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XICO
. l\fÉXICO, 2 (R.) ,-- AS AfORIDADES MEXICANAS DESTRUIRAM MAIS ALGUNS AERóDROMOS SECRETOS, SITUADOS A

�MENOS DE 6 HORAS 11 VôO DO CANAL DO PANAMÁ. ESSES AERóDROMOS ESTAVAM CONSTRUIDOS ENTRE PLAN..

I .

I TAÇÕES PERTENCENTES\ ALEMÃES NO ESTADO DE CHIAPAS. o GOVERNO TAMBÉM CONFISCOU 40 GRANDES FA.

ZENDAS, A-FIM-DE IMPE1iR QUE POSSAM VIR A SER EMPREGADAS COMO CAMPO DE POUSO POR AVIõES INIMIGOS.

no porão de sua residência, à
AINDA O INQUÉRITO PRO-! rua Tenente Silveira, esquina

CEDIDO NO E. u, E. da Jerônimo Coelho.
Rio, 3 (C. M.) - O inquérito po- Descendo para ver de que se

Jicial-milítar procedido no Estado tratava, achou a porta do po-
-:Maior do Exército, do qual foi en rão aberta e, atravessado -<à so-
carregado o chefe do respectivo gr leira dela, um grande cão, que,\ binete, coronel Edgar Amaral, e ei fitando-o, empinou as orelhas e

I que figuram como indiciados Plaut
Carneiro de Mesquita e outros, fr
presente, para os devidos fins, a

auditor Abel Caminha, que depor
de breve estudo, o mandou com vi
ta à Promotoria para a necessárr
denúncia. Esse inquérito será pr
cessado pelo Conselho Permanene
de Justiça da ta Auditoria de Gue- '

ra da tU Região Militar.
I

I

Prestigia o Govêrno e (� Estava consumado o roubo.

classes armadas, _ ou sens

j
Antigamente os proprietários·

um "quinta - colunista". (L. tinham cães que lhes defen-

D. N.). .

,
diam as propri�4es; hoje, são
os' gatunos que levam consigo

VÃO BATER QUEIXOS•• , cães- para lhes garantir o "tra-
Moscou, 2 (Reuters) - Os solta- balhinho"... Operarios franceses

dos italianos na frente russa Ião
possuem roupas adequadas par, o

para a Alemanha
frio, mostrando-se aterrorizados cnn Em L.isboa a atriz Berna, 2 (R) - Segundo decla-

rou hoje Pierre Laval, em entre-
.a perspectiva de a nova camparha Carmen Miranda
d

- vista coletiva à imprensa, realiza-
e inverno, - ao que informa 1111 Lisboa, 2 (R.) - A artista lira-

. . da em Vichí, até agora já foramprísíoneíro italiano, pertencente à sileira Carmen Miranda chegou a
Di

. -

T enviados à Alemanha 20 mil ()J'Je-rvrsao orino. esta capital pelo "clípper ", prece-
No a d d 6

rarros especializados franceses,no passa o, cerca e 0% dente dos Estados Unidos c a c.a-
d

.

1· que foram trocados por prisionct-os íta ianos, que se achavam na minho à'a Inglaterra, onde vai rea-
f

ros de guerra.rente russa, sofreram sérias le- lizar espetáculos para os soldados
sões provocadas pelo frio. ' ir.gleses e americanos.

I.

�
\

com uma trouxa à cabeça, dei

tando a correr, acompanhado
pelo cão, que trotava a seu la

do, garantindo a retirada ...

lUOLECAGEUABRIGOS ANTI-AÉREOS EJI I.
SÃO PAULO

São Paulo, 2 (C. �I.) - O erige-
Garotos que, de certo, resi

dem à rua Felipe Schimidt, cos
tumam reunir-se, a qualquer
hora do dia, nas proximidades
da Assistência l\$unicipal, por
onde já ninguern póde passar
com a certeza de não sofrer

vaias, empurrões e até pedra
das, por parte daqueles endia
brados menores.

Ontem, uma mulher que por
ali transltaaa com UlU3,.. trouxa
à cabeça quase foi derrubada
a empurrões. Outra viu arreba
tado o casaco, que levava sobre
os ombros, e, se não fosse a

interferência de .um oficial

aduaneiro, que no momento

rugiu. O sr. Neves espantou o

cão, com um pâu, penetrou no

porão, que é grande e subdivi

dido, e pôs-se a investigar. Foi
quando um indivíduo saltou de
dentro de um compartimento,

•
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•••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 -
" ; ...... d C7 c o r p o

nheiro António Carlos Cardoso, su
perintendente do Serviço de Defesa
Passiva Anti-aérea neste Estado.con
f'erenciou com o prefeito Prestes

Maia, estudando a construção ime
diata de numerosos abrigos subter
râneos. Os projetos elaborados pela
Diretoria de Obras da Prefeitura,
prevêm a adaptação dos viadutos,
como ainda os ""'��111 em irerentes bairros. ..��. ,

passava, certamente
perdido.
A sanha dos garotos de Flo

rlanépolís cresce dia a dia, não
há negar.

AVISO JOÃO ARAUJODA. DE

de
Especialista em �enças e oper�ões

olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes
que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
DE MANHÃ: la às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

A m.ulher na guerra
Manchester, 2 (R.) - Mais de cem mil mulheres foram

registadas �omo vigilantes contra incendios e serviços anti
aereos, aqui, apenas no decorrer de 2 dias.

A conco�rel}c�a aos postos de Inscrição foi tão grand ..:, jque. os funcionários quase não puderam desincumbir-se do
serviço.

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

SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOADORES DE SANGUE
Foi organizado, nesta cai:;.ital, o os primeiros classificados em todo

serviço de classificação de doado- o Estado.
res voluntários, patrocinado pela
Cruz Vermelha Brasileira e a cargo

O médico encarregado do serviço
do dr. Rui Morais, médico do Exér- pede ao nobre e valoroso povo bar

cito. riga-verde que siga o elevado exem-

Da importância dêste serviço nos plo de seu Chefe e da primeira Da

dão conta os exemplos da atual guer-] ma do Estado, apresentando-se n>

ra, para não citar outras. séde da Cruz Vermelha Brasil

Em PearI Harhour (Havai) gran-
à rua Tenente Silveira, es«

rua'Alvaro de Carvalhode número de vidas foi poupado,
graças à organização modelar de das, terças e sextas-f,'

""";('f) de transfusão np S::ln- ras, para ser ('1-

Exito alcançado
submarinos

pe Ia frota de
britânica

..

teria

ESTADO))
Desde 2iJ. feira (dia 28 de setem

bro) até ontem êste jornal deixou de
circular por não haver terminado o
despacho do papel estrangeiro adqui
rido para impressão. Dessa inter
runcãe. allàs, ínvelunteris. pedimo:;
desculpes aos srs, assinantes. anun
ciantes e leitores. em geral.
....................8•••••

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus colegas e cli
entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clinicas

Rua Vítor Meireles, 26
••••••e ,
-------------

Festivais pró F.A.B.
Um grupo de senhoritas de

nossa sociedade, a cuia frente
encontramos Marina Guimarães,
Ivone d'Aquino, Lôla Pereira,
Laila Freyesleben, Felícia Riggen
back, Rute Gualberto e Magali
Lebarbenchon, fará realizar, no

dia 4 dêste mês, no Lira Tênis
Clube, interessante festival, em

J>en,;fício da Força Aérea Bra
si1l"ira (F.A.B.).
Serão apresentados interessan

tes "showst" por elementos des
tacados dos nossos circulos artis
ticos e musicais.
Prosseguem ativos os prepara

tivos.
Por sua finalidade patriótica,

é de prever-se o maior êxito.

���!eEo�uD!��;��� Itra esse terrivel mal
(CRUPE)

IInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Alistamento profissio
nal dos portugueses
Rio, 2 ("Estado"), Sendo

Pl'Oposito de incontaveis portugue
ses residente no Brasil prestarem

�')� ao nosso governo, !l

-vi .go� rll' p -c-Ó:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Concentracão
,

da esquadra alemã
Londres, (Associated Press) - Na "Prinz Eugen" e o cruzedor leve "Noge-

opinião de alguns observadores daqui. I berg" estão passando pelos últimos re

há temor de que navios de guerra for-am paros em Kiel, do mesmo modo que o

concentrados pelos alemães em Kiel e porta-aviões "Grand Zeplen, também na

que o couraçado "Tirpitz" está nas águas quela base, e que estão em condições de
setentrionais da Noruega. Isso detern i- entrar imediatamente em atívídade.Dutr-a
DOU a recente intensificação das oper a- cruzador de batalha alemão, o "Gneiser

ções britanicas de colocação de minas nau" continua no dique seco do porto
nas águas setentrionais da Noruegn. de Gdynia.
Grandes formações de aviões empenham- -Se os navios ancorados em Kiel pu-

dessem �:J.ntar·se ao "T'Ir'pl tz " e aos �8U

racados "Adrniral Shear" e "Ludow? e ao

cruzador H"Hipper"J contando COIU os

destróieres e submarinos da Alemanha,
estariam em coridícôes de ameaçar se

riamente a Home Fleet.
Os observadores acreditam, contudo.

que ainda com toda a sua fôrça reunida,
a frota alemão não se arr-isca-ra nunca
de entrar em batalha com a esquanra
britânica.

se na tarefa de minar as águas inimigas,
em complemento à ação das unidades de

superfície e dos submarinos, que realí
zam as mesmas operações. A perda de
cinco aviões numa destas operações, na

semana passada, evidencia o propósito
do comando britãnico em correr todos os

riscos para semear minas nos estreitos
de Skagerrak e Kattegat e no Báltico.
Embora as minas .não constituam obs

táculos intransponiveis, as águas estão

profusamente minadas e obrigarão o co

mando inimigo a desenvolver grandes
operações de limpesa, antes que sua fro
ta se aventure. As minas ocasionam tam
bém grandes transtorno à navegação gel.'
mânica .no Bárt.íoo e consequentemente
embaraçam os navios de abastecimento
para o exército nazista que opera no

norte da Rússia e a chegada de matérias
primas da Noruega, Suécia e Finlandia,
Segundo as últimas infor-mações obtidas
em Londres, o cruzador de batalha
"Bcharrihor-st", o cruzador de batalha

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Decdóro s na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postalll0-Fone: 1277

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

CanA It Pela manhã, das 10 às 12
;tU 85= A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especlelists em

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

Consultas Pela manhã: as terças. Quintas e sabndos, das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 as 18 horas

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

OLHOS

Dra. Josephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

S·(hweidson

Dr. WENDHAUSEN - �����:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil}

Ex-interno do Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Deuartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

MARIO

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua. Felipe Schn

í ít n. 38 - Tel. 1426
Resldencía: Ru!I' Visconde de Ouro Preto n. 70 - - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIA�OPOLIS.

