada: "Marinha do Japão".

Peças �enuinas. FORD
Só

- ,-

com os concessienanos:

Tuffi Amin «: Irmão
Cons. Mafra, 54-Caixa postal 171-Fone 5166

ULTIMA HORAInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Anunciou-se em Londres, ofi
cialmente, que Tananarivo, ca

pital da ilha de Madagáscar, foi
ocupada pelas tropas britânicas,
às 17 horas de ante-ontem. A

guarnição da cidade se rendeu
incondicionalmente e as tropas
de ocupação receberam entusi
ástica acolhida por parte da

população.
*

O Embaixador da Grã Bre-
tanha ofereceu, ontem, no Rio
de Janeiro, um banquete em

homenagem aos 7 jornalistas
brasileiros que deverão partir,
hoje, com destino a Londres, a

convite do governo britânico. As estações de radio bri-
* tânicas, em irradiações des-

Estalingrado resiste ainda. A tinadas aos franceses, con

noroeste da cidade os russos rí nuo rn repetindo que os

contra-atacam violentamente; po- aliados abrirão a "segunda
rém, nas ruas, continuam as frente" sem aviso, quando 1

lutas corpo a corpo, por entre contarem com os elementos
destroços de armas e casas Em necessários à distruição

A lepra do jogo
Rio, 24 (A.N. - O Diretor

Geral da Fazenda Nacional bai
xou uma circular recomendando
aos chefes de serviço que lhe

A d
·

M
· são subordinados providências no

gra eeimente e Issa I sentido de os respectivos fun
cionarios terem conhecimento da

� Manuel Ferreira de Mélo e Senhora, ainda sob proibição, que há, de frequenta
a grande magoa da írrenaravel !:lerda sofrida rem salões do jogos de azar. Tal
co� O passamento de seu mesquec}vel sogro e medida visa a defesa da Fazen-
PiU, ALFREDO DE SOUSA COSTA, vem trazer,de. .

coração os seus agradecimentos. infinitos e pro- da Nacional e de seus funciona

fundos,
'

a todos os que testemunharam o seu rios, no interesse público, po

pes�r, homenagearam o «querido morto» com cnrêas, com pa,l"!as. com dendo a autoridade agir de con

lágrimas e com a sua presença. acemuanhandc-n até a sl!_a ultima mo- formidade com o artigo 238 da
rada. bem como àqueles que enviaram telegramas, cartoes e levaram . _ . .

pessoalmente palavras de conforto e carinho. A todos convidam para a Consohdaçao das Lels Penais.

missa de 'lo dia, que será realizada, sesuude feira, 28 do corrente, às 8
horas da manhã, na Catedral Metropolitana, no altar do Sagrado Coração
de Jesus, antecipando os seus agradecimentos aos que tiverem a bondade
de comparecer a êsse alo de piedade cristã. 2v.-l

PRED lOS �JrUé���se àO
rua Joinvile, no 6, para fami
lia de tratamento; tem ótimas
instalações eanítárías, garage
e essa, à parte, para empre
gada. Aluga-se, também, o

fascistas, os quais asseguram
que assim não é direito.

*

Pesados bombardeiros da RAF
'lançaram enormes cargas de
explosivos sobre a base e esta

leiros de submarinos alemães
de Flensburgo (mar Báltico),
causando grandes estragos.

Larry Aliem prisio
neiro do «eixo»

*

Desaparecem o destroier a-

mericano "Jerwis", com todos
os SiUS 174 tripulantes. Essa
nav€ havia sido avariada em

combate perto de Guadalcanal
(ilhas Salomão).

