
A BIBLIA COM r-IIE TO DE HITLER
LONDRES, 6 (U� P.) -- O!JORNAL uDAllY SKETCH" NOTICIA QUE OS

ALEMÃES ESTÃO PREPARANDO NOVA EDiÇÃO DA I

BIBlIA,. " QUE S E R A
LANÇADA À CIRCULAÇÃO PELO NATAL� A NOVA BIBLIA GERMÂ'NICA É
ACOMODADA À "IDEOLOGIA" DO NACIONAL-SOCIALISMO E TRARÁ NO

FRONTISPICIO O RETRATO DE HITLER.
Autos

de
enfaixados
branco

o
Noventa e seis mocas

inscreveram-se
Porto Alegre, 6 (Asapress)São Paulo, 6 (Agencia Naclonnl)

- O Serviço de Defesa Passiva,
nesta capital, tomou uma medida
referente ao tráfego de automóveis,
que despertou geral curiosidade.
Aqueles veículos, na última sexta

feira, quando foi efetuado o 1<,1'
ceiro exercício de escurecimento Proprietário e Diretor-gerente O que souberes não contes ao
pa�al � cídad�����am coml�======�===========================�======= �uam��p�soami�do�u
faixas brancas pintadas na

fren-I I I amigo pode ser um "quinta-
te, atrás e nos lados. XXV� �nópolis Terça-feira, 6 de ��� �=94=2="""",�;"""_""",H"".=86""5"""O"""",==co=l=un=i,"",s=ta="=."",(,,,,,L=."",D"",."",N"",.)"",.""""""""", ""'"
«PROFUNDAMENTE DELlCIDO E PERIGOSO»I A artilharia troou toda a noite

. . _ _ . I Moscou, 6 (A. P.) - A artilharia russa esteve em ação durante todaWASHINGTON, 6 (R.) - O presldent: da .Comlssao A

de Relaçoes Exterlores do a noite, contendo, sob intenso fogo as formações de tanques inimigos queSenado, sr. Connally, refutou as declaraçoes feltos no Cc;mara �lt<;" pelo . s.r. Mead, I procuravam avançar pelas ruas transformadas em estradas estratégicas.demo�rata. pelo Estado de Nova. Iorque, no cu rso das qucn s este ulbmo �Xlgl� Uz;t? i Na própria região noroeste, onde os alemães se acham em ofensiva, osoferrsívc ahada contra Dacar. Disse o sr. Connally que os assuntos �elatIvos a poIi t i- invasores têm descido das colinas acossadas pelos tiros de artilharia.
co exter!or do país não d_evian_1. ser �i�cutidos l.i�rement.e pelos membros do COl"';?res- Segundo as primeiras estatisticas feitas, os russos, nos contra-ataques
SO, por lSSO que os ques tõ es d ip lorndt icua e rn il

í

t.nz-es tInham agora um cunho pro- que realizaram em alguns pontos dessa área destruíram sómente na noífundamente delicado e perigoso". E acresc.entou :_"0 �overno francês tem ainda te de ontem, 42 casamatas inimigas, 39 ninl�os de metr�lhadoras e alguqrande e poderosa esquadra. Essa arma c irrdu nao fOl usada contra os Estados
Imos baterias de artilharia. Aliás, a luta nas ruas da cidade e nos subur

Unid.ós, mas poderá s�-lo. Alem disso, há na Africa consideravel exército francês,

IlJiOS de Estalingrado assinala-se especialmente pelo desgaste e destruição
que 19ualmente podera ser empregado contra nossa causa".

_

(lo material nazista, o que obriga os alemães a lançar mão constante-

IA t d
·

d
·

t ,
8..... men te de reforços chegados dos setores afastados da frente. O número

em o aspec o e I 10 as. Dr. Artur Pereira I de mortos, mesmo nos encontros suburbanos, é igualmente muito alto.

Londres, outubro (INBEL) - Soldados alemães que participaram
.

e Oliveira .1Aumenta o número de alemães
dos combates da Rússia, foram enviados para convalecer na Bélgica comunica aos seus colegas e cll"/ Moscou, 6 (A. P.) - As arvores, que faziam de Estalingrado uma
ocupada. Segundo informações de fonte fidedigna, êsses homens estão entes que reabriu seu das cidades-jardim da Rú�sia, .foram co�'tadas, �fim de deix31:ell1 ela-
completamente estontea.dos. Têm o olhar vago e distante e mal toleram

t. d I r�s para o e1l11:rego da artilharia. Os l1a.zl��as estao s�n.do expelidos �as
a resença de .seus oficiais que tiveram ordens de não incomodá-los.

I Labora orlo e casa:;, uma ]1�1 uma. AU!11el.lla a superioridade numerrca dos alemaes,p A',. Análises Clínicas part icularmenle nos subúrhios ela parle noroeste, apotando as tropas.Recentemente, tem chegado da frente russa tantos soldados grave-
_. 'I com aviões de bombardeio em "piquê" os caças russos lutam contra os

mente feridos que tiveram de ser organizados, no hospital Brugmann, Rua Vitor Meireles, 26 aparelhos germânicos, enquanto as forças de terra rechaçam os conti-
em Bruxelas, cursos especiais para o pessoal médico do exército de e••a.@e.o.�••�.e.�!4�••e.ef nuos ataques inimigos.

--------------------------------------------------------ocupação,

Inscreveram-se no Curso de Telegra
fistas, aberto pelos Correios e Telé
grafos ,na cidade de Santa Maria,
neste Estado, 96 moças, que se prc
param para substituir os telegralis
t�IS convocados.o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

ALTINO FLORES

Um

40

padre que era sargento,
e um íntegralista de truz

Salvador, 6 (A. N.) - Informam da cidade de Bomfim, neste Es
tado, terem sido presos, ali, em virtude de exercerem atividades sub
versivas, o falso padre alemão Rodolfo Gaster e o brasileiro Irací Igaia
ra, êste último destacado chefe integr-alista e colaborador e sócio de
Plinio Salgado no famoso caso da "Tombola da Cruz Vermelha". O
primeiro é sargento do exército alemão e elemento identificado pela
policia baiana, e o último tornara-se suspeito por possuir uma estação
de radio clandestina.

ANOS

•••Aí COMEÇA
A VIDA

Sim, contanto

que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -

Vida do corpo

IODALB-
Vida do coração

LABORATORIOS RAUL LEITE S. A.

T
\

Dacar ameaçada dedeA· guarnição
Londres, 6 (R.) - Importante conferência econômica está sendo realizada em Dacar,

sobre a presidencia do sr. Boisson, governador geral da Africa Ocidental Francesa - informa a

rádio de Vichí. Segundo se revelou há cerca de 1 mês, a dificuldade de abastecimentos em Dacar
é tão grande, que a guarnição local seria facilmente derrotada por poderoso ataque aliado. O
bloqueio aliado reduziu de tal fórma os suprimentos de Dacar, que, em virtude dos sofrimentos
da guarnição e da população, era iminente o perigo de uma rebelião.

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

fome

Extensão da lei de Requisições
Militares a todo o país Milhares de bombas sobre

Alemanha e seus satélites
a

VacL1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Concedido cc habeas-corpus» a

um jornalista
São Luiz, 6 (A. N.) - O Tribunal

de Apelação concedeu o "habeas

corpus" impetrado em favor de

João Pires Ferreira, diretor de "O

Imparcial", denunciado pelo delito
de injurias escritas contra o prefei
to desta capital, aceitas, no julga
monto, as nulidades arguidas pela
defesa.

Encerrada ii campa·
nha do «Itagiba»

Porto Alegre, 6 (Asapress) -- En

cerrou-se a campanha em favor da

aquisíção . do bombardeiro "Itagí
I.a", como contribuição deste Esta

do à FAB. A importância arrecada
da atingiu cerca de 3.500 contos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I-O-e-q-ue-m-ã-a-cu-Ip-a-'-.
-

Si V.S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal
estar na cabeça, ernpachamento, dôres e outras perturbações do
estômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite,
preguiça e moleza geral, lingua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau háli
to, arrôtos, gases, dôres, c6licas e outros desarranjos do ventre,
azias, ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras altera
ções da saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua

porque não se trata como deve.
Estas moléstias quasi sempre sâo causadas por impurezas, subs

tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intesti
nos, que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre�Llvre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e

trata tão penosas doenças.