Dr. AU (iUSTO DE PAU lA DJ�eto�afi��,�S��:1
FlortanOllohs

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dlarlamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA

I Dr. BEZERRA LEITE

"x-assistente da Clínica
ecológica da Facul-

IlIJacional de Medi
flospital Psi-

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n. 533 r
•

....................... -
�

••••••••• " •••e..

•S··E ""-". ......

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

Completo sortimento dos arti�s PELIKAN.

REPRESENTAçO'lS
GERENTE: EDMUN ,-:'0 Sll�EIRA JOR.

� O esforço dbl general Rommel
c .H'.!!}".idõ4a Cairo, (Do enviado especi! da reforços na Grécia e em Creta, e

"Reuters") - O general Rormel pouco provavel, contudo, que os

I
está tentando reforçar suasdes- empregue �n�[l1�lllto estiver enf'ren
mantcladas divisões blindadas.com tando os difíceis problemas dec�r
o emprego de batelões leves, dono- rentes d� ,manutençao das suas ti 0-

vímento próprio, os quais estãoWI1- pas que ja se encontram no campo
duzindo tanques para as suas hses de batalha. Os constantes ,ataq�les
avançadas. aéreos aliados a Tohruque te�n SI�O
Esses pequenos batelões, de 120 extremal_llellte �f.�clCntes e ll!l0 so

toneladas, carregam cada um �es mente tem danificado suas instala-

PI ANO COlil'PR II (t IJ um ou dois tanques ou veículo' "". 0- ções de suprimentos e navegaçao,

11 , !il _a-LlD torizados e movimenlam-se di a· como têm causado demora a_os mo-

mente para Tobruque ou ao

l�
to ,vimentos dos seus batalhoes. A

da costa de Benaasi Outros vai frente de batalha do general ale-

l\iarsa-lVlatru. '" .
.

I mão corre do saliente de T_el EI
Os alemães agora parecem h. ,'r

I Is.sa, =. sul, pa�a a depressão de

abandonado a prática de cond

�r
Bll' Mircir e dalI para as altas ca

navios carregados de tanquer e delas de montanhas de Hclmeimat,
_____________________________ transportes, substituindo-os por ,- qll� abrangem a frente ele batalha.

INDIC t\D -R �iE
ses batelões. O general alemão tm DaI a frente se desenvolve para �

�I
.L _ U' ri!"DI' t� ./'",4__'- frandes brechas a c.nnpor nas sias pedregosa _"terra de ni nguern

"

a�e'
i'L'I'ç-aS blindadas c na scolunas li' a depressão ele Quartar:a. Esta 11-

transportes, desde o seu fracassalo nha, ao C[Ll� par.ece, esta frac!lmen
avanço para o deserto ocidental e te sustentaa�, Vlst? COll!O �sta sen-

I81STiTUTO DI) R)16110"1'ICO provavelmente levará ainda muias do empregada a força italiana, em.

ii! n U II 1'1 o semanas antes que haja substituiio g�ande parte, para a sua manuteu-

CLINICO as perdas que sofreu. çao.
Embora a general Ronuuel tenha IDr. Ojalma Moellmann

Dr. ARMINIO TAVAG�NESTA""""'IOUVIDOS - NARIS - GAR .n

CtlNSUl,TÓRIO:

IRua João Pinto. '1 - Fone l.lf61

I
RESlDÊNC!A:

Rua Bocaiuva. lllf . Fone l.lf56

I Dr. Antônio Moniz 11---
--

de Aragão Farmácia (<<Esperança)MÉDICO
doCirurgia e Ortopedia.

Clínica e Cirurgia do Fermacêunce NILO LAUStorax. Partos e doenças
de senhoras

CONSULTORIO:
Rua 'l'rajano, 33.

Diariamente das 15 às
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

I
l' horas.

�I
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiãrii) dos HESIDÊNCIA
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo) AI' !'.iI' 36Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, !Pif:f��e �.v�m'.

NARIZ e GAAGAIt.JYA
Rua Felipe Schmidt, 8. Altos da Livraria Xavier. g,�

_"""''D''''''''''''''_�

Res: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLlS.
I- -- Dr. Remigio

II Dr. Z. DE LlN 5 CUNICA -MEDICA

NEVES Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fonr lf,nCl

3
FILIAL

FLORIANOPOLlS
Rua João Pinto I 9 A

em qualquer estado de con

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

5vs-5

Formado pela Uníverstdade de
Genebra (Suíça)

Com prãuca nos hospítals europeus
Clínlea médíea em geral, pediatria,
deenças do sístema nervoso, apare-

lho geníto-urtnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadiologIa Clínica com o
dr. Manoel de Abreu campanano
São Paulo). Espec allzado em HI
giene e Saúde Pública. pela Univer
sldade do Rio de Janelro,

Gabinete de Raio X
Electrocardiograíia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de Ilsloterania
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

FIL ORIANOPOLIS

I D-u1 /\. I H(-)r-n-L�l'·_ .iJ.J .i-}.. li ...J __ _l_ .IlA _ . ...J
Ot imos quartos, moderna e excelente localização.
Diar ias desde 12$000 - Pensionistas, a combinar.
Manda marmitas a domicilio. - Dispõe de confortavel salão

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

Ambiente familiar.
RUA CONSELHEt'jRO MAFRA N.70.

(elxa de (orrelo, 9r. ...- Telefone, 1659
Endereço telegráfico: "t\RABISIL" - Florianópolis.

10 v.-'''' ':J

A produção de
oe _

aVIOeS,
Londres, (U. P.) - A produção norte-americana de aviões ul-

trapassou a da Grã-Bretanha, segundo declarou em uma transmissão
para os Estados Unidos o secretáric parlamentar do Ministério da Pro

dução Aeronáutica, sr. Ben Smith. "Os norte americanos - acrescen

tou - têm a vantagem de possuir a facilidade de construir aviões, afas

tados ele todo o risco de interferência. Dif_icilmente poderemos esquecer
a contribuição da indústria norte-americana para o nosso poderio
aéreo". Expressou mais que em 1 "'�O, a produção britânica excedeu à
norte-americana na proporção de três para um.

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

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

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

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

precos só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

I
t
IHoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Ai'tigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
I

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifido
MEercado,

FOr�E 1.642

do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CI.dUBE DOZE�O Grêmio Marajoára, continuando a campanha encetada em outubro de
941, realizará, em 17 de outubro próximo, o segnndo baile: «Asas para o Brasíh>"

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.
SÃO SEBASTIÃO I: :

CO"s,��",:,d��!:�n:l:nl::n�o�"�,�.d::�u,�: :�A:::,iV��:��:�H�om : S E DAS :

;��"t:;:;:;�::::l: m::�::e::n:. :::.::i::;�O ·P:::OU::�I: 15. padrões maravilhosos, finíssimo acabamento =
•.mente médico círüruíco e ginecológico.

.

d Ih f r b ' d ' -

Raio; X- Ultra vll·ld<,-llJf Ii-V,I methos Oi.cas-curtaa- Ele rlcldade • as me or�s a rIcas o paiS, sao �
médica -Ex-rue en.roscóp c.is L, bor tório pata os , x rme s de e!UCI<ÍH.-•• "ção ue diagoósticr s, t d b I

-

dAp!nHD' nos de luxo com banhelro, 40$000 diãrio: Apartamentos ., encon ra as nos a coes a 8
de I. ChHH', 25$000 diáno: Quartos de I!. cle sse, 15$(00 dlar to: S laf: 61'A •reser vu-as. 1($',10 diá ir; Accn.panh-ntes.re m r e íe çoe •• 1'.$000 rtiarlo W

•fae���i�(ld� ..Mfle:l�i�s�,�ei;,�!�:r��8S�(I� d�ell���b€;Õc��: �����:re1r:md:p��= ! C S8 SANT li BOSA •ente ;100$000 e com parteira da Casa do! Saúde 3[J(;$OOO. % .1& """'"

Pa-a e�t"d.8 prolongadas pr , Ç08 sccmblcar O doente pod ter mé Itc i â •êpartku!ar:: _FLORlfiNO:'LIS V
Largo São Seb istlao Telefone 115:1 • Diariamente recebemos novidades e

• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
� .
8••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Grave perigo

,r .

.
'

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

.PARA ESI\lAGAR O INIMIGO
Washington, 2 (R) - Em I aviões, número que evidencia o

.novas declarações feitas à im- aceleramento da construção de
prensa, o sr. Wirison, que pre- aviões para a armada dos Es
side a Comissão de Assuntos tados Unidos.
.Navais da Câmara dos Repr e
sentantes revelou que a produ
ção de aviões navais caminha
rapidamente para a média de
2 mil aparelhos por mês.
Disse mais o sr. Winson que,

.

no ano fiscal encerrado em ju
nho último, a marinha foi acres
-cida de mais 4.895 aviões para
,'8S suas esquadrilhas.

No ano anterior, êsse
-cimo não atingiu senão

Concluindo, o sr. Winson di- s �

mais que, igualmente com o pro
grama de lançamento ao mar de
novas unidades de guerra, aliado
ao aumento da produção de
aviões, os Estados Unidos terão
a possibilidade de abrir a ofen
siva em qualquer teatro de
guerra, com plena superioridade
de forças, para o esmagamento

acrés- final do inimigo.
2.067

--

Baia •
em 1870 Side: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoo

Dados relativos ao

Capital Reallzado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, Ipr édlos e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:GJO$00O
• 54.700:000$OGO
, ;1.929.7l9:000$OOO
, 28.358:717$970
• b5.964:965$032
• 7.323:826$800
• 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Parnphüo u'Utra Freire de Carvalho,

de Souza e Dr. Francisco de
Epiphanlo JOSé
Sá.J

Agências e

Sucursal no

cipais

sj1b-agências em todo o território nacional.
Uruguái. Reguladores de avarias nas prln
cidades da América, Europa e África.

•

j

Agente em F!orianópoli 8

CAMPOS LOBO & Cil.
FELIPE SCHMIDT NRUA 39

postal to-: Teleohof'.é1083-l!.n.d. re. cALL/ANCA,

Sub-Agente em Laguna. Tubarã.o. Itaiai,

IBlumenau e Laaea.

