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o Brasil pesará na balança da Guerra

"'"

GENEBRA, 7 (R.) A EMISSORA DE VICHí ANUNCIOU QUE "OS ENORMES INCÊNDIOS QUE ESTÃO LAVRAN-
DO NAS CRANDES! ESTEPES, QUE SE ESTEND.EM ENTRE O DON E O VOLGA, ESTÃO COMPLETAMENTE FORA DO
ALCANCE .DE QUALQUER ESFôRÇO HUMANO". SOMENTE QUANDO COMEÇAREM A CAIR AS PESADAS CHUVAS DE
INVERNO É QUE SE PODE ESPERAR QUE ÊSSES INCÊNDIOS SEJAM DOMINADOS, ACRESCENTA A INFORMAÇÃO.
Semana de protecão

contra· incendio
I Perdido o submarino

«GrunionD

rxvm I Florianópolis Quarta-feira, 7 de Outubro de 1942 'I N. 8651

Washington, 7 (R.) - O submari
no americano "Grunion", cuja per
da acaba de ser anunciada oficial
mente, era um barco de 1.525 tone

Iadas, armado com um canhão de 3
polegadas, várias metralhadoras e

10 tubos lança-torpedos. Era um

dos submersiveis lançados ao mar

ultimamente pelos estaleiros dos
Estados Unidos. Sua quilha fora ba
tida ainda em março último. TInha
uma tripulação composta de 65 ho

mens, sob as ordens do comandan
te Mannert Lincoln Abele.

Nova Iorque, 7 (H. T. M.) - Mi

lhares de comunidades em todos os

EE. UU. estão efetuando a mais in

tensa obscrvaçâoz da "Semana ela

Prevenção contra o incêndio". Mais

ele 30 organizações nacionais junta
r:11>:-5e aos serviços governamentais,
no esforço para fazer o povo com

precnder que qualquer incêndio

agor-a significa perda para o csfor

ço de: guerra nacional. O presidente
Roosevelt ao marcar a "Semana da I

.

Prevenção contra afogo", em todo

o país, solicitou a contribuição de

todos, para evitar que incêndios

destruam recursos humanos e mate

riais do país.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
ALTINO FLORESProprietário e Diretor-gerente

Washington, 7 (U.P.) - O órgão «Arrny and Navy Journal» assinala a grande impor
tancia que, para a causa das Nações Unidas, tem a participação do Brasil na guerra contra o

eixo e afirma que os efeitos dessa participação são tanto espirituais como estratégicos. Afirma

que o Brasil, como potencia sul-americana, tem grande intluência sobre a Argentina e o Chile,
paises que devem compreender que uma vitoria do eixo ameaçaria sua soberania a seus territo
rios acrescentando: "O tato de que a Câmara dos Deputados da Argentina tenha aprovado já
pela segunda vez a resolução sobre a ruptura das relações com o eixo demonstra que o povo dês
se país sabe que seus interesses coincidem com os das NAções Unidas. Mais adiante diz que a

Marinha brasileira, embora pequena, aumentará o poderio naval das Nações Aliadas e declara
tambem que o Brasil possue grande influência sobre Portugal.

Experiencias com
botes pneumaticos

Rio, 7 (ESP.) � Com a presença
das altas autoridades militares, rea
Iizar-se-âo hoje, em Rezende, im
portantes experiências C0l11 os bo
tes pneumáticos de fabricação na

cional, que se destinam às diferen
tes armas do Exército. As experiên
cias serão orientadas pela Diretoria
de Engenharia.

-

.

Decretada a prisão preventiva
do escrevente Plauto e outros
Rio, 7 (C. M.) - O auditor Abel

Caminha, da P. Auditoria da la. He

gUla Militar, acaba de receber a de

nuncia oferecida contra Plauto Car
neiro de Mesquita e outros. Nas

suas razões, o promotor Leonam

Nobre, que os enquadrou em dispo
sitivos do Código Penal Militar, re

quereu também a prisão preventiva
dos mesmos.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml

g'o; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

A Gestapo em Belém do Pará

\,

Belém, 7 (A. N.) - O jornal "Es- ·1; Irizar,
em sua retratação, que foi Hitler! (a) Presidente da Secção

tado do Pará" ocupa inteiramente, mal informado. Seria vantajoso e
I
Local da "Uschla" •