• •

Tenha sempre
em casa Ventre Livre

Use Ventre·Livre
• •

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

Providências para enfrentar o inverno
Moscou, 5 (R.) - Esta capital nos suburbios de Leningrado es·

deve ser aquecida durante o pró- carrinhos de mão a parte que tão sendo demolidas para se utí
ximo inverno. As autoridades de- constitue a sua propriedade. lizar a madeira para o aquecimen
clararam que não admitiriam ne- A Sociedade Científica de Ener- to da cidade durante o inverno. Já
nhuma negligência no cumpri- gia e das Comunicações Elétricas muitas ruas desapareceram e os

menta desta grande tarefa. 'I'one- organizou, recentemente, um con- seus moradores foram transferi
ladas e mais toneladas de lenha curso para a construção de fogões dos para outras casas em outros

chegam diariamente por caminhos melhor adaptados ao uso da lenha bairros. Isso se tornou possível
de ferro, em bondes, puxando vá- e fabricados com ferro velho e ou- devido à evacuação de grande par
rios reboques, ou, ainda, por via tras matérias. A referida socieda- te da população civil, em conse

fluvial. Em todos os pontos da cí- de ofereceu um primeiro premio quência da qual muitas casas fi·
dade vêm-se montes de madeira. de cinco mil rublos, um segundo caram parcialmente vazias. En

Aliás, esta madeira não ficará aqui premio de dois mil rublos e um fim, a demolição das casas de ma

por muito tempo, porquanto nu- terceiro de mil rublos para os cons- 'deira representa a vantagem de

merosos habitantes, homens, mu- trutores mais hábeis. diminuir o perigo dos incendios
lheres e crianças, transportam em As pequenas casas de madeira no caso de bombardeio.

MATRIZ
SABLUMEHAU .0A 4.3

Rua 15 de Nov. n. 533
LIVRARiA E PAPELARIA'

Rua João Pinto, 9 A

Artigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos para presentes.
.

Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

FILIAL
FLORIANOPOUS

Sob sarelvaües de balasldO�:S:osM������A��ci. A�iS�:��;!',
Vávulas e DIscos. - Rua Traja-

d
DO, 12.

Moscou,5 (R.) - Duas pontes construidas pelos sapa ores
_

russos sôbre um rio não identificado foram destruidas nada me

nos de 7 vezes pelos bombardeadores nazistas. De cada vez que I
essa pontes eram destruidas, os sapadores imediatamente as

reconstruiram, apesar das saraivadas de balas dos aviões ger- I

manicos.
Os aparelhos nazistas realizaram mais de 200 sortidas em

suas tentativas para ínuttlízar definitivamente essas pontes,
mas fracassaram e a infantaria, os tanques e as unidades moto
rizadas russas continuam a atravessá-las ininterruptamente.

I Farmácia ((�sperança))
do

Farmacêutico NILO LAUS

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

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

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado,
FONE 1.642

Vinte navios com tropas americanas
chegaram já à Costa do Ouro

Nova Iorque, 5 (A. P.) - Um despacho de Víchí, transmi
tido pelo rádio de Berlim e recebido na Alemanha pela Transo
cean, diz o seguinte: "Relativamente ao desembarque de tro
pas norte-americanas e materiais de guerra no porto de Tako
radi, situado na Costa-do-Ouro, nosso correspondente averi
guou, em fontes especiais, que nos princípios desta semana, isto
nos pias 28 e 29 de setembro, chegaram a esse porto cerca de
vinte navios. Além dos apetrechos de .guerra descarregados alí,
desembarcou uma divisão norte-americana completa, supondo
se que esta fôrça será enviada para reforçar o Exército aliado
do Egito. Os suprtmentos destinados a esse Exército estão sendo
transportados através do território do ,Tchad, ocupado pelos
franceses degaullistas, fazendo escala no Forte Lamy".

I

�P"'oJ\I ... DO JI(.lO D N S P 1508 o ti ��81j. Dt IS i 192�

ALIANÇA
Séde: Avenida

DO LAR (LTDA_)
Rio Branco n. 91 ••• 5' andar

RIO DE JANEIRO

Plano federal do Brasil
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Resultado do sorteio realizado no dia 30 de Setembro
de 1942, de conlorrr-ídade com o Decreto-Lel n 2.891
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe�
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Popular. Premiado o n. 2.746
2.746-Milhl\r-Primeiro prêmio no valor de rs. 10:000$000
746 - Centena no valor de rs. 1 :20(1$000

Inversão do milhar no valor de rs, 300$000

Plano Especial. Premiado o n. 2.746
2.746-Milhal' - Primeiro Prêmio no valor de rs. 5:000$000
74é-CenteDa no valor de rs. 600$000

Inversão do milhar no valor de rs. 200$000

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se· á no
ia 31 de Outubro, (sábado), às 1.J horas, de contormí
ade com o Decreto-Lei n. 2.89].

Rio de J'iDeiro, :�O de Setembro de 1942

VISTO: Nelson Nogueira - Fiscal Federal
Eduardo F. Lobo -Dil'etor Tesoureiro
O. Feçanha =Dtretor Gerente

Convidamos os senhores prestamlstas contemplados,
que estejam com os seus tltulo s em dia, a virem à nossa
éde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos
so R -gulam entoo
��-�,------�-----------------------------------

Lavai, criador. de opressão
Genebra, 5 (R.r - O sr. Pierre LavaI está organizando tropas es

peciais de assalto, copiadas do modelo alemão, para reprimir qualquer
movimento patriótico na França, segundo informam noticias aquí re

cebidas.
Uma comissão especial, presidida pelo general Bridou e subordi

nada diretamente ao Ministério da Guerra, foi criada para o adestra
mento dessas unidades.

A decisão de Laval foi adotada segundo instruções de Berlim, exi
gindo uma atitude mais decidida do govêrno de Vichí para manter a

ordem interna. Entretanto, vários oficiais franceses se declararam aber
tamente contrários à iniciativa e, assim, várias dezenas deles foram de
tidos nos últimos dias. Outros elementos "indignos de confiança" fo
ram removidos para outros postos.
�,------�-----------------------------------------

Agradecimento e Missa
A família enlutada de GUIOMAR DE

OLIVEIRA SILVA, vem. por êst e meio. a

gradecer a to Ias as pessoas que a acompa
nharam no doloroso transe, bem assim aos

que lhe enviaram flores, cartões e telegramas. Aproveitam o en

sejo para externar seus sinceros agradecimentos aos srs. drs.
Ilrnar Corrêa e Remigio de Oliveira, pelo carinhoso tratamento
dispensado à extinta. Convidam, outrossim, a todos os parentes
e pessoas de suas relações para assistirem à missa, que, em in
tenção à sua alma, mandam rezar, quinta-feira, dia 8, às 7.30
horas, na igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no Saco dos
Limões.

A todos, sua imorredoura gratidão. 2vs-l

D- Labibi Massad
As fall1ilias Massad e Bumle convidam as pessoas
de sua amizade para assistirem à mtssa de 'tO· dia
do falecimento de sua ínesnuecívet esposa, mãe. avó
e Irmã LABIBI MASSAD que farão rezar. quarta
feira. dia 'lo às 'l.30 horas, no altar de S. José, Da

Catedral Metropolitana. 'A teücs, antecipam seus sinceros agradeCimentos.