-DEVE SER OBRA DE BERLIM",,,
Londres, (D. P.) - Moscou e' de aviões rumenos e de aparelhos

::Sofia apressaram-se a desmentir as de outras procedências do Eixo.
moticias de origem estrangeiras so- Em outras fontes bem informadas
.bra os supostos bombardeios rus- da mesma procedência, expressou
:80S contra o território búlgaro. se que há suspeitas de que o assalto

Quando um aparelho de bombar- cometido pelos nazis búlgaros COIl
-deío rumem) se espatifou cm terri- tra o consulado russo Iíl!Ill Varna te
!tório búlgaro e vôoou em pedaços, nha sido inspirado por Berlim".
ern virtude das explosões

causadasl
A polícia búlgara compartilha eles

-pelas suas pro'prias bombas, os búl- sas suspeitas, pois, efetuou a pri·
,saros, segundo se diz, começaram são de muitos nazistas compatrio
.2 desconfiar que as recentes "incur- tas.
,,sões aéreas russas" tinham sido obra

(

caram a .glória de contribuir
para a nova civilização, inclusi
ve o Brasil, riquissimo aliado
econômico.
Em resumo: Tóquio foi bom

bardeada e lVashington não sa

be a côr dos aparelhos nipôní
COSi Londres ouve calmamente
as badaladas do Bíg-Ben, e Ber
lim ,já nem ouve os urros de
Hitfer, abafados pelo roncar dos
motores russos, ingleses, ameri
canos, aliados .em geral.
Como se vê, os alemães têm.

razão para estar otimistas,
conclue o "Correio da Manhã".
Sim, otimistas. Porque, para
êles, os sofrimentos da guerra
vão acabar breve ...

A situação
São passados mais de três

anos de guerra. Que nos mostra
o .panorarna da luta? Vejamo-lo,
a largos traços.
O território norte-americano

acha-se incólume; apesar das
bravatas de propaganda, nenhu
ma ação militar foi possível até
hoje contra a sede continental
da grande nação que será, nesta
guerra como na outra, fautor de
cisivo da vitória. Seu exército

já enviou mais de seiscentos mil
homens para diversas frentes e

continuará progressivamente a

engrossar a torrente de refor

ço. A marinha yankee, refeita
da traição amarela em Pearl
Harbour, inscreveu em seus glo
riosos anais pelos menos três re

tumbantes triunfos, aos quais
deve ser somado o primeiro pas
so para a ofensiva no Pacífico,
com a retomada das ilhas Salo
mão. A arma aérea vem brilhan
do no Pacífico e no Egito, onde
foi Pllreciavel sua contribuição
para auxiliar os ingleses, asso

berbados com a ofensiva de
Rommel (aliás ex-ofensiva ... ).
Quanto à Inglaterra, que

Goebbels, Goering & Cia. não se

cançam de proclamar o maior
inimigo de Hitler, nenhum sol
dado nazista conseguiu pôr o pé
em seu território - salvo se le
varmos em conta o pé quebra
do de Rodolfo Hess. Cessaram
totalmente os bombardeios aé
reos em grande escala. Já mão
são os alemães que arrasam ci
dades inglesas, ,e sim ingleses
que arrasam cidades alemães. O
purgatorio mudou-se para Ham
burgo, Bremen, Dusseldorf, etc.
Graves perdas sofreu, nestes

três anos, a frota de Sua Majes
tade Britânica; mesmo assim
não foram suficientes para que
a numerosa marinha italiana e

a poderosa aliada 'hítlertsta se

aventurassem a combates Iran
cos. .. Os almirantes italianos
vão passando bem, obrigados;
dormem o sono da paz na sua

base de Taranto, embora, às ve
zes atarantados pelos britânicos.
Na Ãfrica, nenhuma decisão.
Na índia, só há perigo político.
Madagéscar não dá mais traba
lho. Gibraltar, Suez, Malta
tão firmes como antes da tor
menta. De um día para outro,
o exército inglês, que a bem di
zer ainda não lutou, cairá de
chofre sôbre algum ponto da
costa européia, vara o começo
do fim: a segunda frente. Cer
tamente a segunda frente não
atingirá a Itália, pois tudo nela
são costas ...
A Rússia tem amargado, sob

o peso da brutalidade germâni
ca. Não avança. Mas Leningra
do e Moscou detiveram os inva
sores. Estaltngrado é um sorve

douro; Goebbels reune os jor-na
listas estrangeiros para anun

ciar sua queda, na sexta-feira;
olvida o essencial: em que sex
ta-feira?
Nenhuma nação entrou ulti

mamente .na guerra a favor do
"Eixo". \T�lrias nações reivindi-

A poderosa organização Sul
América possue um poder econô
mico sem igual no Brasil. Manipu
la perto de três milhões de contos
de réis do nosso povo, isto é, quase
a metade de todo o nosso meio cir
culante: e a sua receita anual, sa
be-se, é muito superior à de qual
quer emprêsa nacional, mesmo as
de serviço público, só podendo ser

comparada com a receita dos maio
res Estados da União, sendo equi
valente à dos Estados do Rio Gran
de do Sul e de Minas Gerais.
Fato mais grave, porém, é en

contrar-se um tal poder econômí
co nas mãos de estrangeiros, a
maioria dos quais residentes na Es
panha, e em países ocupados pela
Alemanha, sendo de notar que, até
há bem pouco tempo, na diretoria
de uma das sociedades do grupo
Sul América figurava o sr. Her
mann Sthamer, representante e di
retor do Banco Alemão Transa
tlântico, recentemente dissolvido
pelo govêrno por desenvolver ati
vidades contrárias aos interêsses
nacionais.
Quando o mencionado diretor se

demitiu do seu cargo na organiza
ção Sul América, tendo "ficado a
diretoria privada de colaboração
valiosa de tão distirito companhei
ro", conforme consta, textualmen
te, do relatório da diretoria em

questão, foi eleito em sua substitui
ção o sr Jean Combescot, que, pou
co tempo depois era incluido na lis-
ta negra norte-americana, por ati
vidades favoráveis ao Eixo. Em •

seu lugar foi eleito, então, um an

tigo funcionário da organização,
que, dias depois, porém, se demi
tiu do cargo de diretor-para voltar
ao exercício das suas antigas fun
ções de empregado.

O govêrno tem dado as maiores
provas do seu grande interêsse em
defender a economia popular e as

CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS· instituições de previdência social,
PI'l'AL MILITAR tendo sempre tomado, e com opor-Ê nesta data, aberto pelo prazo de 60 tunidade, todas as medidas que sedis, o concurso de títulos para cirur- t

'

g íões dentistas contratados, a-fim-de ser. ornaram necessarias em cada ca-
virem neste Hospital, devendo os in teres- so, inclusive assumindo mesmo a

���,os apresentar os seguintes documen- responsabilidade pela solvência de
a) - Diploma passado por uma Facul- determinadas sociedades de segu

dade de Odontologia oficial ou of íclal íza- 1'0, como ocorreu com a promulga
da pelo Govêrno Feder-al e certidão de ção do decreto-lei n. 4.609, de agosseu registo no Departamento Nacional to dêste ano.de Saúde.
b) - Certidão de nascimento em orí- Ê evidente, portanto, que êle se

gin�l, provando ter no máximo 35 anos acha atento para o que se passa nade Idade. . -

S I A
,. . ,

c) - Certificado de alistamento ou de
. orgamzaçao u menca e agIra

reservista, com o registo de que seu poso quando julgar necessário, princí
suidor- se acha em dia c.om as �obriga. palmente porque não se encon-
çoes conce�,n�ntes ao Serv íço MIlitar. tram em causa apenas os 'Ihd) - Cópía de ata de inspeção de . rrn ares
saúde. de contos de réis que os mentores
e) - Atesta?o de conduta civil, firma- do trust Sul América recebem, por

�grf;â�. autor idade competente e folha manipular o dinheiro do nosso po-
O - Ser brasileiro nato ou naturali- vo, mas, e é éisto o principal, está

zad_o. e no gôzo do seus direitos civís e em jôgo também o próprio ínte-pol ítícos. '

d
-

g) _ Carteira de identidade. resse a
.
naçao.

_ .

h) - Atestado de vacina. (Correio da Manha, RlO, 29-9-42)
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas auneas c e o, ne
vem ter as firmas reconhecidas por ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dirigir-se ao Hospital Mi
litar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de Florianópolis, 25

de setembro de 1942.

Dr. LAURO DAURA
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especíalísado

das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.,

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

hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Diatermia e

imfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

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

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

9. Tel. 1.607.

G. IDr. (1lrno
Galletti

no, 12.

ADVOGADO

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

_-o :�:�hi..0;:'L! ... ....

CASA l\USCELA!'JEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávu1as e Discos. Rua Traja-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"i!Il!!III-- II EDITAL da Câmara de Reajus-

I tamento Econômico publicado no

OIARIO OfICIAL DO ESTADO, de
.. 15 de setembro de 1942.

----- -

I� llIIXJSTÉRIO DA FAZEl\DA
Câmara de Reajustnmento Econôluico

P J M &
. C' CONCURSOS DE CREDORESroprietérios: • oreira Ia.

I
m��f!Si��g����:n�:;�:�:r::en::a��;::�22 DE AGOSTO virem ou dele tiverem conhecimento que

D José Francisco Glavam, domiciliado emFui entr eg ue ao ;:>r�'S[amj8ta L'bt'rI1(1) Frnuctsco uarte ii 'I'Ijuqu inhas, (num, de Biguassú) , Esta-

p<>ssuiriol" da caderneta n,12C1R, o prêmio !!l do. de Santa Catarina e agricultor em

que lhes coube «rn m-r cadortas, [10 valor de rs. I �i,�t���-;�, ;e���fe d: ���;;r2�,�ri���j��:
tarnento Econômico a-fim-de gozar dos

6".250$000 f'avoi-es do decreto-lei n. 1.888, de 15 de

I
dezembro de 1939, Processo n, 1.167,
lnsLituindo a Câmara de Reajustamen

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

prazo de, 40 dias para a apresentação de
suas declar-ações de crédito instruidas
com os respectivos títulos, sob pena de

.

clesobediência prevista no ar t, G6 do Re
gimento aprovado pelo decreto-lei n.
2.238, ele 28 de maio de 1940.

FÍ11do esse prazo, se 03 interessados
não se houverem manifestado, a Agên-
cia remeterá os autos à Câmara, - No
caso contrário, dentro dos 20 dias que
se scgu ír-em, os interessados poderão exa
minar na própria Agência as declarações
e fala!' por escrito sobre as mesmas,
aceitando-as ou impugnando-as funda
mentadamente, - Passados os 20 dias
com alegações ou sem elas, tudo serã
remetido 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 ele Santa Catarina, prestará os es
clarecimentos que lhe forem solicitados,
facultando aos interessados o exame do
extrato dos autos de habilitação, - E,
para conhecimento de todos, vão, a se

guir, transcritas, na forma do Regimen
to da Câmara, as disposições do mesmo

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

elo extrato depositado na Agência do
Banco do Brasil será havido como ex
tinto se o interessado não o declarar

; dentro do prazo fixado pelo edital.
; Art. 6ã � 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 agen te às penas do crime previs
to no art. 20, n. 10, do decreto-lei n. 869,
de 18 de novembro de 1938, cujo proces
so e julgamento competem ao Tribunal
de Segurança NacionaL

_

I
O prazo de 40 dias, no presente esta-

belecido, será contado da data da sua pu
blioação no órgão oficial.