O o. -I d lI:'".... -!G-!l;Iíneredo mal a primeira página com as ativida- de interesse para o Parlido que Massler é conhecido engenheiroS pi O.lOS e L�lulll �
.

des da "quinta-coluna" neste Esta- Bendel mencionasse de quem obte- arquiteto desta cidade, tendo, aqui,
..e

.....

m tempo de comer do. Alén� de estampar ":lichés" ve as informações sobre a minha construido vários e importantes edí-
.I i do mater-ial de propaganda integra- pessoa, sobretudo sobre minha I1m- fícios, sendo de nacionalidade ale-

Londres, 7 (R.) - O cronista da Columbia Broadcasting, sr. Lar- lista e nazista conservado ou ad- lher, visto como Bendel desconhece mã. O jornal encerra sua ampla re-
I''' Resseir declarou numa irradiação que fez ontem em Moscou, que ..

1 I
.

I f I l d cm absoluto 1111·ll11a
.

I t
.

t I
J .." 'd E t I' .. I tã . quu-u o e epois e o cc rarncn o a- - pessoa, l111I1la por agem com as segum es pa avras:os pilotos russos que operam na arca e., s a mg: ar o ?s .ao Sl1pOI-

,
, ., ,f. _ r " •.•

tando sacrifícios ainda maiores do que os pilotos da nAI· tiveram de

I
quere Par 11,10 e ue l.alas dum- vida no Brasil e muito menos minha "Aos integralistas que abjuraram o

suportar durante a "batalha da Inglaterra". Todos os pilotos de Esta- dum", encontradas na residência de mulher como também não podia ter seu credo, poderão ser dadas opor-
Iingrado tomam parte __: acrescentou - pelo menos em qualr? COl_n- um alemão, publica o seguinte: obtido acusações no art. o que me tunidades para atitudes públicas,hates diarios sendo comuns os casos daqueles que mal podem ingcr rr, "U 11" T ·1 I I G t torça a crêr que as obteve de al- d 1'-,

.

I nuont I ,1 ,. SC 1 a - rr .nina e a es apo -, negan o suas igaçoes com a cama-apressadamente, algum alimonto, o que azcrn somente quane o UeSCUIl
r

. .

para o reabastecimento.
. .

Iuncionando nesta capital. E passa guem. O. docUl:l�nto de Bendel tem rilha de Plínio Salgado e aos eixis-
Logo de madrugada, cm geral, surgem em Estalíngrado os primei- a transcrever, entre outros, um do- de ser incondicionalmente aprova- tas. Aos outros, sómente um des

ros. avfões germânicos, e!l�e só desca�l,ç�111 já noite alta, dando, apenas cumento, da lado de 17 de Agosto

I
cio pelo grupo do partido local. Hei! tino - o campo de concentração".então certa tregua aos avwdores sovlClIcos. último. Trata-se de um "memoran- --o

-_

dum", nestes termos i "Partidário A. Cabelos bruneos I LOÇAO I Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
O. Massler, chefe do N. S. D. A. P'I
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Aproveito a oportunidade para

N h
- -

���l�:�:� ;;:',?:�:':E:0�o�::� ovo cao ao russo em açao
mo termo da palavra das acusa- Londres, 7 (R.) - Duas notícias chegadas esta noite elo "f'rorrt' de Estalin-

-

f' . ,.' .

h _

grado aludem ao novo canhão russo, denominado "Salvo". As notícia-s não forne-
çoes citas c�n�1 � 1111111,. mm a BIll

cem detalhes sobre a nova arma, porém, o reportei' da estação receptora da Reu
lher e o parIidário Matias Schagen, ters, que ouviu o ruído elo 'canhão, irradiado pela emissora alemã, diz que o no
Ú Embaixada Alemã, no Rio. Quan- vo canhão tem um rugido profundo, durante vários segundos. Segundo se julga
to a mim pode o membro Bendel isso indica que se trata de 'Um grande morteiro de trincheira, de vários cil in-,

dres, disparando granadas em rápida sucessão.

Linhos irlandeses 9 ingleses
Caroàs

- -------------_,.
. -

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Bacelona, 7 (U. P.) - Durante a madrugada deve chegar a Port
Bou um trem especial procedente da Itália com diplomatas e cidadãos bra
sileiros que regressam ao seu país. O trem passará por esta cidade entre
as, quatro e cinco horas da madrugada. Depois de parar uma hora, pros
seguirá viagem para Madri e Lisboa. O referido trem leva cinco vagões,
viajando mele 60 brasileiros.