Com êle, bala!tifo ou sem --

Moscou, 5 (R.) - As autoridades nazistas ordenaram o fuzila
mento de todos os russos internados no campo de concentração de
prisioneiros de guerra e de civís perto de Catovice, na Polônia, esti
vessem ou não com febre tifoide - revela a emissora local, citando
informações recebidas através de Istambul,

,

..
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o comercio anglo-brasileint de após_guerralSOCiedade coo�er���ta�aResponsabili�adea
Londres,5 (R.) - A intensifica- I vimento. Não resta a menor dúv�- Ban(o de Credito Popular e Agucola

ção do cOl1lér�io anglo-!:>rasileiro. de para doença e invalidez, juntamente I
ria de que, quando a guerra termi-

d S (
.

apos-guerra e preconizada no nn- com salários mais altos para os tra-I nar, o Brasil n�s oferecera opor- e anta =ctAfgn�portante mensário "Revista Nacio- balhadores das classes menores, in- tunida_des,. se quisermos aproveitá- . g U 'UI' lU
nal", em artigo assinado pelo sr. traduzidas pelo Presidente Vargas, lIas, na? so para. rest�ural� o noss� Rua Tralano n.O 16 - Sêde pióprlaIrvington, publicista hr itânico, que o regime e o padrão de vida, tal!to comércio ao antigo !lIV�} como ate
residiu alguns anos no Brasil . nas cidades como nas fazendas, tem

I
mesmo par� aumenta-lo.

. .
Registrado no Mlnistérto da Agricultura pelo Certtflcado

"Há por todo Brasil um interêsse melhorado materialmente". O sr. Irvington sugere, m:,u.s �ldI- n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
C111 todas as classes, oficiais, co- O articulista recorda que, antes: ante, que as. exportações britânicas Endereço telegráfico: BANCREPOLAniorciais e profissionais, em manter da última Grande Guerra a Grã-

I
para o Brasil depois da guerra po-

relações as mais estreitas possíveis Bretanha fornecia 44% de toda a: de:iam ascender ao valor de 50 mi- CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição
com a Grã-Bretanha. Os 'brasileiros tonelagem importada pelo Brasil, lhoes de esterlInos.. FLORJANOPOLlS
acreditam que, quanto mais estrei- entrando em seguida os Estados O .autor conclue: "P�ra conquis- EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
tamente identificados conosco es- Unidos com 14% e também a Alc- tal' esse r�sultado, sera n�cessano E tl O t C btiverem, maiores serão os seus be- manha com uma apreciavel porcen- paraa �ra-Bre�anl�a considerar. a mpres Imos - escon os -- o ranças
nefícios econômicos e culturais". tagern, E diz mais: "Antes da atual ampliação do .ambüo das suas m�- e ordens de pagamentoo sr. Irvington descreve. ainda a guerra, as importações brasileiras portaçoes, a-fIm-de. que os benef�- Tem correspondente em todos os Municípios do Fstadoimensa expansao do Brasil de 25 de procedência britânica eram de CIOS possam ser mutuas. O Brasil
milhões de habitantes em 1919 pa- 10%, sendo de 22% as procedentes tel1: �11l vasto excedente dos seus Representante da Caixa Economica Federal para a vendo
ra '15. milhões no I?oment? �tual e, dos Estados Unidos e 18% as da Ale- proprros re�I�:sOS epossue p�l� me- das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
também, a expansao brasileira no manha. A nossa antiga supremacia' nos 50 �nat�Ilas prunas ,:üais . sem estral, em Maio e Novemhro.
scnlido do interior, que veio abrir no mercado brasileiro não era um O articulista conc�t�, _flllalmcnte, Paga todos os coupons das anélíees Federais e dos Estadosnovos mercados para a importação simples acidente. Foi criada com 'o p�partame�1to Britânico do Co- Jo'

dc artigos manufaturados e gêneros cuidado. O Brasil encontrava-se de- mercio Exten.or a fazer .�rallde es- de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
cssenciais.

I
Iinitivamente dentro da nossa esfe- forço no sentido de auxiliar os co- Mantem carteira especial parti administração de prédios.

Além disso, observa o escritor, de- ra de comércio porque nós estava- n�ercia!1tes na obtenção de in!or�n'l- Recebe dinheiro em depósito peJasvido às medidas avançadas de le- mos interessados no seu desenvol- çoes sobre .os recursos eC?nOllnCOs
gislação social, inclusive pensões e as necessidades do Brasil. melhores taxas:
�:;;-gFM; ep lIo C/C à dísposlçãc (retirada livre) 2%

__ o - -- --__ __ __ C/C Limitada 6lb

SEJA SUA PROPRIA c/c Ayiso Prévio Rlil

f�" C/C Prazo Fixo 9%
� Aceita procuração para receber vencimentos em to-

188 as Repartícões Federais, Estaduais e Muntcípals.

J

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE'
CAPITALIZAÇÃO

Amortização de Setembro
No sorteio realizado em 30 de
Setembro Je Hl42 �o�am sortea
das 'iH seguintes comblnaçõe-:

I H
E I
Y R
QX
B Y
F F
J H
X N

F
J
X
V
1
H
K
B

Os portadores de títulos em

rígôr contemplados são con
vidados a receber o reemo Ibolso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gerais:
Sociedade (omercial
LIVONIUR LTOA.

BLUMENAU
Não interromp im o paga

mento regular das menaalída
des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabllítem imediatamente os
seus títul o». E' suficiente pa
gar UMA MRNSAi ID \DE para
rev'gorar o mesmo e evitar a

oerda do direito sôbre o sor-
.

�elo e salvar as &uas

economias.

� ti nl�

O que souberes não contes ao

teu amig'o, pois o amigo do teu
amigo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).

Dr. 011;;0= G.lGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
lo andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.468.

,

Os canadenses em Diepe
Ottawa, 5,(R.) - Comentando o gloria vale pela compreensão de

número dos canadenses condeco- que a honra e a bravura dos nos
rados em virtude de sua recente sos soldados se refletem sôbre o

atuação em Diepe, o sr. Mackenzie Canadá. Aqueles que tombaram,
King declarou: "As comunicações foram escolhidos para formar a ca

de Londres sôbre o comportamen- beça de lança de uma das mais.
to dos nossos homens enchem de arduas tarefas desta guerra e os

orgulho o coração de todos os ca- tributos que lhes foram prestados
nadenses. Confundido com a pro- constituem o fruto do reconheci
funda tristeza causada pelo nu- menta profundo que todos nós sen

mero de baixas, êsse sentimento de times".

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

sob a direção cHnica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHH
Const-ueão moderna e conforta vel, situada em aprazível chácara, com
espl- ndlda \ ísta p era .0 mar, exc lente local para cura e repouso; á
gua fria '3 quente

.

Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
mento médico cirurgico e ginecológico.

Ralos X- Ultra víoleta-Iní a-vil I melhos Oodas-eurtas- Ele'rlcldade
médica -Exame- endoscópccs Lsbor. tório para 08 exames de elucida
ção de díaguéstleos,

Apartsmon'os de luxo com banheiro, 40$000 díârlo; .�partlinH�ntcs
de I. classe, 25$000 diãno: Quartos de 11. classe, 15$00u diário' S lar
reservarias, IO$ut O dlãr ío; Acompauhantes.sem reletções, f'.$OOlJ dlario
Secção de Maternidade--- Partos com permenêncla de 10 dias em Apar
tamento de I classe, íneus.ve SI la de operações: com parteira da cll
ente iiOO$ooO e com parteira da Casa de Saude 350$000.
Pa"8 estadss prolongadas preços -aeombínar. O doente pod ter mé 1Ic.)
'particular .

FLOR(L�NÚ;oLIS
Largo São Sebastião Telefone 1153

Psicoses da guerra
Rio, 5 (C. M.r - Colaborando ciações espiritas. Por último foram

com as autoridades no sentido de assentadas providências par� a rea
preparar a população brasileira lização, na quarta semana de ou.
para a defesa nacional, o prof. tubro corrente da tradicional
Henrique Roxo, catedrático de psi- campanha anti-�lcoolica em cola.
quiatria da Faculdade de Medicina, boração com a União 'Brasileira
vai iniciar um curso de extensão pró-Temperança.
universitária para médicos, sôbre
"Psicoses de guerra", focalizando
principalmente o problema do con
trole das emoções, de acôrdo com
as observações colhidas pelos espe
cialistas europeus nestes últimos
dois anos. Dando conhecimento
dessa notícia aos membros da
Liga Brasileira de Higiene Mental,
de que é presidente, na sua reunião
de ontem, o prof. Henrique Roxo
também propôs um voto de aplau
sos ao Departamento Administrati
vo do Serviço Público por ter cria
do um curso de higiene. mental
para o funcionamento, sob a orien·
tação do prof. Plinio Olinto. Foi
igualmente aprovado um voto de
congratulações com o chefe de Po
lícia do Distrito Federal pela sua
recente portaria relativa ao fun
cionamento e fiscalização das asso-

•

A SAUDE DA MULIlER

A QUARTA FRENTE
Pode chegar, de um momento para outro, a notícia da invasão da

Europa pelas fôrças libertadoras, inglesas e norte-americanas. A êsse
acontecimento, que ficará provavelmente registrado como a efemé
ride mais importante da guerra, costuma-se dar o nome de segunda
frente. Há mesmo alguns críticos que, deformando a realidade, alu
dem a um suposto marasmo e negam a existência de qualquer frente,
salvo a russa.