. .

R ílíd d E. para que chegue ao conhecimentoSocíedcde Cooperahva de esponsubili a es do� interessados, é passado o_ pr:.esent�
L-

.

t d edital que sera publlcado no orgao of'i-
lml a a cíal do Estado de Santa Catar-Ina, e re-

.

(
,

d
'

A
'

I
produzido no jornal da sede do munící-

Banco de re ito Popular e gU(O a Pi��1�ei:J����g�:i�L�:Rr;g1��r1fm��1;;
d S (.

Chefe da Secção de Protocolo, Expedien-

e anta at.flna te e Arquivo, redigi. E eu, Pericles Ma-
U li

.
dure,ira de Pinho, Secretário Geral, subs-
crevi.

Sérgio Ulrich de Oliveira, Presidente
da Câmara de Reajustamento Econômico.

tI l\\jU()I)- Sexta-te ra, 2 de Outubro de 1942

5 - Sebastião dos Santos
(j - Artur F. Xavier
7 - Antônio P. de. Lima
8 - Walmor Olegario Alves
9 - Paulo J, da Silveira
10 - Aldo Santos
11 - Manuel S. Simon
12 - Marinho A, Matias
13 - Francisco V. de Souza
14 - Leocardo Barreto
15 - Francisco T, de Souza
16 - Luiz D, Rauios
17 - Alzirh Touuuto
18 - Luiz Eduardo Pinto
19 - Antonio Machado Vieira
20 - Waldir Wendhausen
21 - Colombo B. de Melo
22 - Aniceto Barbosa
23 - João Severo Lima
24 - Romalino Andrade
25 ,- Valmor Vilela
2G - Darcy Silveira
27 -- Pedro Goulart

Instituto Brasil-Ea Unidos, -de 8tH. Catarina
Curso de Radio-telegrafia

São avisados os alunos do Curso de Radio-telegra
fia, recentemente organizado pelo "Instituto", a com

parecerem, segunda-feira, dia 5 de cutubro, às aulo.s
iniciais, dentro do horario fixado para cada uma das
turmas abaixo discriminadas:

Classe ({A»
Prof, Victor Moritz

ÁS 2as. lJas. a fias íetras
Das li às rs horas

1 - Milton F. Guimarães
2 - Dagrnar Gonçalves
3 - Francisco Regis
4 - Odair Cardoso
5 - René Orofino
6 - Dionisio Damiani
7 - Ari Melo
8 - Luiz Carlos Brasil
9 - Ernesto Trernel

10 - Walmor Uliano
11 - Ely V, de Campos
12 - Aristolino J. Dias
13 - Pedro V. dos Santos
14 - Edevarde Fernandes
15 - Helio J. Alves
16 - Vitorino Freitas
17 - An tonio Sampaio
18 - Zalmir Lima
19 - Domingos Leonetti
20 - Walrnyr Bittencourt
21 - Rubens Silva
22 - Milton Cunha
23 - Oswaldo Fernandes
24 - Nery Rosa
25 - Pedro J. Bosco
26 - Wilson Goes
27 - Milton F. Avila
28 '- Carlos Costa
29 - OS111ar F. de Souza
30 - Nelson Gandra

Classe uB»
Prof. Noé Mendoza

ÀS 3as, 5as. e sábados
Das 20,30 às 21.30 horas
1 - José Caldeira de Andrada
2 - João Silveira da Rosa
3 - Rui Cunha
4 - João B. de Souza
5 - Osny J. Gonçalves
6 - Conrado Costa
7 - Olavo Schmidt
8 - Armando Ocker
9 - Joaquim Cruz

10 - Aldo de Aquino
11 - Waldir Silva
12 - Adolfo A. dos Santos
13 - José Antonio da Rocha
14 - José Azeredo
15 - Raulino Simon
16 - José dos Passos Vieira
17 - Moacyr S, da Silveira
18 - Mauro B. Veiga
19 -- Milton V. Ribeiro
20 - Agostinho Laus
21 - Osvaldo Jaques
22 - Osny Laus
23 -- Guilherme A. da Silva
24 - René Tolentino de Souza
25 - Floriano de Melo Matos
26 - Isidro Costa
27 - Altamiro N, dos Reis
28 - Osmar de L. Veiga
29 - Casemiro J. Grams
30 - Nilo M. de Melo
31 - Mario D. Elpo

Classe uC
Prof. Noé Mendoza

As 2as" 'tas. e 6as. feiras
Das 1ft às 15 horas

1 - Gercy H. Alves
2 - Milton Eduardo Sullivan
3 - Reinaldo H. Alves
4 - Oscar C. Figueiredo Filho
5 - Arno da Luz Miranda
6 - Dalmo Rosa
7 - Ady Ferraz de Jesús
8 - Mario dos Santos
9 -- José Menezes
10 - Moacyr de M. Lima
11 - Cesar de Araujo Goss
12 -- Lauro M. de Souza
13 - Abelardo da Silva Ramos
14 -- Francisco Pereira
15 - Osmar E, Gonçalves
16 '-.- Edevarde Fernandes
17 - Lotar M, Schiefler
18 - Antonio G. de Miranda
19 - Ares Gonçalves
20 - Pedro Almendros
21 - Herval Melin
22 -- José N. Faraco
23 - Alvaro J. Dias
21 -- Samuel Cunha
25 --- Ivo Silvá
26 -- Wilson L. de Moura
27 -- Antonio Lisboa
28 - Rui Silva
29 - Aires G, F. Melo
30 - Zalmir Lima
31 - Waldir Marcelino
32 - Altair Machado

Classe .D.
Prof.

ÀS 2a. 'tas. e 6a. Feiras
Das 18 às 19 horas

1 - Acacio Martins
2 -- José C. Fonseca
3 - Isaak Brasil

.

4 - Olodomíro Amaral

Classe «E»
Prof. Idelfonso Linhares
ÀS 3as. 5as. e sábados
Das 19,10 às 20,30 horas
1 - Mario D. Elpo
2 - Ladislau Grams
3 - Sebastião Calistro
4 - Euclides de Araujo
5 - Ayr Silva
li - Carlos Kather
7 - Antenor J, de Souza
8 - Longino Farias
9 - Altair L. da Silva
lO - 1l1l],-. Santos
11 - Clodomiro Amaral
12 -_: Artur F. Xavier
13 - Sebastião L. de Santos
14 - José Eduardo Germano
15 - Valdir Carreirão
16 - Nazareno Bento
17 - Eulalio J. Tomaz
18 - Eralde Souza
19 - Mario Silva
20 - Paulo Camara da Silva
21 -- Eraldo B. da SlIva
22 - João Andrade
23 - João Luiz dos Santos
24 - Tertuliano Borges
25 - Leonel D. Nunes
26 - David Carlos Maes
27 - Odilio Cruz
28 - Amaury C. Neves
29 - Abelardo A. Pereira
30 - 'Walmor Guimarães
31 - Aldo Bauer
32 - Osní Terres

Crédito Mútuo Prcdia I

classe «F»
Prof. Carlos Orilia

ÀS 'tas. Sas. e 6as, Feiras
Das 20,30 ás 21.30 horas
1 - Tte. Roy Davis
2 - Antonio F. Lima
3 - Ivo Bandeira Cortes
4 - Amary H. da Cunha
5 - Jaime N. Diogo
li - Rubens Pinto Vilar
7 - Nilo Torres
8 - Ivo Gandolfi
9 - Mario W. da Silva
10 - Ari Medeiros
11 - Moacyr Braga
12 - Osvaldo L. da Silva
13 - Aldo N. dos Reis
14 - Antonio C. Mendes
15 - Salvio Oliveira
16 - Nathan J. Schweidson
17 - Arcenio Negreiros
18 - José S, Machado
19 -- Anatolio P. Guimarães
20 - João Pinto de Oliveira
21 - Ottomar Strausch
22 - Joaquim Santana
23 - Mario A, Piazza
24 - Aldo Linhares Sobrinho
25 - Francisco .J. Schreiner
26 - Hartwig Beck
27 - Amoldo Müller
28 - Nazareno Simas

29 - Vinicius da Silva Fortes
30 - Paulo Zaneti

coutemplado no sorteio de 18 de Agosto de 1942,

Hitler e Mussolini
Londres, (U. P.) - As várias

conferências que se têm verificado
entre personalidades representativas
do Eixo vieram reforçar a crença
de que o Sr. Benito Mussolini e o
chanceler Adolfo Hitler não tarda
rão muito a encontrar-se, com o fim
de resolver as divergências Balcâni
cas, traçar os planos para garantir
o Império que conquistaram e fazer
face à grande guerra em duas fren
tes,
A situação na parte sul-oriental

da Europa têm-se agravado gradual
mente, em virtude das relações en
tre os paises vizinhos e o mal estar
reinante provocado pelos encontros
armados entre rumenos e hungaros,
entre bulgaros c italianos e as guer
rilhas verificadas em todas as fren
tes da guerra balcânica.

Deve, SE' notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há finos atraz. com o prêmio maior,

s e n do que a so i te j':\ bstvu-Ihe á
porta, duas vezes

DE5 OUTUBRO
Mais um Iortn idável sorteio r .. a liza rá a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 5 de OUtubro (6 :.ft:'ira).
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua ca d er n eta na séde da

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

..aa .a... ...

médica grat;s !

Ccntríbuicão
, apenas 1$000

Rua Iraleno n.o 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pele Certttlcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938. If'LUBE DozeEndereço telegráfico: BANCREPOLA �
A V I S O

L

CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição De ordem da Diretoria�FLORIANOPOL1S
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES comunico aos Srs. socios qUE!'

Emprestimos _ Descontos _ Cobranças o ingresso de pessoas estra
nhas ao Clube só poderá

e ordens de pagamento ser tolerado depois que o
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado sacio que os acompanhar
Representante da Caixa Economlca Federal para 11 venda! conseguir a devida permis-

das Apólices do Estado de _Pernamhuco, com sorteio ,'SãO da Diretoria.
semestral, em MH.IO e Novembro. Não poderão, sob pretexto

Paga todos os ceunnns das apólices Federais e dos Estados; algum, mesmo que estejorrt
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco- 'acompanhadas por socíos,

Mantem carteira especlal para admtnistração de prédios.; frequentar a sociedade pes-
Recebe dinheiro em depósito pelas � soas residentes nesta Capi-

melhores taxas: I tal, sal�o �m soleni�ades
C/C à díspostção (retirada livre) Q% I ext.roo

rd
í

ncrr icrs e rned ícmte
C/C Limitada 6 *: deliberação da Diretoria.
C/C AYiso Prévio 8 J.fJ Orlando Filomeno, secretario.
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em
1as as Repartições Federais. Estaduais e Municipais.