--

Experiencias conl sereias de alarnle

O que souberes não contes ao
teu amigo, pois o amígu do teu
umígn pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JOSE' CLEMENTE

MATRIZ
BLUMEtMU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRARlA E PAPELARIA

FILIAL
FlORIANOPOLlS

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.

Os quislings suicidam-se ou são fuzilados
Londres, 6 (Reuters) - A agen- vagens são vistas C0111 muita fre- tantes foi fuzilado, sendo alinal

cia telegrafica norueguesa infor- quência, e os suicidios não são ra- determinado a internação dos 800
111:1 que a maior parte dos "quis- ros. De diferentes partes do país que ficaram com vida. Nos últimos

lings" foi mobilizada para a frente anunciaram que soldados alemães dias, muitos alemães foram fuzila

russa, c muitos deles tentaram fu- foram detidos e fuzilados. Campos dos, e são continuas os casos de

gir à mohilização, até com li fuga de concentração foram preparados suicidio,

para a Suécia. Já há mais de fiO para os que voltam da frente fin- Há vários dias faltava o chefe

"![llislings" num .campo de concen- Iandesa. Num desses campos, um do deuartamento de cultura alemã,
tração. de cada seis soldados foi fuzilado instalado no edificio do parlamcn-

O mesmo se observa entre os 1-01' se recusar a seguir para a lo norueguês. Agora se póde con

próprios alemães, os quais prere-I frente. Apesar disso, os outros í'irmar que o mencionado indiví
rem tudo a ter de partir para a continuaram a negar-se a partir. �uo se suicidou, lançando-se a um

Hússia. Cenas violentas e ale sel- Em seguida, um de cada dez res- lago perto de Oslo.

Recebemos o seguinte soneto:

o "V" DE ÚLTIMA HORA

"Vós que, nas mangas de camisas pretas,
Pardas, verdes, usastes sem pudor
A marca do patrão ou do senhor,
- Julgais, talvez, que um "V" disfarce tretas ...

Mas veio ainda o feixe de litor,
A Cruz gamada e o sigma das mil petas
Que lrazes, como 'algemas e grilhetas,
Nas almas dominadas de pavor.

Se as idéias imundas que, em segredo,
Sufocais nos tentáculos do medo
Algum dia vencerem por desgraça.

Vós ireis reclamar. dos vencedores
A paga que é devida aos vis traidores
E o premio da artimanha e da trapaça".

Confere.

INDICLt\DOR MEDICO
Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA

Fspeciattstar assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C ! Pela manhã, das 10 às 12
onsultss. A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone

Dr.

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

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e' sabndcs. das 10 ás 12
horas: ii tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo no: ii67
Residê-ncia: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS-

Josephíne S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 3!;! (seb.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g�����o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Bx-tnterno do Serviço de Clínica Méd!ca do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Scba i II n. 38 - Tel. 1426
Resldencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 'I'el. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.
,._-_.-_."-----"-------------------

Dr. AU (jUSTO DE PAUlA DJ�eto�a:i����S��:1
•A' Flommopohs

Resldêncla e Consultorio: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

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

Fone 1.644
_----.-----------------------------------------------

Df.

IIS1JTUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma M�lImann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
rom prática n08 hospitais europeu
Clínica médica em geral. pediatrIa,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. "Manoel de Abreu Cam oanarlo
Silo Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer,
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografía clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisloteraola
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rall Fernando Macbado,'

Telefone 1.195

Pt ORTANOPOll�

D. Pedro I

A cooperação da Companhia Siderúr

gica São Paulo e Minas S. A. para a

solução 00 rnagno problema que diz
enormemente respeito corn o futuro
da nacionalidade, é bastante decisiva.

Companhia Siderú;"giea
SilO PAULO I� MINAS S/A

Rua Barão de Lt.ape tj rri rrga , 93 - 1.0, 2.° e 3.° andares

SÃO PAUl.O

proclamou a inde

pendência polílica do

Brasil. Entre/anta, a
nossa independência
econômica e jirumcei
ra só se »eri] icará no

dia em que formos
uma potência indus

trial, cuja base esiurã
assentada na gran
de siderurgia.

servado na lista secreta, e os detalhes ele
sua construção não poelem ser publica
elos.