*

Ecos e Notícias prédir D. 93, da Avenida Rio
Branco, possuindo igualmen
te ótimas instalações. Tratar
com o proprtetarto, sr. Mi
guel Leal, à rua Tenente
Silveira, 37, 30 v.-I

Quase mil bombeiros
voluntarios

Rio, 25 ("Estad')") ---No Cl r

po de Bombeiros desta capital
ram-se até agora 995 candida
tos ao curso de soldados do fo

go, os quais colaborarão nos

serviços da defesa passiva da ci
dade em caso de bombardeio

completa
zista.

da Alemanha na-Cairo, 2'1 (A. P.) - Por Edward
Kennedy - Larry Allen, corres

pondente da "Associated Press" e

atual detentor do Premio Pulitzer
de Jornalismo é o unico jornalista
americano, dos três que acompa
nharam as forças britanicas na in
cursão a Tobruque, que não re

gressou, sendo virtualmente segu
ro que �le caiu prisioneiro do
"eixo", segundo às Informações

no recebidas do Cairo.
Admite-se como provavel queno

Allen tenha desembarcado e tenha
o sido feito prisioneiro, depois ele

do estar em terra. Talvez tenha sido

Nascimento, antigo regente recolhido no mar. Dessa forma se

da S. M. "Amor à Arte". interromperam as comunícacôss
interessantes que o referido ·.ior
nalista estava fazendo nessa fren-

Assumiu o cargo de pre- te, merecendo altos elogios. aéreo.

feito. muni.cipal de Palhoça, •••••••••••••••••••••••••• V------d------u-rn-a----e-.h-ã-c-a-r-ano Irnped irne rrto do respec-I Dr Artur Perel·ra eu e-se saudavel e a-

tiv.o titu�ar, sr. Juliano

LU-,
• nrazivel, C0ID 23 metros

eh i, que se acha em gozo
e Oll·vel·ra de frente por 330 de fun-

de �icença.' 0_ sr. tenent.e dos, sobre a estrada gerat
Euchd�s Slm.o�s· de Almel- comunica aos seus colegas e dl- proxirna ao Bill nea rio dti
da, brlos� .0fIclal de nossa

entes que reabriu seu Ponta do Leal. Informações
Força PolICIal.

Laboratorio de na gerencia, do "Estado."

Prestigia o Govêrno e �s Análises Clínicas 1,) VEl. - 2

classes armadas, - ou seras I Rua V'ltor M' I 26 Ferl"do O comandante
um "quinta - colunista" (L I eue es,

• •

•••••••••••••••••••••••••f das tropas húngarasD. N.).
Com o combustivel Zurique,25 (R.) - O coman-

dos súditos do eixo dante das tropas húngaras na

Artur Beck e Perpetua Rio,25 ("Estado") _ O pre-
frente russa, general Jany, foi

Beck. residentes em Flo-
I feito Henrique Dodsworth au-

recolhido ao hospital após fe-

rianópolis, e José Varela i torizou o chefe do Serviço de rimentos recebidos em batalhá,
e Teodoro Varela, residen- Fiscalização de Inflamaveis a

diz um despacho de Bucareste,
tes em Lajes, participam (J fornecer aos caminhões da Pre- citado pela emissora de Roma.

contrato de casamento de

I
feitura emlJr·=g�tdos na l'emo-

O sr. Hitler o havia condeco-

seus filhos Alvaro Beck ção das "pirâmides metálicas" rado com a Cruz de Ferro de
e Umbelina Varela. para o largo da Carioca, o com- primeira classe.

11-Setembro-42 b t' I d'd 'd't

____�
d�S}:i�O�,�reen I o aos su lOS

Agradecimentos
3vs-2

numerosos suburbios e, mesmo,
no centro dessa importante ci
dade industrial do Volga, lavram
incendios cuja fumaça chega a.

escurecer o só!.
•

Um comboio nazista, nave

gando próximo às costas da
Holanda, foi atacado pela RAF,
cujos bombardeiros alcançaram
3 barcos de tamanho médio com

impactos diretos.
'11

AVISO
DR. SAVAS LACERDA

O 2° tenente da reserva,

convocado, Nuno da Gama
Lobo d'Eça, foi classificado,
por necessidade do serviço,
no i- G.A. Do. (7a. R.M.).

•

Na data de hoje e

ano de 1940, falecia,
Hospital de Caridade,
saudoso maestro Pavão

•

Comunica que mudou
seu consultorio para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos da
Livraria Xavier.
Consultas- Das 16 àl8 hss.