Analisemos os fatos. Os Estados Unidos nada sofreram em seu

território continental. Perderam posições relativamente secundárias e

isso mesmo porque um ataque desferido à japonesa, isto é; traiçoeira
mente, permitiu aos agressores vantagens iniciais. Se mais não fize
ram, mais não estava prometido, pois o presidente Roosevelt, em dis
curso oficial, declarou que a produção bélica norte-americana só atin
giria o máximo em março de 1943. Até lá não devem ser esperadas
operações de envergadura, na frente do Pacífico. Ademais, bombar
deando Tóquio, retomando as ilhas Salomão, derrotando a esquadra
japonesa em Midway e no mar de Coral, os norte-americanos estão
longe de permanecer na apatia que insin�am os interessados em fra
turar a solidariedade das Américas.

Quanto à Inglaterra, mantem ela, no momento, além de opera
ções secundárias, duas frentes importantes. A primeira está no Egito.
Poderosas tropas alemãs ali estacionam há anos, presas aos golpes de
habilidade desferidos pelo alto comando inglês. Essas tropas, coman
dadas por um general de valor incontestavel, exigem reabastecimento
ininterrupto de tanques, aeroplanos, munições, armamentos e equipa
mentos em geral. Problemas de transportes e de reforços têm de ser

permanentemente resolvidos pelo comando germânico, para atender
ao Buxo e refluxo da frente africana.

A segunda frente inglesa está na própria Europa, tão inegavel
que Ribbentrop acaba de reconhecer a sua existência, dando-lhe o

caráter de única vitória britânica. É a frente aérea. Dois milhões de
alemães, apinhados em tôrno de canhões anti-aéreos, dispersam-se
pela Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e França, desguarnecendo
o exército invasor da Rús,sia ou as tropas de Rommel na África.

O que se �leiteia, portanto, é na verdade a abertura da quarta
frente. Porém, fiquem certos de que, quando ela vier, em tempo opor

tuno, ninguem preci�a:râ pleitear a �"jnta frente... ,

o ADVOGAúO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro , n" 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotêl"

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

vellde se
urna machinll

-

oe costura de
não mtlrCIi Vestasinhll nova
'em U:;f'. por 27(1$ Tratar com
,) Ch8Uff ..'ul· do Carro no. 1522

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua coEns. Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2 :
• ntrega a domicil;� •
• •
•••••••••••••E•••• )� •••••
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Represen tan tes:
MACHADO & Cia.

PRrDIO Alug�-8e (

L prédio à
rua Joinvile, n° 60 para íamí
lia de tratamento; tem ótima'
Instaluções sanitár ías. garags
e CiSA, à parte, paru empre
gada. Tratar com o pro pr le
tano, sr, Mguiel Leal, à
rua Tenente Sllvelra, 37,

.30 v.-4

Bungalow
Aluga se um, receutem en.

te construido, b-m no cen

tro da cid .de. rntorme
çõ es na -Casa Boa Vista»
à rua Cons. Mafra,' 26-A.

ISv-4

Alugam,.,se
1 predlo de con truçãr

recente para f2!miIi� de tra

ameuto, com instal-içâo para
errado 6 g r ge, à A veníds
M .uro Ramos, n- 156.
=-Duas boas setas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do
Comércío). Informações: 'I'e
lefone I 658 e 1.500 ou rua

João Pinto n. 5- térreo.

Por preço de ocasião
Vendem se: dormiturio (Ri.

Negrinho}, 1 camiseiro, 2
camas para criança, 1 sa!e
de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

PIANO
Vende-se um, boa marca, eu

perfeito estado de conserva

ção. Tratar à rua Visconde
de Ouro Preto, 7. 5V8 5

Negocio de ocasião:
Vende-se uma ltrnouslna

de aluguel, chapa no 1.511.
Preço: 6:500$000
Tratar com () prnprietar!o,
Victor E plnd.rla, Cn-a El"
trica- Rua João Pinto 15

vs 9

Vende-se UUP1 ebáclin,
SülldllVt'1 e a

prbzivel, C0ID 2:1 ill{'trol
de frente per 330 de fun
dos, Eohre a 6íitrBda gernl
proxima ao Blilnp.fl!'io d�
Ponta do Leal. Inf.Hmflçõt'�
na gerencia do "Est!1do."

1 I) VS. - S

Salas Alugam-Re 2 sallis
amplas, de frent6.

proprias para eEcritorio, no

centro da cidadt:>. Infor
mações à rua Jerônimo
Coelho, 24 3v - 3

CASA Aluga-se 8 casa
no 100, na rua

principal da Palhoça, Tratar
com o proprietario, na mes·

ma, sr. Alberto Scheidt.
5 VS-.4

Coluna do militar
VAMOS! ...

Desde a ordem de "Mobiliza
ção Geral" bastante conhecida,
aguarda-se a convocação dos re

servistas do Exército e tropas
auxiliares. Talvez neste momen

to o "toque de reunir" esteta "\'1..
brando 'nos 4 cantos dos quar
toís dos 'nossos velhos Regimen
tos, conclamando os companhei
ros de armas ao cumprimento
do supremo dever do soldado.
Milhares i:le patrtcíos do sul e

do norte, dos sertões, dos CaJH

pos e das cidades, preparam-se
para voltar ,às fileiras de suas

unidades. Parece ter chegado a

hora em que seremos chamados
à vingança dos irmãos assassi
nados.
.. E há uma extranha solcnída
de na cspectatíva dos velhos re

servistas: ,Uma emoção írreprí
mivel faz com que a gente Iní
cie o ato aparentemente simples
de "encaixotar" as afeições que
faziam bela a paz c amada a fa
milia, com qualquer coisa hu
mlda nos olhos.
Entretanto, o soldado deve

couraçar o seu Íntimo contra to
dos os sentimentos que possam
enfraquecer a sua decisão, E'
preciso marchar e todos iremos
- de animo forte e coração
tranquilos, ....;... certos de Que não
cabe tU nós a culpa do 'sangue
que derramarmos. A concíêncía
não nos lançará a condenação
que outros mereceram. As nos
sas mãos hão de ferir sem pie
dade, impulsionadas pelo desejo
de devolver a bofetada que se

pretendeu vibrar contra uma
coisa que tem, para nós, direitos
de sacrário ...
A maldade 'brutal do inimigo

fez desaparecer todos os laços
que nos ligavam lã paz: Cante
mos as nossas "Velhas eancões de
guerra, ritmadas pela vibração
forte dos clarins.
Vamos! ...
(Correio do Povo).

Guerra Grã-Fina
RUBEM BRAGA

(Copyríght da INTER-AMERICANA,
especial para êste jornal).

Guerra quer dizer sofrimento, e só devagar os llOVOS que se lan

çam numa guerra ,vão se acostumando com as desgraças que ela
acarreta. Já .não falo 'das ,mortes, dos sofrimentos, das privações ana

teriaís a que estão sujeitas as t.ropas e as populações cívís, Há ou

tros males que nem por serem menos graves detxam de ser levados
em conta.