Aqueles, porém, que batizaram este
extr-aor-d ínárío aparelho, não elevem ter

feito comparação muito séria com os

seu homônimo. O seu alcance foi ele,
monstraelo pelo reide levado a efeito
contra Oslo e eleve exceder de mil mi
lhas. O fato de haverem os "Fockewulf"

ram um ataque sobre a Alemanha. Há

qubnze dias passados p Ministério do Ar

informou: "Bombareleiros leves voanelo

sem escolta e sem cobertura ele nuvens,
atacaram objetivos perto ele Wiesbaden
ao anoitecer. Todos regressaram a sal-
vo''.

O marechal Goering deve ter com-

preendido, agora, quanto a Alemanha
estará ameaçada em futuro próximo.

Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.

CONSULTORIO:

SAVAS L
Rua Trajano, 33.

ACERDA I Diariamente das 15 às

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade I Hi�It���iA: IIEx-ii!lerno do Serviç� do Professor Lé�nidas Ferreira e ex-estagiário do:>
"

_'"
,,"

-'
..

"

."-'
...

"" Sen.!:pº! �o l!r. qap-·ClI ...de, }_Il�!:.'t",;;" 'Fr;í�, lt":. ,,�ereira Gomes (S, Paulo) AlmiriiJllf! __ A).?,,;m.õ �'i-
F '

lnruca e cirurgia de: OLHOS, ü\��I-º�9S(_ --

I
'Telefone n. 75l. 1-1'- a rmaclaNARIZ e GARGANTA � ......

Rua Felipe Schrnidt, 8. Altos da Livraria Xavler, Ifies.' Conse lhelro Mafra. 77-FLORIANOPOLlS,
-

-,-Dr. BEZERRA LEITE I, Dr. Z. DE LINS

CLÍN IC{\ Ex-aSSis����� Clínica
�IEDIC,A. Ginecológica da Facul-

dade Nacional de Medi-

II
CONSULTORIO: cina e do Hospital Psi-

Rua Trajano, 33 quiátrico do Rio de
Sobrado I Janeiro.

Consultas das 5 horas
' CONSULTORIO: R. Tra-

I
em deante, ,1'"1

[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDENCIA: RESIDÊNCIA:
Rua Blumenau, 28 Rua Trajano, 55.

Os rápidos bombardeiros MOSQUITOS
Londr-es, 6 (De Ronald Brown, corres-] alemães voado em sua perseguição nu-

pondente aeronáutico ela Reuters) - "ma considerável distãncia pode servir de
"Os Mosquitos", os mais rápidos bom- indicação quanto à sua velocidade.
bardeiros britânicos, virão provar a jus' Alguma coisa quanto a este caça de

I
teza do nome que lhes foi dado, como longa df stãncla, carregado ele bombas,
outros famosos aparelhos, tais como os sob as asas, foi descrita numa Irrad la
"Hurricanes" e "Spitfires", Este bi-mo- ção feita pelo l íder ele esquadrão, Dag
tal' leve é ligeiro, poele encarregar-se ele Parrys. Há três semanas os alemães ale
muita coisa e está amplamente munido garam haver elerrubaelo um "mosquito"

, ele armas ofensivas. Acha-se ainda con- quando dois aparelhos britân icos fize-

I Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS· NARlS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. '1 • Fone 1.�61

I RESIDÊNCIA:
Rua Bncaíuva. 11 ft - Fone 1.l.!56

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORtO: "

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercllio Luz, 186
- Phone: 1392 -

«Esperanç��� 1do

IFarmeeêúnco NILO LAUS

(edificío do

, f

I
i

Attende a chamados
1<1

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

PerFumarias.--Artigos de borracha.
Garanle se a exala ehservânela no receituário inédico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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culpado Toda
São Paulo, 6 (C. M.) - Foi há transformara em quartel general do

dias encerrado o inquérito relalivo 950 :000$000, sem que, entretanto, 1 nazi-fascismo, em São Paulo, acha
a um desfalque verificado no Ban- adiantasse qualquer esclarecimento. I vau.l-se

membros destacados entre o

co Alemão Transatlântico desta ca- Apesar disso, conseguiu ser posto funcionalismo, acrech!ando-se, por
pital, ficando apurada a rcsponsa- em liberdade sob custódia com o isso, que Morbach fosse também
bilidade do caixa Antônio Morbach, que não se conformou o i�1terven- incluído entre êles,. con�o. fanáti,co
descendente de alemães e casado I tor bancário, sr , Edson de Freitas que guardasse o maior sigilo e fos

cam italiana. Almeida, que solicitou à Ordem Po- se capaz de ludo fazer em favor de