Sv- a
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Frequentem€nte aparece, entre

as sugestões espontaneas do pú
blico para a organização da vigi
lância e defesa nacional, D. pre

venção con tra o boa to. lI: êsse o

objeto ele uma carta que tenho
. ainda agora ante os olhos.

O colaborador desconhecido as

sina com o talvez pseudônimo de
A. elo Paraguassú, e encara o pe

rigo do boato com severidade.

.Atribue-lhe efeitos funestos no

sentido do derrotismo e do abati

mento moral dos defensores do

país. Deseja que se acabe com o

'''ouvi dizer", quem ouça um "boa

fonte", entregue-o sem demora à

polícia.
Ora, muito bem , Ninguem vai

.contestar que em dadas circuns

tâncias, no curso de tuna insur

reição ou ele operações de guerra
total, por exemplo, o boato, a ha

bil disseminação ele mentiras

confusionistas, seja uma arma

poderosa. Mas o que me parece
tarnbem rora de dúvida é um exa

gero do conceito dêsse perigo,
manifestado nos tel'1110S em que o

fez o meu solicito corresponden
te, e, por outro lado, um erro de

técnica repressiva nas medidas di

retas que são habitualmente,
como no caso, preconizadas. So

breestima-se em escala excessiva

o perigo; pensa-se e111 neutralizá

lo de moelo contraproducente.
Essa concepção do "cr írne" e

da "pena", levada às últimas con

sequências, nos conduziria ao ter

ror tão deshumano quanto inutil
, com que o nazismo, na Alemanha

e nos territórios ocupados, �nta
impedir que suas vítimas procu

rem na sfaixas das emissoras ini

migas a verdade do que se passa

no mundo. Aplica-se até a pena
-de morte para o crime de ouvir

a B. B. C. Não deixa de haver,
por �-,.;o, n;'iJlo·ollvíntes nas ter
ras dominadas pelo nazismo; pro
vavelmente o número dêles au

menta cada vez mais. Quanto
'rnais feroz é a repressão contra
as "ondas" aliadas, logicamente
mais desfavoraveis para o nazis

mo devem afigurar-se às suas vi

timas as verdades que a Gestapo
tenta esconder.
A tradicional coragem britãni

-ea ele elizer verdades quando a

:sorte da guerra está adversa dis

pensa êsse cuidado contraprodu-

cente ele emudecer receptores e

vigiar curiosos. E nínguem igno
ra a incomparavel solidez ele
frente interna inglesa, embora a

sua imprensa continue tão livre

quanto o parm itern as necessida

des do sigilo de guerra, e o seu

parlamento. e os seus partidos
continuem em plena e ativa fun

ção de vigilância e de crítica,
que é uma forma, que é às ve

zes a melhor forma de colabo

ração.
l\ormalmente o boato proiifera

proporcionalmente à escassez de

informaçúes exatas, legalmente
fOf"ecidas ao públtco.
Voltando à sugestão ela carta;

tentar, em vez ele neutralizar o

boato mediante informações opor
tunas. certas e claras, reprimi-lo
pela força, reprimir a notícia

oral, aérea, vaga, incontrolavel,
irresponsavel, e111 últ íma análise,
invencível, portanto, é não só um

impossivel como pode dar lugar
aos peores abusos e injustiças.
Imaginemos a cida.de cheia ele

policiais incumbidos de prender
pessoas que alguem lhes apontas
se como boateiros? Quem estaria
livre dêsse risco? Quern já não

teve ocasião de começar uma con

versa com aquele "ouvi dizer ... ?"

PIANO
'Vpnde--se um plano, BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48.

Prender boateiros

ser um sinal de
pode tambem
causa perdida.

Nos últimos elias elo govêrno de;',

rubado em 1930, as prisões be

ancherarn de autores do "cr-ime

de boato", inclusive pessoas de
alta categoria cultural e sacia!.

Por outro lado ternos aqu
í

mes

mo, e já nesta guerra apenas rle

clarada, a experiência da preca
riedade do boato como arma de

intimidação utilizada pelo ín lmi

go externo e sua quinta-coluna.
Se houve senhoras que residLndo

em São Cristovão 01\ São Goriça
lo, perderam o sono CC!Ti as �l]1P�

ças do rádio ele Berlim contra a

Avenida Rio Branco, para 7 de

setembro, a população veio em

peso )iara a rua ver a parada.
Mulheres ou homens com aquela
capacidade ele medo preventivo
sempre houve e haverá em toda

parte. Mas seus pân ícos antes ele

tempo não influem para que um

povo bravo ganhe ou perca uma

guerra.

Osório BORBA

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

SANTA-HELENA
Londres acaba ele anunciar

-que os Franceses Combatentes
assumirão a responsabilidade de
conservacão do "domínio" de
'Napoleão I na ilha britânica de.
Santa Helena: o recanto da ilha
onde se encontram a casa e o

túmulo do Imperador é, desde
1858, território francês. Ali re
sidiram até 1940, Georges Col
lin e sua mulher, encarregados
pela França ela conservação do
sitio histórico, formando aquele
.casal virtualmente a côrte der
radeira do homem que teve a

.Europa toda a seus pés... Mas
quando em 1940 se deu a dolo
rosa derrota, Collin renunciou
ao seu honroso cargo, escreven
do ao general De Gaulle que
""não podia suportar a humilha
-ção de permanecer em contacto
com um govêrno de traidores
'Que calca aos pés a honra da
França e a vontade do seu

-povo".
Lá longe, na "Cidade Luz"

. agora envolta nas amargas tré
vas do cativeiro, sob a guarda
orlas gloriosas bandeiras toma
das em tantas gloriosas bata
lhas, às margens do Sena, jun
to ao povo francês "que êle
tanto amou", fremem no sun
tuoso sarcófago, na revolta do
ultraje, as cinzas do Impera
-dor _ . . No silêncio das noites
.trístes que piedosamente envol
·vem Paris como que para ocul
tar-lhe a vergonha da ocupa
-ção, um gemida parece escapar
.se da abóbada dos Inválidos:
<Que é feito, que é feito dêsse po
-vo "que tanto amei? ..

" Mas
zno silêncio da noite somente
'1m tétrico ruido responde áque-

r
. la queixa de além-túmulo: nas

" :ruas desertas, o passo brutal da
vsentínela inimiga ...

" . /

Vã teria então sido toda a ma

gnifica epopéia das Aguias? Por
que estranha maldicão do Des
tino essa mesma França, diante
da qual se curvaram outrora
reis, imperadores, papas, curva
se agora perante o mais vil dos
inimigos?
Nos Inválidos, engrinaldando

o negro sarcófago, soluçam, em
côro com as cinzas, as bandei
ras de antanho. Vitórias tan
tas. .. E, numa angustia supre
ma, a alma do Imperador inter
roga: - Onde está, onde está a
minha Velha Guarda, todos
aqueles meus heróis que mor
riam, mas que se não rendiam?
Na rua, só o "passo de gan

so" ressôa ...
"Quando um navio de Fran

ceses combatentes escalou re
centemente em Santa Helena o

capitão e os trípulantes planta
ram um salgueiro junto à tum
ba imperial e sôbre ela içaram
a bandeira tricolor com a Cruz
de Lorena, emblema da França
Livre".
Então, na cripta dos Inváli

dos, as torturadas cinzas de Na
poleão repousaram tranquilas.
Porque delas a mais sublime
essência evolou-se para a lon
gínqua ilha do Atlântico indo
unir-se, no simbolo da C;uz de
Lorena, à verdadeira alma da
França que a Velha Guarda em
outros tempos imortalizou:
aquela que morre, mas não se
rende!
E de novo no exílio, porque

nem mesmo morto êle poderia
ficar numa França traída e ven
cida, Napoleão espera, sob a
guarda dos Franceses. Comba
tentes, a aurora da Vitória. I("Correio da Manhã")

o l'r�içoeira Golpe de
Pacrl H�rbcr'.

o que foi a heróica re rist ên cia ao ataque
j a pc.nês a Pcarl Harbor que arrastou à

guerra os Estados Un idoa , ,. . Pág. 80.

o r..'istário das
«Vetamhu.!s

Ass(1ssir.ad�5)-) !
Como preparar os alimentos e

preservar os minerais e vitami
nas que em geral s e perdem ao

cozinhar ind ev idarr-en t e Pág. 14.

f;:'\eu B�th.mo de r-o�o! A_

'r r .,. ., F d '·0_ ��um puoro (La R. A. . esc; '- ve 0 .tfE!.
as suas e xpcr iénci as , em com- �.
bate com os alemães. Conden- .

sação de um livro... Pág. 95.

Não Faca Disso
Questão 'fechado!

Con:o um industrial deu uma

lição rn emcráv e l a um das seus

caixeiros viajantes .. _ Pág, 75.

sÃO APENAS ALGUNS dos 27

artigos que apnrecem no número de
AGOSTO de < Seleções doReader' sDigest >.
Para comprar todos os livros
e revistas dos quais êstes ar

$tigos foram condensados,

2seria preciso V. S. disperuiet

,r.:.)� 300$... mas «Seleções»
0'_"" Y custa apenas

Para assinaturas dirigir-58 unicamente aos agent., abaixo:
AO'entes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Repre.::ntBnte Geral no Bra.il: FERNANDO CHINAGLIA - Rita do Rosário, 55-A - 2.0 andor - Rio

APRESENTANDO AINDA:
_ coração bem

_

Você rem um
por GElETT SURGE�S

dado? •••eo ue •

� f-"er influii'ó no
_e-

O que voce 1-
BERTRAND RU;,�dl

_I • por
munuO. • _.. Nossa Senhora
O malabarista deL<XANDCR WOOllCOfT

Por A •
•.

o preço do gado em pé
o recente decreto do govêrno Esta medida tão oportuna,

relativo à fixação de preços, as- não se mostrou no entanto su-

sim como à aquisição em deter- ficiente para resolver a ques-
minadas oportunidades do ga- tão, pois o gado passou a ser

do em pé, representa certamen- retido nas fazendas e inverna-
te medida de inteira procedên- das, à espera de mais altos pre-
cia, porquanto, como é sabido, ços. Por isso se impunha uma

a tendência para el=vação do iniciativa destinada a regular o

preço da carne, sob a alegada assunto e a proteger os ínterês-
deficiência dêste produto nos ses dos consumidores. A medida
mercados consumidores, no- agora decretada é tanto mais
meadamente do Rio, se ia tor- justificável quanto é evidente
nando cada vez mais alarman- que em .tempo de guerra com-

te. Desde há mais de vinte anos pete indiscutivelmente ao go-

que. a carne, em nosso país, vi- vêrno adotar as providências
nha sendo vendida para os mer-

necessárias para que a dístrí-

cados estrangeiros sem que is- buição dos genêros de primeira
to importasse prejudicar o for- necessidade se faça sem díf'icul-

necimento interno do produto dades nem prejuizo para as po-

ou em provocar-lhe solução de pulações, não devendo então

continuidade; todavia os altos prevalecer a lei da oferta e da

preços obtidos pela carne n� procura, mais sim o interêsse

mercados internacionais íncen- da nação numa conjunt.ura ex

cepcional como a presente. A
regulamentação de aquisição
do gado em pé em determina
das oportunidades coartando
abusos e obstando a subterfú
gios, acode sem dúvida ao in
terêsse nacional, - conclue o

"Correio da Manhã".

tivaram um encarecimento in

justificável por parte dos inte
ressados e aproveitadores da,
alta e em consequência de
tal situação o govêrno determi
nou em decreto anterior a sus

pensão temporária da expor
tação.