A emissora de Moscou acaba
de revelar que os médicos na

zistas, na Russia ocupada, estão
extraindo sangue dos civis rus

sos, para fins sanita rios, isto é,
para aplicação nas veias dos

Industrias postas à
disposiCão do

governo
Rio, 25 ( "Estado") - Nu

merosas firmas paranaenses,
prontificando-se a colaborar
incondicionalmente na defesa
do Brasil, puseram à disposi
ção das autoridades as suas fá
bricas e indústrias.

BungaIow
Aluga se um, recentem en

te construido, bRm no can

tro da cidade. Informa-
Moscou, 25 (R.) - A emisso- 0- "S C B V' t

ra soviética_relata que. ,.segu.ndo .àÇ "ruana
c asa oa IS fiJ),

- Cons. Mafra," 26-A.
as declaraçoes de pnSlOlJ en'os,
as baixas entre oficiais alemães

15v - I

na frente de Voronezh têm sido Salas Alugl:lm-�'e 2 sala8
tão grandes, que numerosos pe- amplas, de frente
lot6es e até mesmo companhias proprias para e€Crit0r'o, no

inteiras da "Wehrmàcht" es- centro da cidade. Iofor-
tão sendo comandadas por sa.r- mações à rua Jerônimo
gentes. Coelho, 24 3v-l

00111 sumo prazer, orgulho-me imen·
samente ele agradecer em público ao

grall1de médico Umo. Sr. Dr. Paulo Fon
tes, que acaba de me livrar dessa crise
cOI'poral que chamamos morte.
A 15 ele agosto ingressei no Hospital

e à 19 do n1<esmo fui operado na vesí
cula bilia.r, da qual o cOl1'sagl'ado dr. ex
traiu cen to e tanta pedras que provoca-
ram uma horrenda inflamação. .

Hoje, feli:umente, curado elepois de' 39
elias de Hospital, quero testemunhar ao
nobre médico a minha gratidão e assim
afirmo que jamais esquecerei êste pe
rito no bisturi, o qual é verdadeiramen·
te agradavel e confortador aos seus do·
entes.
Aproveitando o ensejo, agradeço tam·

bem com sincero reconhecimento a to·
das as Irmãs de Caridade e demais cor
do elo Hospital, que souberam demonstrar
o seu agrado e cuidaelos a mim.

João i\Iendes

arianos.
•

O ér. Wendell Wilkie declarou
aos jornalistas, em Moscou, de
pois de examinar as suas defe
sas, que a capital russa é a

cidade mais bem fortificada do
mundo.

Mario Rovere e
senhora

pal·ticipam aos seus parentes
e pessoas de suas relações o
nascimento de sua primogenita

NEUSA
Rua Crispim Mira, 96
Fpolis .. 22 - 9 - lt2

Sargentos, ao invés
de oficiais

Segundo informações de fonte
nazista, sobe a 200.000 o nú
mero de civís fuzilados, desde o

inicio da guerra, em todos os

países ocupados.
:t-

A agencia soviética "Tass"
informou que, até agora, nen

hum avião russo atacou terri
torio búlgaro e que a acusação
nazista tem o intuito de lançar
a Bulgaria contra a_ Russia.

3 v.-;j

Manifestacão pÚblica
de solldaridêlde

Buenos Aires, 25 (U. P.) -
A "Ação Argentina" realizou
uma manifestação pública em

homenagem ao Brasil, pela ati
tude assumida em defesa de sua
soberania. Falaram o deputado
Damonte Taborda e outras per
sonalidades.

•

economIza-se

•

Os italianos que lutam na

Russia estão-se queixando de
que os russos não combatem
conforme as regras. E' o que
diz um jornal de Berlim.
Afirmam os italianos que, de

noite, os russos dão volta por
detrás das linhas deles e os

atacam pela retaguarda. Isso,
dizem os fascistas, não está di
reito. Dizem mais que os sol
dados russos se deitam nos

trigais, cobrindo· se de palha. e,

quando se levantam para ata

'car, parece que é o chão que
se levanta e avança contra os

DR. SAULO RAMOS IDe regresso da Capital da
República reinicíou defini
tivamente a sua clínica, das

I
14 às 16 horas. Consulto-
ria à Praça Pereira de ali·
veira nO 10'

Lavando-se com· o sabão

"'VlaSE. ISPEClllLIDADE"
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE

tempo e dinheiro
(Marca registrada
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