Apurada a falta na conferência do lítica e Social a abertura de novo sua causa.

balancele com o dinheiro existente, inquérito, sob fundamcnlos que não I Mais CiI.l._CO e.mprcgados
do 111e.smo

o referido f'uncionário procurou foram divulgados. banco estão presos como suspeitos,
Iurtar-se a comparecer para a veri- A crença geral é de que Morbach i embora Morbuch se declarasse o

fi cação, apontando um colega para entregou o dinheiro desviado para único culpado.
o substituir, sob pretexto de docn- fins políticos, visto que sempre I Em poder de sua esposa foram

ça. Uma vez, porém, consta lado o aparentou vida morigerada e dispu- encontrados 90 :000$000, tendo
. �

desfalque, limitou-se êle, a contes- nha, '21esmo, de re�ur�os. No Banco
I mesn.la

sido presa, achando-se ja
sal' (Iue gaslara a il1lPortânc�Alemao Transatlantlco, que se em llberdade.

._

Novamente

t

a vigilancia é pouca diante da
negregada «quinta coluna»

JUSTIÇA GRATUITA

detido o caixa
Washington, 6 (De Ralph Hilton, América do Sul - devemos perrna

da "Associated Press", por avião) necer em guarda, vinte e quatro
- Falando aos jornalistas, em en- horas por dia, e não nos podemos
trevista coletiva, o sr. Nelson descuidar em um único detalhe, em

Rockefeller, Coordenador dos As- nossos esforços destinados a desco
suntos Inter-Americanos, fez ques- brir e destruir as atividades dos
tão de frisar que o maior perigo "quinta-colunistas".
existente no hemisfério ocidental é Disse o sr. Rockefeller que as me

o da "Quinta-Coluna", perigo êsse didas de precaução adotadas nos

que, além de ser o maior, "é o mais vários países sul-americanos são
constante". similares às que foram tomadas nos

Disse mais o sr. Rockefelfer que Estados Unidos, mas assinalou, ao

"a Quinta-Coluna" está cr iaudo mesmo tempo, que o problema se

grave situação em todo o hemisfé- reveste, em cada país, de suas ca

rio, "a ponto de não nos podermos I racterÍsticas distintas, sendo cada
descuidar dela um único instante". jnação levada a pôr em vigor o seu

"Nós, em toda a América - disse próprio programa, contra tais ati-
o sr. Rockefeller, após a sua chega- I vidades, dentro de suas próprias
da de uma extensa excursão pela condições.

CONCUHSO PARA DENTIS'l'A DO HOS· II � bahuun OS precosPI'I'AL MILITAR I
a.u

•
! Salva'dor 6 (A. N,) - O "Diário Ofi-

É nesta data, aberto pelo prazo de 60 I .

'
, d

dis, o concurso de títulos para círur- I cial" do Estado publica uma tabela e

giões dentistas contratados, a-fim-de ser-I preços máximos, no atacado e no vare

virem neste Hospital, devendo OS interes-I jo para os gêneros de primeira necessí
sados apresentar os segumtes documen-' ,-

a a -tír d ta data
tos: dade, que \ 19orarao p, r I es .

a) - Diploma passado por uma Facul- A referida tabela apresenta dados elo

dade de Odo'!tologia oficial ou ofi?�aliza- quentes atestando a conduta seguida pe-
da pelo Governo Federal e certwao de' .

seu registo no Departamento Nacional' la Junta do Defesa ela EconOlma elo Es-
de Saúde. tado para beneficiar o povo baiano, li-

.

b) - Certidão ele nascimento em or í- vrando-o da ganância ele inescrupulo-
gmal, provando ter no máximo 35 anos _.'

ele idade. sos. Assim, a cebola baixou oitocentos

c) - Certificaelo de alistamento ou de réis em quilo, passando ele 2$900 para
reservista, com o registo de que seu lI0s- 28100' o leite no copo, venelielo em pas-
S1.11dor se acha em d ía com as obriga-

"

.',
ções concernentes ao Serviço Militar. telarias e leítertas, passou de setecentos

el) - Cópia ele ata de inspeção de para quatrocentos réis; as batatas baixa-
saúde.