DECLARAÇÃO OBRIGATóRIA DE
STOCKS

A Divisão de Estatística Militar, do De
partamento Estadual de Estatística, soli
cita-nos a publicação da seguinte nota:
Atendendo à situação de emergência

em que se encontra o país e à necesslda
de de assegurar o êxito das estatísticas
que devem fundamentar a orientação da
política econômica e da segurança nado
na I, as autoridades pr-ecisam de conhe
cer, de imediato, os stocks de gêneros
alimentícios existentes no Brasil.
A Divisão de Estatística Militar deter

mina, como medida preliminar, em San
ta Catarina, aos respcnsavels por estabe
Iecímentos atacadistas, entrepostos, tra
piches, depósitos (de exportadores, im
portadores, revendedores, etc.), arma

zens, grandes paióis, fábricas, etc que fa
çam, dia 1° de outubro p. vindouro, de
claração dos respectivos stocks, nessa da
ta, de açucar (discriminando qu= lidades) ,

álcool, arroz ,discriminando qualidades),
banha, batatinha, café em grão, café
moído, farinha de trigo, farinha de man

diosa, feijão, manteiga, milho, sal xar

que.
Essas declarações devem ser encami

nhadas, no máximo até o dia 2 de outu
bro, à Agência Municipal de Estatí-stica,
na Prefeitura Municipal, devidamente au
tenticadas. O inquérito em referência
tem amplitude em todo o Estado de San
ta Catarina.
Qualquer sonegação constitue crime

previsto na legislação do País, e será pu
nido com rigorosa pena de multa e íme
d ia ta prisão.

NEUSA MARIA PELUSO
e ELEONORA PELUSO

participam aos parentes e pes
soas de relações dos seus paes.
Silvio e Volga Peluso. o nas
cimento do seu irmãosinho

NEWTON
ocorrido em 28 do corrente.

Fpoüs.. 30 - 9 - �2.

líquido. "*--.

3 v.-l

I Artur Beck e Perpetua
Beck, residentes em Flo

rianópolis, e José Varela
e Teodoro Varela, residen
tes em Lajes, participam o

contrato de casamento de
seus filhos Alvaro Beck

e UmbellDa Varela.
ll-Setembro-42 I
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EM ESA (ONSTRUCTORA UNIVERSAL 11 tríade fascista
Não há muito, a emissora elo Va

ticano írradíou o trecho ele uma
carta escrita por um oficial ale
mão morto depois na frente ori
ental.
Dizia o missivista:

Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Governo Federal

Carla Patente, 92 "Se não regressar desta guerra, quero
que o meu filho cresça com tuna un íca
fé: a fé na gl-ande e poderosa Alemanha.
Se êle não acreditar em Deus, pouco ím
porta. A tarefa elos a lernáes não é a de
se pieparar-em para o para íso, 111a5 a da
aumentarem o poder io ela Alemanha".
A propaganda que se faz do to

talitarismo, desde o fascismo e o
nazismo até aos sucedaneozinhos
lançados por outros aventureiros
de bitola estreita (diz o "Correio ela
Manhã"), baseou-se na necessida
de de repor o mundo sob o domí
nio ele princípios rigorosos. Por
que o mundo estava ameaçado de
dissolução __ . E êsses princípios
se condesavam em tôrno da tríade

P1.l1 no U n "i' Vn r.1l � I "H" 402435
Deus, Pátria e Família. Essa coisa

I g "" ., g I
surgiu primeiramente na boca do
sr. Mussolini que, ao usurpar a um

Mundío 1 D rei desorientado o poder na Itália,".1 « »
era, como sempre foi, atêu, apátri
da e não casado. Mas, como preci
sava elo Cordão da Annunziata e de
combater o que se dizia da outra
mística política contrária, fez um

arranjo ele reconciliação geral. E a
moda pegou. Nunca as três enti
dades mereceram tanto devotamen
to; e todavia, sendo a essência da
política totalitária o mais brutal
materialismo, somente se chegaria
a êle iludindo com outros acenos
os que só assim se deixariam
atrair. E se na Alemanha a preo
cupação da pátria ainda ficou, em-
bora personificada em Hitler, por
que a família se reduziu ao pro
grama amoral de Rosenberg e
Deus está sendo alvo de heresias
dos chefes nazis, nas outras imita
ções seguiram-se todos os exem
plos, com a diferença de que a Pá
tria se tornou objeto de tôrpes ne-

Z(\t;:�;:i.'��oq _rlp. traidores.
.

Os que sórnente retiraram cf:;.
simpatias ao hitlerismo depois de
certo momento, e por certas con
veniências, conciliavam o seu hor
ror ante a possibilidade de um
meio social em crenca e sem a ins
tituição do casamento. Proclama
vam êsse horror a toelo instante.
Mas nunca fulminaram a política
elo III Reich, que substituiu Deus
pelo Fuehr-er, a Bíblia pelo Meio
Karnpf', a família pelo plano racial
compulsório dos filhos espúrios e,
quanto ao sentimento de naciona-

pre- lidade, sómente uma pátria admi
tia, a germânica, dominando sô
bre continente escravos.
A isto se reduzia o totalitarismo

de cujo núcleo central vêm o;
exen1plos da descrença como o da
quela carta do oficial alemão e ou
tros que deveriam ser imitados na
fascistização universal: Deus num
plano de indiferença, a pátria, um
objetivo de comércio político a fa
mília uma coisa peor que 'a das
lendas dos propagandistas: os cam-
pos de procreação já tão difundi
dos pelos figurantes das orgias so
domistas iniciadas naquela noitada
de indecências trágicas do hotel de
Munich.

Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999 End. Teleg, R 3g. «Const: uctora
Rua Libero Badaró 103-107 Filiae s em todos os Estados e Agencias no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de S€tembio de
I' Número Sorteado 4435 -� 2 Número Sorteado 9m2

PARA

1942

NUMEROS o SORTEIO
Planos Mundial "8" _.

--"(" "D" 24435
Mundíal «8» MundialI

I
II' Premio 24435 Valor 25:000$000 i Prem!o 24435 Valor 20:000$000
12' Premio 34435 Valer i4:000$OOO 2' Premio 34435 V�d(\r 10:(,0(\$000
I a· Premio 44435 Valor fi:COO$OOO b' Premio 44435 Valor 5:000$000
14' Premio 54435 Valor 5:000$Oro 4' Premio 54435 Valor ;-;'onO$OOO
i 5' Premio 64435 Valor a.cocseoo 5· Pr emio 64435 Vtdor 2:0CO$OOO
I Os títulos com os Os rltulos com os

,4 íinaes 4435 Valor 1:5r O$COO 4 Iinae s 4435 Vakr 500$üüO
Os títulos com 0('1 O ntutos com ( s

3 finais 435 Va]c,r :(;0$000 3 finaes 435 Vt;!lOl' 50$000
Os titulos com 08 Os titules com os

2 Ilna es 35 Valor 20$000 2 Iinaes 35 Valer 10$ 00
Os titulos com os Os tttulos com o final do i Os títulos crm o ílnal (10

tinaes 35 Valor 4()$OOO .

t: Premio 5 Ficam isentos do pRga-' r: Premio 5 Ftcam isentos do pngameu-
•

mento da mensalidade seguinte, to ds mensalidade segulnte.Os títulos com o final do
I Os títulos com o final do I Os titulas com o Iiua l do

1 premio 5 ficam íse ntos de pagamento 2: Premio 2 Ficam isentos do paga- 2' Premio 2 Ficam isentos do paga-da primeira mensalidade seguinte. I mento da mensalidade seguinte. mento da m ensalida da seguinte.

Plano UNIVERSAL"H"
I' Premio 402435

.•
� �'b1'ô��---- 1 CO:OOO$OOO

2· « 502435 « 25:00(,$000
3' « fi 02435 -_"." 20:000$000
4'« 7024�:

-
,"0_'

« 15:000$000
5'« '8'02435 c 1O:()( O$n( O

_ An.9� titulos com os 4 ünaes 4435 « so: $ )00
1 ... - ndl_'--� Os títulos com os 3 finaes 435« iJO.:z,OOO

Os títulos com 08 2 Iinues 35« 10$000
Os títulos com o final do " premio 5 ficam Isentos de pagamento da pr+m elra mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2· premio 2 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade s=gufnte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites para lhes taz er a entrega imediata dos

mios 8 que fizeram [ús D�St� sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canton
(Fiscal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA·SE NO DIA 26

Distribuição dos prêmios da Empresa Consbuctora Universal nos seu,

insupesêveis planos de sorteios menH;j,

l' Premio
2' Premio
-3. Premio
4· Premio
5° Premio

24435 Valor
34435 Valor
44438 Valor J

64435 Valor
64435 Valor

30:000$000
30:000$000
3D.O! 0$000
30:000$000
3J:nOO$üCO

Os tltulos com O�

4 Ilnaes 4435 Valor 9:COO$008

Os titulos com os

a finaes 435 Valor 200$000

2

Dr. Alfredo Alce - Diretor·Gerente

DE OUTUBRO DE I9ft2, às 15 horas, na sáde social

PLANO MUNDIAL .B, Menaalldade Bs, 20$ -- Dlstr.bue por mês 11.115 -- prêmtos no total de Rs. 50":0"0$ com o p-êmto maior de Rs. 30:000$
«

.. ue" " u 0$ __
.. .. 21.115 --

u ..

.. 3üO:fO(J$" .. .. "25:0"0$
«

.. "D" .. 5$ .. 21 115 --

.. 160:000$ .. 20:( 00$
Universal "H" .. 5$ .. �1l.105 -

.. 1:<50:GOO$ ..