Um (lesses pequenos males é a excitação ao granítnísmo. F'elfz
mente é um :mal passageiro: com o tempo, ,o que hoje é �un brtlha
reto da moda, uma diversão de bom gosto acabará ficando monótono,
ou mesmo pesado e rude. No 'momento, 'porém, o gran-rínísmo está
exultando, anda solto por aí. Note-se que não estou criticando ne

nhuma organização fundada com fins patrióticos. Essas organiza
ções .foram certamente fundadas com as .melhores �ntenções, e suas

organizadoras )"Ião têm a ,menor culpa do \que lits vezes acontece.
Está visto que não é possível impedir adesões, pois se trata de cousa

séria, de trabalho urgente � estritamente necessárío que se entende
com a prõprta segurança do Brasil.

Mas é exatamente isso que ainda ,não entrou na cabeça de 'mui
tas /Senhoras elegantes: o fato ,de se tratar de cousa séria. Essas
encantadoras senhoras sofrem (ou gozam) do que se poderia cha
mar de "mentalidade de casino". 'I'ambém quero deixar bem claro
que, ao menos por enquanto, não estou partíoípando da campanha
contra jos casinos. Sou capaz até de confessar, se fazem questão,
que .gosto de casinos, e, se não os frequento muito, é .menos por
virtude que ]>01' falta de tempo .e dinheiro. ;t\'Ias a "mentalidade de
casino" a que me refiro conduz uma pessôa que mão fôr muito des

confiada, que .não tiver certo peso ide r-esponsabíhdade na vida, a fi
cal' pensando ,que tudo neste Imundo é "show. 'Tudo, até o patríotís
mo, fica ,sendo diversão de "grill", !e a guerra fé simples motivo para
um "hdt" I,de "night club". Oh, desculpem essas palavrmhas Ingle
sas que nem siquer sei empregar direito! Mas a coisa é essa.

Com essa involuntária tendência, tais senhoras descobrem que
existem organizações patrióticas e tratam de aderir. Uma delas dizia
à senhora de um conhecido !meu: "A senhora pode entrar 'para lá,
não deixe de aparecer. Vamos ;fazer sua inscrição amanhã, está
ouvindo? Olhe, não tenha 'receio: lá a senhora não têm perigo de ir
trabalhar junto com a sua cozlnheíra, como na ... {(citou o nome

de outra organização). Lá é coisa decente, direita, uma coisa fina!"

Foram estas, textualmente estas, as palavras usadas, e o caso

é perfeitamente verdadeiro. As grã-finas estão em plena ofensiva

guerreira: avançam suavemente em suas bicicletas aerodinâmicas

para o front (la última moda. ,Querem guerra .dístínta, guerra' de
"show", São adoráveis. Mas aquí deixo um conselho às responsáveis:
ponham essa gente para trabalhar 'duro, 'no batente pesado, Se elas

ficarem, muito bem. Se desistirem, melhor, A guerra é cousa séria,
é cousa feita e sofrida pr íncípalmente pela gente iPobre do povo.
Basta de grã-finagem! Quem quiser trabalhar, trabalhe; quem não

quiser não faça nada; mas, pelo menos, .não irrite, 'não atrapalhe!

perststen
te que Q

arorm e nt a ?
_'o

Pois eis a cha-
ve para a sua

.,.;:-l.i laciJ solução:

PEITORAL DE
ANACAHUITA

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna", 1

por mais que pareça teu ami-Igo; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

.................... _
'
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IinlI'1'AL DE PRAÇA E LEn�AO COM O

PRAZO DE 8 DIAS
o Doutor Aristeu Rui de Gouvêa Schie

fler, Juiz Substituto da la Circunscrição
em exercício do cargo de Juiz de Direito
da la Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na forma ela
lei, etc.

.

Faz saber aos que o presente edital ele
leilão com o prazo ele oito dias virem ou

elele conhecimento tiverem que, no dia
oito do corrente, quinta-feira, às 14 ho

ras, à frente do .Palácio da Justiça, à
Praça Pereira e Oliveira, o oficial de
Justiça elêste Juizo servindo de porteiro
dos auditórios, trará a público pregão de
venda e leilão à quem mais der e maio,'
lanço oferecer, o seguinte: - N. 1 -
Um balcão para sala de jantar com um

metro e quarenta centimetros por noven
ta e cinco centimetros 0,40 x 0,95). N.
2 - Uma cristaleira. pequena com. um

metro e quarenta centimetros por noven
ta centímetros (1,40 x 0,90). N. 3 - Um
guarda roupas com um metro e sessenta
centimetros por quarenta e cinco centí
metros (1,60 x 0,45), avaliados respecti
vamente por 275$000, 200$000 e 175$000,
todos envernizados de escuro e não aca

bados. É)sses moveis foram penhorados à
firma Gomes & Filhos na ação ordtnár'ía
(execução de sentença que lhe move Rai
mundo Bessa. E, para que chegue ao co

nhecimento de todos mandou expedir o

presente edital que será afixado no logar
do costume e publicado na Imprensa na

forma da lei, Dado e passado nesta cida
de de Florianópolis, aos trin ta dias do
mês de setembro do ano de mil novecen
tos e quarenta e dois. Eu, Hyg íno Luiz
Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Selos a

final. (ass.) Aristeu Rui de Gourvêa
Schiefler, Juiz Substituto em exercício.
Está conforme.

O Escrivão
Hygino Luiz Gónzal:"3

NOVO CURSO iDE EMERG�NCIA DE
MEDICINA MILITAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5a Região
Militar, estão abertas, no H. M. de Flo
rianópolis, as inscrições para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civís, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se
rá iniciado vinte dias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de setembro de 1942.

I Só às uutorldades interessa
i rá, de-fato, o que sabes ares-
I
.

peito dã "quinta-coluna". (L.
D. N.).

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

preços só na CASA MISCELANEA .

.- Rua Trajano, 12.

Médica Espirita
Ora. Lourdes Galhárdo Rua Es·
tacio de Sá. 142-10• ando Telef.
22'1092- Rio de Janeiro.

\ '

f
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CLUBE DOZE-O Grêmio Marajoára, continuando a campanha encetada em outubro de
941, realizará, em 17 de outubro corrente, o segundo baile: «Asas para o Brasil)}_

--rCarta rle um aviador da RAF
�a Baía lt I um sacerdote, no Brasil

I "Minha resposta à sua carta vai muito Faulhaber, um Pastor Niemoeller, de ale

retardada. Mas como o sr. verá, não só- mães destemidos que sofreram e morre

mente correu muita água sob as pontes, rarn em Dachau e outros campos de con

desde que o sr. me escreveu, mas tambem centração do Reich: - que todos êles nos

eu mesmo cruzei muitos mares, sobre- ajudem a manter-nos íntegros, quando o

voando imensa quantidade de água. mundo de nós espera o máximo.

A sua carta fez-me caça, percorrendo Existe uma instituição que virá em

metade do mundo; mas, finalmente, me nosso auxílio: a Igreja. A Alemanha de

alcançou. É pena que, em geral, nossas Hitler não tem 'inimigo mais encarniçado
relações internacionais não possam ser que o Cardeal Hmsley, Julgo que S. Emi

reguladas, com a mesma eficiência com nêncla esteja em comunhão perfeita com

que parece trabalhar a União Internacio- os valentes prelados, tais como o Cardeal
nal Postal, no meio desta guerra que en- Faulhaber e o Bispo Conde von Galen,
volveu o mundo todo. Como prova o tim- assim como o sr., revmo. Padre, e eu,

bre do papel desta carta, acho-me agora como nós todos que formamos a alma

numa unidade da South African Air Forca da Igreja.
- uma das águias da RAF, que se aní- Muitos não participam da comunhão
nharam em todas as partes do planeta, com Roma, mas êles são, como nós, a fa

desenvolvendo-se em águias sãs e forte. vor de Cristo, contra a cruz que não é

Quanto mudou a face do mundo desde I d'Ele.a recepção de sua última carta! Meu O Sovietismo é um terrivel enigma.
país adquiriu novos inimigos e novos alia- E,peramos que abandone o comunismo
dos. A sorte ainda não nos sorri; perde- na economia; rezemos para que abandone
mos metade do mundo, mas não perde- o ateísmo na religião.
mos o ânimo, Bem que seja honrosa a Forçosamente, somos aliados, aliados
missão que temos de cumprir na guerra, estranhos - seu sistema nunca poderá
não se compara, no entanto, com o que ser o nosso - isto seria ganhar e perder
nos espera na paz. A imposição de uma ao mesmo tempo.
paz que seja sómente fruto de vingança, Reze por mim, Padre, e pelos meus que
aniquilaria a vitória, que, com o auxílio talvez se encontrem atualmente em zona

de Deus, será nossa. Sobretudo, importa mais perigosa do que eu.