el el "1 f'
rarn cem réis em quilo, sendo vendielas

e) - Atestado e con uta CIVI, Irma-

elo por autoridade competente e folha a 1$100; os ovos passaram ele 2S600 para

corr-ida. 2$400 a elúzia; a farinha de vários tipos,
f) - Ser .brasileiro nat<;> �u natu;'ali- que custava 1$100, 1$000 e S800, passa-

zado e no gozo elo seus dir-eitos CIVIS e
- ]' j lS000 S900 S700políticos. i-a a ser venc IC a a , e o

g) - Carteira de identidade.
.

quilo. Várias outras utilidaeles, como Ie-
h) - Atestado ele vacina. nha e carne elo sol, foram, tabeladas
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidade.
Toelos os elocumentos acima, com ex

ceção elos referidos nas alíneas c e d, de
vem ter as firmas reconhecidas por ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessaelos dir igir-se ao Hospital Mi
litar, elas 8 às 12 horas.
Hospital Militar de Florianópolis, 25

ele setembro de 1942.

Nada supêra em

eficácia o

OLEO

ELECTRICO

no tratamento
de dôres reumá
ticas, caímbras,

,

nevralgias e dê
res ou torcedu
ras de músculos

e tendões.

PODERÃO SER ORGANIZADOS

SERVIÇOS DESSA CLASSE NAS

FACULDADES DE DIREITO

O presidente da República assi

nou o seguinte decreto-lei:
"Art. 10 - Qualquer professor

catedrático de Faculdade de Di rei

to, oficial ou equiparada, poderá
requerer à autoridade local, encar

I egada do serviço da Justiça Gratui

ta, a organização de um serviço au

xiliar do mesmo, que funcionarú

sob a orientação e responsabilida
de do referido professor.

§ 1e - No requerimento, o pro

í'esscr indicará o horário do ser

viço auxiliar para atender o pú
blico, o número de alunos que tra

bulhará sob sua direção c série

escolar respectiva, e as limitações
de capacidade do serviço, C[ller

quanto ao número; quer quanto à

natureza dos assuntos.

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

Viuva Deodosia (arl Carth
participa 11 seus parentes e
pessoas de SUil:; relações o
contrato de casamento de sua

filha m.IUJA, com o sr.
CANTiDIO MORAiS

11 fi� uma chácara I

II enUe ..se saudavel e a- i

praztvel, cem 23 metros Ide frente per 330 de fun
dos, sobre a estrada geral
próxima ao Balnearlo da
Ponta do Lea I. Informa ÇÕE'8
na gereucia do "Estudo."

lo vS.-6

"Finalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violental/

Um valioso atestado sõbre os efeito•
do Xarope Toss

Não hã melhor comprovação da efl·
eácía de um medicamento, do que as

próprias opiniões dos que jã o usaram.

E assim como a declaração acima, do
sr. C. C. M., do Rio, são inúmeros 08
atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamen to das tosses,
gripes, res!riados, bronquites e coquelu
che, pois o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre !iii
vias respiratorias.
O Xarope Toss não contém narcótíc 08,

nem tem contra-indicação. PÓde ser usa
do com segurança por adultos e críanças.
Com seus elementos perfeitamente da_'

sados e escrupulosamente manipulados.
o Xarope Toss atúa sôbre a tlora micro
biana, por sua ação autissépüca. Elimina
as toxinas, com seus efoitos nos intesti
nos e nos rins. Regula a circulação san

«uínea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sôbre o mccanismo da
tosse, como calmante e sedativo e for
talece as mucosas da traquéia e dos
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resfrla

dos com o Xarope Toss. Adquira boje
um vidro e defenda sua saúde, logo aos

primeiros sintomas destas afecções das
vias resplratorías COII) a ação segura
deste medicamento elioaz, Vidro: 5$500.

Viuva Angéli<d Morais
participa a 3ílilll parentes e
pessoas amigas o noivado de
seu filho CANTIDW com a
sl'Íla. mALlA CART CAR'm.

pela primeira vez, São perspectivas ani

madoras, que atestam a ação intensa elo

governo do Estado, em favor elo povo.