100:0000

.�
-, Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo aperas

NOVO CURSO iDE EIUERGf:NCIA DR
MEDICINA JlIlJ,I'l'AR PARA MÉDICOS

CIV1S
De acôrelo com a ordem do sr. Coronel"

Chefe elo Serviço de Saúde ela 5a Reo-iã()
Milita!", estão abertas, no H. M. de Flo
ríanopous, as inscrições para novo Curse>
ele Emergência ele Medíe ína Militar para
Médicos Civís, que tenham ele 35 a 55
anos ele ielaele. O Curso em questão, se
rá iniciaelo vinte elias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

ele setembro ele 1942.

5$000. 10$000 ou 20$000 por
"

mes

Na Empresa Constructora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para
com todos ela assume e cumpre Fielmente as mesmas obrigaçõe s. o que souberes não contes ao

teu amigo, pois o amíg'o do teu
amígo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).Absoluta pontualidade. locontestavel lisuragarantia. Máxima
Restricões de despesa

. no Estado do Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Representantes:
MACHADO & Cia.

nnED'iO Aluga-se o
YK li prédio à

rua Joínví!e, n° 60 para lami
lia de tratamento; tem

ó

umas l
íustula çõ es sauus nas. garage
e o s s». à part e , para empre
gade. Tratar com o prop-Ie
tario, sr. Mguiel Leal, à
rua Tenente Silveira, 37.

BUngaIO': V-:I
Aluga se um, recentemen

te c Instruido, bsrn no cen

Iro da cíd .de , Informa
ÇÕE'S na <Casa Bou Vista».
à rua Cons, Mafra,' 26-A.

.

lSv--2

Alugatn-se
1 predio de con ..trução

r e cente para bmili 1 de tra

ameuto, com
í

nstal • ção para
errado (; g r ge, à A venida
Muro Ramos, n- 156.
-Duas boas sulas para cou

sultór io, à rua Juã o Pinto
n° 5 (11.0 lado do Banco do
Comércio). Iulormações: Te
lefone I 658 e 1.500 ou rus
'João Pinto n. n-térreo.

Por preco de ocasião
Vencem se: dormitorio (Rio

Neg-Inho), 1 camiseiro, 2
carnal" pars cr iança, 1 sala
de jantar, Tratar a Avenida
Rio BrIlDC,J 156

I �m;�E�o�S!ti,d:rr:E���e�!;� 10 rei Pedro aos seus súditos
mo, ditado pelo COI açao sm�el o netos c�e alemaes, COl1S�hUlI iam 1 Londrês,

M'

(Rcutcrs) _ A rádio jugoeslava, sob o contrôle ale-
e nobre de nossa gente, o bispo a guaraa avançada do mvasor...;-. .

. "
_

. cr' •

de Maur t, D. Duarte da Costa, Assim descreveu Bismarck o l1:ao, anunciou �Iue foram at:! adas de a, ices _estl angcn os panfletos. a�-
denunciou ao insigne presiden- método "prussiano" de dorní- sinados pelo rei Pedro, concitando a população a combater e a resístír

te da República a existencia, no nio... às autoridades croatas "quislings", A mesma emissora alegou, também,
seio d� Igreja, de ele.mentos Ora, êsses sacerdotes fanati- que cairam em podcr das autoridades pacótcs, contendo duas latas de

simpatizantes elas doutrinas to· zados por doutrinas anti-demo- caixas de doces biscoitos e material de costura-
talítar ías, sejam alas o nazismo, cráticas, jamais se abalariam a

carne em conserva, , -

o fascismo, o falangtsmo, I) in- formar a alrna de seus discípu-
...�...'-

tegraJismo e similares, Em SUê.' los ou ele seus paroquianos !lOS

carta, expressão pU1'1 elo pensa- sãos princípios da Democracia,
menta brasileiro na hora pre- condizente com o espírito libe-

sente, adverte o ilustre antistí- ral e nobre de nosso povo. Ex-
te do perigo que repre.scntnm primiriam, apenas, o pensamen-
êsses sacerelotes nazi-fascistas, to elo elr. Goebbels, elo sr. Gayda
dispostos que estão, nOlTIO bons ou, mesmo, ele Serrano Sufier
filhos ele Berlim, de Roma ou (criador da Falange). E isso

d'Espanha, a empregar todos constituiria grave perigo para
os meios para conseguir seus nosso país, como constitue, ain-
fins. da, nessa hora grave, ele apre-
A hora presente não compor- ensões e guerra, sobretuelo ...

ta nrotelacões - disse ,) ilustre O pedido formulado por D.

pre-lado .....:. Mas, sim: Ação! De- Duarte, ele afastamento dêsses
vemos isolar elo clero os ele- elementos nocivos, foi, antes de
mentos estrangeiros ou nado- tudo, ato nobre e desassornbra-
nais que professam ideologias elo. Não podemos, mesmo, per-
anti-brasileiras. E' dever! mitir que tais elementos, me111·

.

Como bem frizou o digno pre- bras ineliretos ela Gestapo, que
lado, não se trata de questão re- na verdade orienta o fascismo,
ligiosa ou causa que o valha. o falangismo, como norteou o

Trata-se, tão somente, ela nossa integralismo, continuem em sua

própria elefesa, para evitar ocor- obra de dissociação e ele des-
ra aqui o que se passou na prestígio da religião. Bem sabí-
França, na Bélgica, na Polônia do é que a Alemanha de Aelolfo
e outros países dominados j.wb Hitler não tem religião, n3.0
nazi-fascismo. São Inimigos, sim- crê em Deus. Seu deus é o

plesmente; e naela mais. "fuehrer" e sua religião o na-

D. Duarte da Costa con tlnua cional-socialismo (nazismo). E
seu manifesto ele brasirídade, sacerdotes que se curvam res-

advertindo ao govêrno, como peitosos e cheios de orgulho an-

dissemos, da existencla de Scl- te o cliché mal esbocado de Hí-
cerdotes alemães, italianos e es- tler, Mussolini ou Franco não

panhóis, no norte e no sul do merecem ser olhados com con-

país (assinalando, entre ('1\tr08 sideração. Devemos ver, neles,
pontos, Santa Catarina), verda- traidores e não os vigários ele
deiramente obsecados por essas Cristo. São, simplesmente, iní-
doutrinas ele exportação, que migas de nossa Pátria, a sôldo
fazem do país mais pródigo e de Berlim e Roma. A írnpunída-
feliz, a terra mais árida e eles- de para êles não eleve existir;
graçada... reles, a quem todos os segreelos

O sacerdote, como o mestre, são confiados pelos paroquia-
tem, na religião como o segun- nos, representam perigo alar-
do tem na sociedade, a missão mante à segurança do Brasil.
ele educar almas, moldar esplri- Todos os sacerdotes que pra-
tos. E ninguem, em nossos dias, fessarem as doutrinas totalitá-
ignora o valor dado ao mestre rias devem ser afastados de

por Bismarck, como, quando seus cargos, - insistiu D. Du-

alemão, plasmador ele menta li- arte da Costa. Sim. Só assim
dades pró-germanas, escultor, afastaremos ele nossa cabeca

por assim dizer, de soldados ela essa espada ele Dâmocles, que
Nação. E estes alunos, em ter- tanto perigo representa.
ra estranha, ou mesmo na terra Iosmar Luz Silva

Seja

i'
hficrcssa ti 8 CllEre 10 HmHICrcs:

Na edolescenrte, na

idade adulta, na "ldade
Regulado1, tônico,

entl-dcícroso, A SAUDE
DA MULHER representa«itlce", as irregu!arIda

des no funcionamento do
organismo acarrétern pala
a mulher uma inf�ni1:iade
de dores e contretem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

Que usam A SAUOE DA
MULHER.

uma garanr!a de !1íH

melldsde para a saúde
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio Que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Â SAUDE DÁ l\lULHER
'P'P!'ititR1Míi%S"&1't

Alístamento das mulheres casadas

-Ag

Londres, (D. P.) - A partir do próximo domingo, o Governo
iniciará grande campanha destinada a persuadir as mulheres casadas
a ingressar nas forças armadas, em lugar de esperar possível cons

crição.
'II uma machína Se o número de voluntárias que se apresentar fôr suficiente, o Go-

Vende ....Se àe costura de vêrn o possivelmente não aceitará a recomendação parlamentar sobre
os serviços auxiliares femininos, pelo que se instaria a ingressarem no

mão marel} Vestastnha nova exército as esposas e viúvas de soldados. Acredita-se que a resistência
�em usn. por 27(1$ Tratar cum elos casados, que estão nas forças armadas, a que suas esposas passem

O chauüeur do Carro nO. 1522 a fazer parte delas é tão assinalada, que o Gabinete não a poderá des-
I conhecer.

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

traidor da Pátria. (L. D. N.).

�
)
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Curso deRadio-Telegrafia IA LIBER ADE A SAP E
Palavras do presidente Roosevelt, na (omenu)fa�ão da

Semana Nadonal do Jornalismo
Washington, 2 (A. P.) - A propósito da comemoração da Semana N acionai de Jornalis

mo, de 1 a 8 do corrente, o presidente Roosevelt teve ocasião de dizer: "A celebração desta
semana, após 10 meses de guerra, oferece mais uma ocasiao para enaltecermos a liberdade, que
é tão vital como o pão de cada dia -r-r- a liberdade de pensar, de escrever, de dizer e escre

ver a verdade. A guerra nos impôs novas responsabilidades, mas não há nenhum serviço públi
co sobre o qual recáia com maior peso a responsabilidade, pela verdade e pela integridade, do
que sobre a imprensa. Cabe-lhe a ela a tarefa de manter o público sempre plen amente infor
mado da verdade. Seus correspondentes desafiam o fogo adversaria, para enviarem os seus des
pachos, vindos dos mais distantes campos de batalha. O povo norte-americano guarda e vigia a

sua herança preciosa, a imprensa, e não permite nem a sua corrupção. nem a sua perversão
para fins egoísticos. Por isso o povo norte-americano continua a considerá-la como a sua mão,
direita, na guerra, como na paz".

Instituto Brasil-Estados Unidos, de Santa Catarina

Inaugura-se amanhã, sábado, às 14 horas, o "Curso de
Radio-Telegrafia", organizado pelo Instituto Brasil-Esta'dos Uni
dos, de Santa Catarina, à rua Artista Bittencourt, n. 2. O sr.

Presidente do Instituto, por meu intermédio, convida os demais
membros da Diretoria, os srs. sacias, os professores e alunos do
mesmo "Curso", bem como os do «Curso de Lingua Iuglesa»,
para assistirem a essa inauguração.

Fpolis, 2 de outubro de 1942
ALTINO FLORES, secretario geral.