sejam punidos com justiça os culpados, Mui respeitosamente,
não pelo que fizeram a nós, mas pelos
sofrimentos que infligiram à pobre e gol-
peada Europa: isso é incomparavelmen-
te mais importante.
Mas a divisa entre a justiça e injustiça

é estreitíssima e nós somos tão huma
namente fracos! Conceda-nos Deus se

jamos bastante fortes para sentir fome e

sede pela justiça; mas, também, bastante
generosos para poder perdoar! Receia

mos, às vezes, o terrível poder que cresce

em nossas mãos; - se esse poder nos

envaidecer, o orgulho consequente nos

esmagará. No entanto, existe ainda o que
nos possa humilhar, por exemplo, os nos

sos mmugos. Ainda não os vencemos,
nem sofremos todos os golpes que êles

pretendem dar-nos. E, quanto aos nossos

aliados, êles nos ensinaram o verdadeiro

orgulho - altivez· na humildade. Aí es

tão os poloneses, com os quais outrora

me ajoelhei na Santa Missa; igualmente
os holandeses, que perderam sua pátria
e, ultimamente, seus domínios no Orien

te, mas que guardam a sua fé em Deus,
em sua Ralnha e em si mesmos; os no

ruegueses, os belgas, os checos, jugosla
vos, franceses-livres que estão conosco

até que sua pátria se tenha libertado da

maldição da cruz gamada; e os anti-na
zistas fóra e dentro do Reích; lembro-me
de valentes sacerdotes como um cardeal

1"
(

Epiphanio José
Sá.

Companhia c Aliança
Fundada 1870 Séde: BAIAem

Seguros Terrestres e MarítimoB

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de

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

ano de 1940
Rs. 9.000:WO$000
li 54.700:000$000
li ;L929.719:000$000
• 28.358."717$970
• B5.964:965$032
• 7.323:8261>800
• 22 354:000$000

Diretores:
Freire de Carvalho,
e Dr. Francisco de

Dr. Pamphllo d'Utra
d€ SouzaI

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópoli a

LOBOCAMPOS & (ia.
N 39FELIPE SCHMIDTRUA

Calx. postal iQ- TtiephontIOB3-l!nd. Tel . •ALLlANCA.,

ltajai,

I!=============-

deserto

Sub-Agente em Laguna. Tubarão.
Blumenau e Laqes.

Luta corpo a corpo
Cairo, 5 (R) - Soube-se que se registou violento corpo a

corpo no deserto, quando as fôrças do 80 exército britânico ata
caram as posições das fôrças de von Rommel, em Del El Mu-

no

nasein.
No fim da luta, as tropas britânicas dominavam posições

melhores, muito embora ainda não se deva considerar definiti
vamente precarias as posições que o inimigo mantém nesse

trecho do deserto.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

! SEDAS:• •
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento 8

! das melhores fábricas do país, são i
• encontradas nos balcões da e

! Casa ANT ROSA!CIUDO
""""

• •
· : Diáríamente recebemos novidades :
. -� .
• Rúa Felipe

-

Sênmiut,··,,,5,4-Fone 1514 •
· .

.' _--.,_ .
•••••••••••••••••••••••••••c•••••••••

Louis Scully

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltará da (ama
Disposto para ludo

Seu ffgado deve produzir diariamente um litro
de bílis. Se a bílis não corre livremente, os ali ..

mentes não são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago. Sobrevém a prisão de ventre.

Você sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e I vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará • caus••

Neste caso, as Pílulas Cárter são extraordi
nariamente eficazes. Fazem correr êsse litro de
bílis c você sente-se disposto para tudo. São
suaves c, contudo, especialmeate indicadas para
fazer a bilis correr- livremente. Peça .s Pílulas
Cárter, Não sceire outro produto. Preço: 3$000.

CONCURSO PARA DENTISTA DO ROS
PI'I.'AL MILITAR

•

� nesta data, aberto pelo prazo de 60
d is, o concurso de títulos para ctrur
g íões dentistas contratados, a-fim-de ser
virem neste Hospital, devendo os interes
sados apresentar os seguintes documen
tos:
a) - Diploma passado por uma Facul

dade de Odontologia oficial ou oficializa
da pelo Govêrno Federal e certidão de
seu registo no Departamento Nacional
ele Saúde.
b) - Certidão de nascimento em ori

ginal, provando ter no máximo 35 anos
de idade.·
c) - Certificado de alistamento ou de

reservista, com o registo de que seu poso
suidor se acha em dia com as obriga
ções concennentes ao Serviço Militar.
d) - Cópia de ata de Inspeção de

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, fir-ma

do por autoridade competente e folha
corrida.
f) - Ser brasileiro nato ou naturalí

zado e no gõzo do seus direitos civís e

políticos.
g) - Carteira de identidade.
11) - Atestado de vacina.
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de
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 Floriaaópolis, 25

de setembro de 1942.

Prestdgía o Govêrno e as

classes armadas, ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

.

a o Mistério das
"Vitaminas
A

·

d "
ssassma as

CLUBE DOlE
A VIS o

De ordem da Diretoria,
comunico aos Srs. socios que
o ingresso de pessoas estra
nhas ao Clube s6 poderá
ser tolerado depois que o

socio que os acompanhar
conseguir a devida permis
são da Diretoria.
Não poderão, sob pretexto

alg.um, mesmo que estejam
acompanhadas por socios,
frequentar a socieda.de pes
soas residentes nesta. Capi
tal, salvo em solenidades
extraordinarias e mediante
deliberação da. Diretoria.
Orlando Fi.pmrlDO I s�cl'etar�o.

Oito simples e práticas maneiras
de preparar os alrmeritos, preser
vando os minerais e vitaminas
essenciais, 70 a 80 por cento dos

quais s e perdem ao cozinhar inde
vidamente. No número de AGOS
TO de SELEÇÕES. E mais:

o traiçoeiro golpe de Pearl
Hcrbor. O que foi a heróica
resistência das tropas americanas
e da população ao ataque japo
nês, que arrastou à guerra os Es
tados Unidos._, Pág. 80_

Haverá prazer no instante
da morte? Depoimentos as

sombrosos de pessoas que volta
ram da «fronteira do nada» para
nos dizer que a agonia não é o

que julgamos_.. Pág. 56_

A felicidade está em um

«coraçüo bem educado».
Um popular autor americano des
creve-nos as alegrias derivadas
da bondade - para quem dá, co
mo para quem recebe_.. Pág. 6_

Meu batismo de fogo! Um

pilôto da R.A.F. descreve as suas

galvanizantes experiências, em

combates individuais com os ale
mães. Condensação de um livro

de grande êxito... Pág. 95.

Não faça disso questão fe
chada I Como um industrial deu
uma lição memorável a um cai
xeiro viajante. Extraido da po
pularíssima série e Aproveite a

minha experiência> .•. Pág. 75.

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

AGOSTO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário, 55-A 2.0 andar - RÍD

EDITAL da Câmara de Reajus
tamento Econômico publicado no

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

.l\1INISTÉRIO DA FAZENDA
Câmara de Reajustamento Ecollômico

CONCURSOS DE CREDORES
Edital

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

virem ou dele tiverem conhecimento que
José Francisco Glavam, domiciliado em,
Tijuquinhas, (mun. de Blguassú) , Esta
do de Santa Catarina e agricultor em

Bíguassú, Estàdo de Santa Catarina, ha
bilitou-se perante a Câmara de 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.
linstitu·indo a Cãmara de Reajustamen

to Econômico concurso de credores do
hab1litante, é pelo presente assinado o

prazo de 40 dias para a apresentação de
suas declarações de crédito instruidas
com os respectivos títulos, sob pena de
desobediência prevista no art. 66 do Re
gírnento aprovado pelo decreto-lei n.