Cotoeeeêo
�

Viúva 1desf'ja colocação
em casa de um senhor,
para dirigir fi casa, a plan
tacão e a criação, Cartas 8,
ISb bel, Correto de São José:
Santa Catarina Sv - 5

C .� �A Aluga-se a casa
FA.::y no 100, na rua

principal da Palhoça, Tratar
com o proprietario, na mes

ma, sr, Alberto Scheidt.
5 vs.5

CAHTIDIO e IDAlIA
noivos

Presttgía o Govêrllo e as

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

A unifh:acão da PirO"
pag��da aliada

Londres, 6 (R.) - O ministro das

Informações, sr. Brendau Bracken,
falando na Câmara dos Comuns,
previu o estabelecimento de um

conselho de guerra, destinado a

unificar a propaganda aliada. "O
Ministério das Informações, disse

iiegocio de ocasião:
Vende-se uma Itmousina

de aluguel, chapa n° 1.511.1------------
Preço: 6:500$000. ITratar com o pro pr+etar ío,
Victor E�pindola, Caca Ele
Irica- Rua João Pinto 15

vs 10

Altlgam-se
1 predio de construção

recente para família de tra

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

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do
Coooércio). Informações: Te
lefone 1 658 e 1.500 ou rua

João Pinto n. 5- térreo.

Baleeiras de navmos
naufragados

§ 20 Caberá à autoridade el1-

carregada da Justiça Gratuita en

caminhar as partes aos serviços
auxiliares, de acordo com a capa
eidade dos mesmos.

Art. 20 - Hevogal11-sc as dís

})Ctsições em contrário".
Baía, 5 (Agencia Vitória) -- A

Capitania dos Pottos está avisando

que se encontram à disposição dos

interessados, mediante a apresenta
ção de comprovantes, duas baleei

ras, pertcncentes ao Itagiba" e ao

"Arara" torpedeados na costa da
Baía. Os proprietários terão 15
dias para apresentar os comprovan
tes e retirar as embarcaçõ�s, sob
pena de serem as mesmas vendidas
CUI irilão.

êle, está no mais estreito contato

com os serviços de informações D -

Idos nossos aliados, particularmen-! Dunga OW
te da Rússia e dos Estados Unidos. Aluga se um, recentemen
Quando chegar a ocasião oportuua, te construido, b«m no cen

instituiremos êsse conselho. Mas, (ro da cidJde. Informa-
seria erro procurar organizá-lo ções na .f8�a Boa Vista»,
apressadamente, pois é tarefa que à rua Cons. M!lfra,� 26-A.
exige tempo e paciencia". 15v - 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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opiniões sobre a mobilização econômica
de todas as cautelas. O dinheiro re-

I tação do govêrno para obtenção do
tido em mãos de particulares, sem numerário necessário ao financi a
circular, representa um grave da- menta das despesas extraordinárias
no que o governo vai agora corri- decorrentes da guerra.
gir , Essa providência, portanto tem ...Para afastar definitivamente es

em mira a defesa da produção na- sa desconfiança, creio que será ne

cional. Também o industrial Vicen- cessá rio apenas usar-se das mes

le Galiez fez estas lisongeiras refe- ,mas armas, isto é, divulgar ampla e

réncias àquele ato do govêrno:
.

minuciosamente, as intenções e pro
"O entesouramento de papel- positos do govêrno. Assim se veri

moeda fora de estabelecimentos ficará o alto critério que certamen
bancários é, como salientou o mi- te vai presidir à orientação do go
nistro da Fazenda, uma simples con- vêrno e desaparecerá o motivo do
sequência do alarma injustificado receio de restituir o dinheiro à cir
provocado pela divulgação de no- culação, através dos estabelecimen
tícias tendenciosas sôbre a oríen- tos bancários".

Duas
Rio, fi (C. P.) - Manifestando-se

sôbre o recentc ato do governo que
decretou a mobilização econômica
do Pais, o sr. Euvaldo Lodí, pre
sidente da Federação Nacional de
Indústrias, assim se externou:
"Consideramos a medida oportu

na e acertada, que vinha mesmo
sendo exigida há muito tempo,
a-fim-de que pudessemos saber real
mente qual o valor da moeda círcu
lanle no Pais. Essa providência
básica para se determinar o índice
de prosperidade econômica do Bra
si l, deverá ser posta em prática com
a maior rapidez possível, ao lado

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades I

Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrí(ola
de Santa Catarina

A CAMPANHA PRÓ
AVIAÇÃO EM LAGES
Por íníclatíva de uma comissão constí

tuida pelos snrs. Boanerges Lopes, Mário

I
Grant, João Duarte e Alcêu Goulart, o

Comércio de Lages abriu uma subecr íção
entre os elementos de sua classe, em fa
vor da AVIAÇÃO NACIONAL.