Homenagem do exército ao Para não haver casa-
cei. Knox mentos precipitadoS

Per-Ih, 2 (U. P.) - Com o fim de
Rio, 2 (C.M.) - O Exército restringir os casamentos apressados

homenageará hoje, no Rio, o dos membros das forças norte-ame

coronel Frank Knox, titular da ricanas na Austrália, as autoridades
dispuseram que, de ora avante, não

pasta da Marinha dos Estados será suficiente apenas, a licença
Unidos da América do Norte, obtida dos comandantes de corpos
ora em visita oficial ao Brasil. devendo o noivo conseguir prévia
Essa. homenagem, que consistirá mente autorização do comando ge

numa recepção de honra, terá lu-
raI. Este trâmite impõe uma espera íde, pelo menos, 6 meses, o que é .

gar no salão nobre do Palacio da um prazo rozoavel para prevenir
Guerra, das 17 às 18 horas, e passiveis precipitações. Sómente
contará com a presença do mun- cm uma zona houve durante os úl-

timos meses 167 casamentos endo oficial e de altas autorida- tre soldados e graduados norte-a
des civis e militares e da alta americanos e jovens australianos.
sociedade carioca, todos espe
cialmente convidados pelo mi
nistro da Guerra.

Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: M'

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CrnURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, varlcocele. Tratameuto sem
dor e operação de Hemorroídes e vart-

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

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

mente.

Donativos para pri
sioneiros de guerra
Rio, 2 (Estado) A Cru?

Vermelha Brasileira vai enviar
aos prisioneiros de guerra na

Europa um grande numero de
volumes contendo roupas, cigar
ros, chocolates etc. Esses volu
rnes que vão alem de mil, re

presentam donativos angariados
DO Brasil pela importante e

benemerita instituição.
Cabelos brancos t

MARAVILHOSA 1
LOÇÃO

A's 7 horas

Continua em cartaz:

Complemento Nacional (D.F.B.)
A VOZ do mundo Jor. da Guerra

Preços: 2$500 e 2$000
Imp. até 14 anos

Os italianos
acusam Vichí local.

o sr. Egídio Rosa,

_ I AGRADECDIENTOS:

Zurique 2 (R.) _ Sezundo in- Da graciosa senhorita �1agali _Lebar
forma o �orrespondente �lo jornal i bsnchon recebemos atencioso cartao

_ �&
"Zuritcher Zeitung", em Milão, ci-! agradecimento pela nota de seu natalícío,

íando O jornal "Nizzardo", as auto- VIAJA:'ITES:

rülades de Víchi determinaram inú- Encontra-se nesta capital o nosso pre-

meras buscas domiciliares em Ni- zado conterraneo sr. Raul Espfndola, d�

ce. O jornal italiano acusa o govêr- alto comércio da cidade de ltajaí.

no ele Vichí de responsável pela f'u- HABU,ITA('õES

ga ele 57 aviadores britânicos de Estão-se habilitando para casar o sr_

Notre-Dame de Lcget, no dia 4 de Aldo Gonzaga e a senhorita Zulma Pe

setembro. "As autoridades - diz o reira Braga.

órgão fascista - colocaram os prí- XOIVADOS

sioneiros deliberadamente num carn- Com a prendada senhorita Lair Es

po de concentração próximo da cos- píndo la, filha do sr. Joaquim EspíndoIa.,

ta, afim de facilitar a evasão". ajustou ,núpcias o sr. João Giacomelli.

Atendendo ao apêlo fei
to pela Diretoria de N0-
vegação do Ministerio da
lVlarinha e num gesto 01- As forças australianas estão avançando

nas selvas de Nova Guiné.
tamente patriótico, o Snr.

A 50 quilômetros de porto M:oresIlY OS

Sebastião Ribeiro Velho, nipônicos, depois de derrotados, abando

do Rio Grande do Sul, naram grande quantidade de materia:t

domiciliado nesta Capital bélico. !

à Avenida Mauro �amos Uma alta persoU:;idade do goverJlOc'
n", 75, compareceu a Ca-

\
americano sugeriu, em 'Vashin27ton, a

pitania dos Portos e en- imediata ocupação da base d� .Dacarc>-
tregou ao Snr. Capitão antes que os alemães dela se utihzem.

I
Preços: 2$500, 2$000 e 1$500

r
dos Portos valioso binó-

Um membro do govêrno polonês no

Irnp. até 14 anos cuIo, como sua contribui· exílio declarou que, desde a ocupação da.,.

ção para a "Compa.nha do Polônia pelos nazistas, pereceram

I Binóculo" • 2.500.000 poloneses.

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

CORRESPONDENTE ESTRANGEIRO A Fabrica· Metalurgica actuam de accõr-

A di G do com as leia na-Rá Ia Nacional lançou on- de Caxias, no Rio ran-
turaes, limpandotem, às 18 horas e 55 minutos, de do Sul, que:está confec-
o estomago sem o

em 800 kilocyclos, o seu novo cionando espadas para os violentar.
programa "Correspondente Es- oficiais aviadores da F. A.

�

Itrangeiro R. C. A. Víctor", com B., empregando materia �
noticias de última hora, torne- prima nacional, resolveu
cidas pelas Associated Press. _ oferecer uma ao primeiro
Esse "jornal falado" teve a du- Encampacao de oficial que pousou no ae- I
ração de 15 minutos. Será trans- Empresas Eletricas roporto daquela cidade retor geral do Pessoal da

Imitido; diariamente, no mesmo 1 Rio, 2 (" Estado") - O Con- gaucha. armada, comunicou, para
horario. E' mais um empreen- selho Nacional de Aguas e Ener- O ministro da Aeronáu- os devidos fins, que fi-
dimento útil da R.C.A. Víctor, gia Eletrica resolveu sugerir ao tica mandou apurar a com suspensas, até ulte
sempre afeita a servir seus Chefe do Governo a encampação quem deve caber a ofer- rior deliberação, as con =- _

inúmeros clientes no Brasil. da Empresa Força e Luz de ta: cessões de férias aos ser-

Representa a R.C.A. Víctor Santa Catarina bem como - a da * vidores CIVlS do Ministe-
nesta capital o sr. Firmino Empresa Sul-Brasileira de Ele- O ministro da Mari- rio da Marinha.
Vieira, proprietario da Casa tricidade e da Empresa Hans-] nha, em aviso ao almi-
"Miscelanea". Voss & Cia. ) rante Mario Hecksher, di-

. Um dos acôrdos mais
________________________________ interessantes firmados ui- caro

CartaZeS dO d 1-a �i:�m;��: �st�do�aUn��:� lll!;:�i: �eor�:l'��:'e��t�:::n�ni!::'::
de 200.000.000 de quilos de víagem, de Inspe�ã� chegou, ontem, a

b d "b 'Vashington, o presidente Franklin D_

__"""""",,,,"""""""'__"""""""''''''''''''''''CIOOI!IOOOComo__.,.,..,.,..,.,_ OOOOOUOOOUOUDOU_ agos e mamona: a 0-. Roosevelt.
HOJE 6a.-feira HOJE se de 1$350 o qu ilo , per-

_w_ W' """""'DD�""""""",__",,___,.,.,�__ fazendo a cifra de
� � �

CINE REX IMPERIAL CINE ODEON 270.000:000$00�.
FONE 1587 - FONE 1581 - FONE 1502 -

Ultima Exibição

Uma�voz nas trevas Borboletaédde salão As 4 esposas de Juan
Com Clive B�ook e Diana Com Madeleine Carroll e

Com Henry Ga.rat e Meg
Wyniard Fred Mac Murray Lemonier

PILULAS DE BRISTOL

I
I

Ecos e Notícias IÉ UMA DOENCA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

Diretamente de Assunção, do

Paraguai, recebemos a interes
sante e bem feita publicação
"Revista de Turismo", realiza
ção notavel do govêrno daquela
gloriosa República latino-ame
ricana. Gratos.

*

Da ínterventoria baiana rece-

bemos a util publicação "Infor
mações do Estado da Baía",
contendo dados e comentários
sobre aquele futuroso Estado
brasileiro.

o funcionalismo e o
Estado de Guerra
Rio, 2 ("Estado").- A secção

de Segurança Nacional do Mi
nistêrio da Viação está conclu
indo os seus estudos de adapta
ção de todo o pessoal do Mi
nisterio e das repartições subor
dinadas, ao atual estado de
guerra. Dentro de poucos dias
o general Mendonça Lima, titu
lar da pasta, terá ensejo de
fazer uma demonstração ao go
verno e ao povo do plano para
o caso de urna convocação geral
do funcionalismo.

Caspa T
LHOSA!

MARAVI·

•

O ministro da Aeronáuti
ca pôs à disposição do ge
neral brigadeiro aviador Ro
bert L. Walsh, que está 110

Brasil na comitiva do sr.

Frank Knox, ministro da
Marinha dos Estados Uni
dos, o coronel aviador Car
los Brasil, sub-chefe interi
no no Estado Maior da Ae
ronáutica.

A's 7 horas A's 7 horas

Uma adoravel e finíssima

Complemento Nacional (D.F.B.)
Atualidades Pathá News

(Jornal)

Preços: 1$500 e 1$100
Livre: de Censura

Complemento Nacional (D.F.B.)
Origem dos Icebergs (Short)

FAZE�I AXOS HOJE:

A men ina Sônia-:\Iara, filha do sr. cap.,

José Rosario de Araujo;
_ a exma. sra. d , Sofia Egger Rig

genback, esposa do sr. �enrique Riggen
back;

_ o menor José Mauro Ortiga;
_ a exrna. sra. d. Alice Grurniché, es

posa do sr. José Grumiché, funcionário.

do ';10SS0 confrade "Diário da Tarde";
do cornércío

VANDALISIVW
Sob o rigoroso "black-out'"

sob que se acha há várias noi-

tes a cidade, os garotos estão.

arrebatando 1'.S tampas metálicas

dos hidrômetros mais ao alcan-

ce das suas mãos. Tambem as

maçanetas pos portões residen

ciais estão sendo roubadas. Ar

rancadas igualmente são as cha

pinhas da Vigflância Notur--

na ...

Tudo é metal e tudo agora.

tem aplicação. Há procura e a.

roubalheira grassa epidêmica-·.
mente.

Aqui fica o caso registado,

DR. SAULO RAMOS
De regresso da Capital da
República reinicíou defini
tivamente a sua clínica, das
14 às 16 horas. Consulto
ria à Praça Pereira de Oli

veira n? 10'

ÚLTIMA HORA
o governo de Vichí mandou evacuar'

as mulheres e crianças da cidade de Da�·

A luta pela posse de Estalingrado
I

prossegue furÍosaluente. Os l'USS08 COD*'

b'a-atacam ao noroeste da cidade.

As fábricas continuam a trabalhar,

embora, nas suas proximidades, estejam
sendo travadas sangrentas lutas.
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