2.238, de 28 de maio de 1940.
F'Indo esse prazo, se os interessados

não se houverem manifestado, a Agên
cia remeterá os autos à Câmara. - No
caso contrário, dentro dos 20 dias que
,e 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
remetido à Câmara para a necessária
apreciação.
Para o fim de serem apresentadas de

clarações ou ímpugnações, a Agência do
Banco do Brasil em Florianópolis, Es
tado de Santa Catarina, prestará os es

clarecímentos 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
Regimento a saber: ..

Art. 49 - O crédito que não constar
do 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. 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 previs
to no art. 20, n. 10, do decneto-lei n. 869,
de 18 de novembro de 1938, cujo proces
so e julgamento competem ao Tribunal
de Segurança Nacional.

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

dos interessados, é passado o presente
edital que será publicado no órgão ofi
cial do Estado de Santa Catarina, e re
produzido no jornal da sede do municí
pio de Florianópolis, se houver .

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1942.
Eu, Henrique de L. Rocque Almeida,

Chefe da Secção de Protocolo, Expedien
te e Arquivo, redigi. E eu, Pericles Ma
dureira de Pinho, Secretário Geral, subs-
crevi. .

Sél'glo Ulrtch de Olíveíra, Presidente
da Câmara, çl.e Reajl!§1@rnel\ta Egonômiço,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A (���!�.e}��) _d�m P.!�!�oo:� Al!��r�u!���Ollqe�� !eO!i!�il�n��_ Quando a treva ajuda a - -

ma que a "bandeira de perigo" tremulou em Gibraltar durante todo o dia de ori- Domingo,. às 1�';45 h?ras, I
Tênis Clube, pediu o sujeito à

tem, quando sôou o sinal de alerta contra submarinos. "Três destroieres e muitas quanda a cidade ja cochilava empregada que lhe abrisse a

lanchas-torpedeiros, - acrescenta o despacho - cruzaram todo o dia a região do mergulhada no "black-out" a porta, pois desejava talar-Ihe.

estreito, lançando grande número de bombas de profundidade. Acredita·se que cerca que há noites está submetida, A moça recusou-se a atendê-lo,
de quarenta navios mercantes britânicos se encontram em Gibraltar. bateram à porta da residencia Ele solicitou-lhe então um copo

do sr. dr. M. S. Cavalcanti, à dâgua, A empregada fechou a

rua Fernando Machado, esquina janela e foi buscar a água. Vol
da Saldanha Marinho. tou, reabriu a janela e, quan-
A empregada abriu a janela do ia servir ao estranho tipo,

e defrontou- se com um sujeito foi por êle agarrada. pelos cabe
de chapéu desabado sobre os los, como se a quisesse puxar
olhos e capote escuro, que lhe para fóra de casa. Aos gritos
perguntou pelo dr. Cavalcanti. da agredida, o desconhecido
Informado de que o médico e I soltou-a. escapando rapidarnen
sua esposa se achavam no Lira te no dobrar da esquina.

Entre os reféns' ultimamente fuzilados
pela fúria sangumár ía da Gestapo, na

França ocupada, encontramos, segundo
despachos de Vichí, o glra'nele ator cara-

cterístico francês Harry Baur. O preço do pãoPara quem acompanhou, passo a pas-
so, o desenvolvimento elo cinema rran-
cês, fácil será o recordar-se elo grande A Comissão de Tabe-
trágico elesaparecido. Gorelo, cabelos ra- 1 .

dlos sempre em desalinho, lábios

carnU'1
amento, depo is e acu-

elos, êle nos elava a idéia perfeita ele um radíssimo e profundo es
Charles Laughton, competmelo, mesmo,
com o "astro" "yankee", na arte ele re- tudo do pão, fixou, para
presentar. .

dê dSeu trabalho genial em "Tarass Boul· O Vare] o esse pro u to, os

ba"! sua per�or.mance notavel em. "Ras- seguintes preços:
putrn" (seu últ.imo trabalho no cinema) .

fizeram-no querido elas multielões. En· de 1 qurlo
trou para a glória como ou tróra, pobre "1/2e cheio ele esperanças, havia galgaelo as

escadas elo teatro. Foi, também, o Javert 260 grs.
da versão Erancesa de "Os Miseráveis", o

personagem severo ele Vitor Hugo, que. 120 grs.
qual um esbirro ela Gestapo, persegue' 60 grs.Jean Valjean até ao túmulo .. :
HalTY Baur morreu como um francês ---------------

Encarinou como ator ela Acaelemia ele Ri- Ilnga s'e boa casa com
chilleu o seu último papel: o ele patr ió- li -

todo O coufor-ta. E como lhe assentou bem! Nem
UM REMÉDIO QUE ELIMINA O noivos precisou ensaiá-lo. Saíu espontâneo, bri- to, à rua Conselhetro Ma-
CATARRO NASAL E ALIVIA O Ihante, arrojado... >

I fO nazismo, que pretendeu implantar rra, 150. n orrnações na mes-
ATURDIMENTO CATARRAL' no mundo uma "nova ordem", mais uma

São poucas as pessoas que dão 3 v.-1 vez eleixou cair sua máscara. Apresen- nti. 5v-l
importância e tratam a afecção ca- tando a nudez forte da verdade, sem o

tarral. Entretanto, a afecção catar- Abrl'go antl-aéreo para bombas
manto eliáfano da fa'n taz ia, vimos então

, o interesse ela doutr-ina de Hitler na
ral não é um mal passageiro. Se

d I I parte relativa à cultura: naela ele arte.

não for tratada em tempo, ela pode e até cinco mi qui os ausência completa ele literatura e abs-

degenerar numa grave enfermida- tenção total elas coisas belas ela cíên-

Vitória, G (Asapress) _ Os alunos cia ... Pelejam êles por um mundo ma

de, destruindo o olfato, o paladar e, I ter-ial ista, no qual o ouro seria o rei e

paulatinamente, minar a saude ge- I do Colégio Americano .le Vitór-ia, absoluto senhor ... E a cultura huma

ral. n11111a louvavel iniciativa estão' n ístíca, proeluto elo labor perseverante
ele tantos vultos notaveis, teria que ela]'

Se V. S. padece de catarro, não se construindo um abrigo anti -aérco
I lugar à "Kultur" ele Bismarck germáni

descuide. Compre um frasco de I ca, cuja ação primorelial se vai ,:,evela'n

PAn�nNT e tome-o de acordo com no educandário, o qual oferecerá do no curso dos conflitos armaelos, nos
.

t
-

d J.. b l proteção para bombas ate' de 5.000' quais a Alemanha é tão pródiga ...

as JUS ruçoes a SUa U a. -

I Mas ... isso não vingará. A outra cul-
Parmint tem demonstrado sua efi- quilos. Terá o refugio três entra-, tura há de vencer ...

cácia em muitos casos, porque sua I Harry Baur morreu! Os esbirros ele

ação se exerce diretamente sobre o
das, com iluminação sproprin-Ia, Himmler no seu "slogan" ele "raça pura"
reservatório de ázua potavel e de- I o fuzilaram, como muitos outros cornpa

sangue e sobre as membranas mu- � . triotas seus, para que acabasse na terrr

cosas. pósitos de provisões alimentares." o "poderio dos mestiços" ... Argumente
A volta da respiração facil, da estúpido, só cormpr-eensível aos teutõe= Cabelos brancos t LOÇí\.OFa'n at.lzados pelas lábias ele "Her-r '

agudeza de ouvido, o restabeleci- Ca-O de gU1arda Adolf, cuja mentalidaele nos faz lembrar ;[ARA VILHOSA 1
mento do olfato e do paladar e le- U a daqueles cor tezões que "viram" que

vantar-se, pela manhã, com novas
o rei nú estava vestielo...

!4anobras do exérCI-toenergias e a garganta livre de ca- Compra-se um cachorra Ior- Em. assassínando Harry
.
Baur, o ex

� plendido ator, nada mais fizeram que d T
-

t�rro - eis o que lhe proporciona- te e bravo, para ter em cor- I �emonstra;' �o" mundo ,?S ?bjetivos .ela a urqula
ra o tratamento com Parmint. Tor. - rente numa propriedade par-I

n,?va ordem.". Assasmala��l-no, SI111 Angora,6 (Da Afi para a Reuters)
• _ ne su

.

I
. .

l
.

- POIS, nem mesmo OS povos barbaros elo, A f d'O derrotísmo e o pessnnismo
a vic a mais al?ra�lVe, mais ticular . Ofertas à rua Felipe confins ela África se rebaixariam a ma

- O que asseguram ontes ignas
_

d " - " alegre. Para seu proprro bem

-\
.

.

tal' ineliscriminaelamente os prisioneiros le fé, as manobras militares, que se
SUO armas a quínta-coluua • f Bchrní td nO 52 opartamen Ase so re de catarro - comece, hoje, "

- matança de reféns é mais uma pro "ealizaram na última quinzena na

(L. D. N.). o tratamento com Parrnint to número 5 va elo barb�rlsmo execrando elos alel1'�ães fracia e às quais o presidente lnonu
_____________________________

• . E a velha F rariça vem so.frendo tuelo ISSO
Dia a elia, os olhos marejados, ela vt Issistiu, deram lugar a grande sa-

C-'artazes do cll·a �i�hl��r Sl��\S C�i��;�l�n���fná�:�l���e�I�I�l��I� isfação nos círculos militares com-

fi r. ser francês, tão somente... Contam-Sé Jetentes. Essas manobras deram es-

às centenas os sacrificados. Intelectuais ,)lêndicla idéia do que o exército
at·tistas, guerreiros, mú,sicos e gente turco seria capaz de realizar, em
do povo toelos cairam já sob o cutelo c:aso de agressão à Turquia.da Gestapo, impieelosa, sem Deus e selr
alma ...
Harry Baur representou agora seu ú1

timo ato. Característico, havia, por ceI'

to, em sua face, aqueles traços de des
temor, ele confiança no futuro, ao cami
nhar, escoltaelo, para o muro ela mor
te ... Foi o último ato ela coméelia el,
vida que êle representou. Depois, en

breve, virá o epílogo. M_as nesse, êle não
tomará parte ativa. As figuras princi
pais, 0Omo em 1918, serão os alel111íe�
opressores. Mas... os papeis en tar'ão in
vertielos. Os juizes serão os julgaelos (

os julgados os seus julgaelores ...
E os mortos, como Harry Baur, alve

desta croni<}ueta, infhtirão muito na eleci
são dos jurados ...

DR. SERTORlUS

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

VALDA
é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

....
0 Licença do D. N. S. P. No 186

�.
�'» •

de 26 de Fevereiro '9""•

�en de i936 ar:/> '9'

IhoI0,002, EucalyplOI 0,0

MOC?�&B�"�Fffi*��ZY�B8����_�=��RE���
• Von Bock dirige

Moscou, G (A. P.) - o marechal
Von Bock, que fracassou em 1941 na

tentativa para tomar Moscou e em

suas duas investidas, a primeira em

novembro de 1941 e a segunda em G
de fevereiro de 1942, é quem está
agora dirigindo os assaltos contra
os subúrbios a noroeste de Estalin
grado, enquanto os russos lançam
contra-ataques dentro e fora da ci
dade.

Ecos e Notícias

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ

-

Na data de hoje e no ano de
1901, falecia, nesta capital, o

humanitario clínico dr. Duarte
Paranhos Schutel.

•

A Companhia Internacional de
Seguros, com séde no Rio de
Janeiro, elegeu e empossou, a

18 de setembro último, sua nova

diretoria, a cuja frente encon

tramos o sr, dr. Caetano Ernesto
da Fonseca Costa. Somos gra-
tos à comunicação
respeito recebemos.

*

Foi nomeado diretor-geral do
Departamento das Municipalida
des o sr. dr. Heitor Blum. A
êsse respeito recebemos comu
nicação, o que muito agrade
cemos.

que a êsse

*

O ceI. Frank Knox, secreta-
rio da Marinha dos Estados U
nidos' regressará, hoje, do Rio
de Janeiro ao seu país.

$

A estação Radio Belgrano,
de Buenos Aires, noticiou haver
o preso Getulio Vargas autori
zado a emissão de 600 mil

de réis, bem como a

de nova moeda, o «cru

que substituirá o mil

contos

criação
zeiro»,
réis.

Encantadora festa em

prol da F.A.R.

Domingo, se efetuou, no Lira
Tênis Clube, a festa promovida
por gentís senhoritas da nossa

sociedade, em favor da F.A.B.,
havendo decorrido num ambi
ente de palpitante entusiasmo
e incomparavel encanto

Viuva Deodosia Cart Carth

1$800
$900
$500
$200
$100

o aluguel das mesas e a ven

da de bilhetes das ritas de pren
das renderam a quantia de ...
.3:998$500, da qual, deduzida a

despesa de 200$000, ficou era

3 :798$500.
Esse resultado foi anunciado

ao fim da festa, de maneira
que todos os presentes dele se

inteiraram.
Foram promotoras da festa

as gentis senhoritas Magali Le

barbenchon, Rute Gualberto,
Laila Freyesleben, Valda Vaz,
Lurdes Gualber to, Vanda Gou

lart, Marina Guimarães, Ivone
d' Aquino, Ivina Melo, Sônia
Moellmann, Carmen Moellmann,
Ecila Gil, Nice Farias, Felicia

Riggenback, Lôla Pereira, Vera
Mamedes e Denise Pereira.

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Vida Social
VULTOS & FATOS
o último ato

participa a seus parentes e
pessoas de suaa relações o
contrato de casamento de sua

filha IDALIA, com o sr.
CANTIDIO MORAIS

Viuva Angélica. Morais
participa a seus parentes e
pessoas amigas o noivado de
seu filho CANTlDiO com a
sríta. IDALlA CART CARTH.

CAHTíOIO e IOALlA

Clínica médíco-ctrürgtca do IDR. SAULO RAMOS
Especlall�ta em moléstias de

senhoras - Par-tos,
AV!'A CIUURGIA ABDOMINAl,: as

tômago, vesícula, útero, ovários,
.rpêndtce, tumores, etc. - CIRURGIA
I'LÁSTICA DO PERíNEO - Hérnias,
ltidrocelc, vm-Icocele, Tratamento sem
dor e operação de Hemoerotdes 6 vai-I ..
zes - Fracturas: aparethos de gêsso,
Opéra nos Hspltals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horár-Io: Das 14 às 16 horas, dlarta

mente.

A's 7 horas

f3
,

A's 4.:W e 7 horóls A's 7 horas

Preços 3$000 e 2$000
Livre de Censura

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nhD Creosotadl
"SILVEIRA"

Com Virginia Bruce
Pydgeon

e Walter Com Ann Sothern, Lew Ayres e

C. Aubrey Schmidt

Acuso mlnba mulher Maisie na alta roda O gavião do mar
Com ErroI Flynn, Brenda
Marshall e Basil Rathbone Dalva Maria Pizzar:i, aplicada

aluna do Instituto de Educação.
Complemento Nacional (D.F.B.) Cine Jor. Bras. 2/18

Beneficio de órfã.os
Colorido)

(DesenhoPense primeiro (Comédia)

Preços: 2$500, 2$000 e 1$000
Livre: de Censura

Noticias do dia

Complemento Nacional (D.F.B.) .Anlversárioo: "azem anos hoJea
Detlue, hoje, a data natalícis A prendada senhorita Neli

da exma. sra. d. Maria daf :-{eves de Oliveira, fino orna

Neves Rosa, figura mui benquis. _-r�.t') da sociedl:lde dn Rin iln

ta em nosso mej()ri\J'AN"

b"'l :'Ct� t"lha do sr Õ:V�aJd�
�

N�:
níssimo cor?' �J p"1>' pela seu o.)U 11.. .•

Á�ão. .,es de Oliveira,. .

_ a exma. sra. VlUva. LucIa

I� I Fez anos ontem o gentil S�ill;\, Camargo Schumann.

Bichos e bichas (Desenho)

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