Certtlicado Percor!endo o C<?mércio, a comissão te-
ve ocasiao de aquilatar do gráu de pa
triotismo e de abnegação dos comercian
tes da cidade, que, solícitos, e de acôrdo
com as suas possibilidades, lançaram as

suas firmas, subscrevendo a importância
de 23:50$000..

Assim é que, faltando ainda a contri
buição de várias firmas, a comissão an

gariou as seguintes assinaturas:
Banco Inco , 1:000$000
Associação Comercial 1:000$000
Carlos Hoepcke S. A. ......• 1:000$000
J. Boanerges Lopes 500$000
Mário Grant ... _ . . . . . . . . . • 500$000
João Duarte & Filhos 500$000
Alceu Goulart 500$000
Emprêsa Fôrça e Luz 500$000
Erwin Specht· . . . . . . . . .. . .. 500$000
Alfredo Larzen & Wattrtck 500$000
Tito Ramos & Picci 500$000
Er-ich Sell 500$000
Nicanor Andrade 500$000
Cicero Neves 500$000
Osní Pires ...............• 500$000
Fernando Silveira 500$000
Laurindo Borges & Filho .. 500$000
Leon tirio A. RIbeiro 500$000
Armindo Ranzolin & Cia. .. 500$000
Joaquim Melim Filho 500$000
João Candido Andrade 500$000
Verissimo Duarte _ 500$000
Rossi & Lenzi 500$000
Adriano Almeida 500$000
Couto & Neves 500$000
João Buatim & Cia. 500$000
Eduardo Rarrrbusch 500$000
Mário A. de Sousa 500$000
Alfredo Rudolf 500$000
Bianchín

í

S. A. 500$000
Leopoldo Sell 500$000
Pedro Della Rocca & Cia. . 500$000
Casas Pennambucanas ..... 500$000
Fontes & Pinheiro ........• 250$000
Jacinto S. Melo 250$000
Osvaldo Batista 250$000
Mauricio de Cordova .. . . . . . 250$000
Bertussi & Ribas 250$000
Silvio Teles & Cia. <250$000
Rosar & Alves 250$000
Ivandel Godinho . .. 250$000
Norberto Schwinden 250$000
Luís Borges & Cia. 200$000
José B. de Córdova 200$000
Bernard íno J. Corrêa 150$000
El isiár!o Alves Oliveira 100$000
Gervasio Mariano 100$000
Carlos V. Schmidt 100$000
Geminiano Cordeiro 100$000
Pericles Lopes ...........• 100$000
Manoel Pad ilha 100$000
Aristides Steffen 100$000
Bazar Danubio 100$000
Orival Broering.. . . . . . . . . . . 100$000
Plinio Schmidt & Cia. 100$000
Agenor Varela 100$000
Aristides Aralcli 100$000
Sezefredo Munis 100$000
r�ndido Zanell in

í

•••••••• 100$000
Pompeu Sabatínt 100$000
Dimas Munis 100S000
Alberto Provenzamí 50S000
Urgel Camargo 50S000
Glarocindo Paim 50$000
Otávio Figueiredo 50$000
Tito Spindola 50S000
An íbal Narciso 50S000
Antônio Daboit 508000
João da Silva Ramos 50$000

Londres, outubro (lNBEL) - Um oficial alemão em Namur, can-
Antônio Malinverni . . 50$000
Lauro W. Coelho. . . . . . . 50$000

sado da guerra, suicidou-se saltando da Ponte de França para dentro Osní Silva 50$000
João M. Borges de Liz 50$000

do rio. Joaquim Picoll 20$000
Um jornal clandestino relata que os transeuntes atiraramlhe salva- Ovidio Oliveira Neto 10$000

Vicente Pasqualí 10$000
"idas, mas ele recusou-as, deixando-se afogar. Juvenal Borges de Liz 10$000

A comissão entregou o produto dessa
contribuiç-ão ao sr. Prefeito daquele mu
nicípio, que se encarregou de encamí
nhã-lo ao sr. Interventor Federal para
os fins necessários.

'

Rua Iralano n.O 16 - Séde própria
Registrado DO Ministério da Agricultura pela

D. 1 em 20 de Setembro de 1938,
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federa! para fi venda

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

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

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 61+,
C/C Aviso Prévio 8 *'
C/C PtaEO Fixo 9%

Aceita procuração para receber venctmenros em to
flas as Repartições Federais, Estaduals e Munícípaís.

Nenhuma proposta de paz
Londres, fi (A. P.) - Um comentador diplomático da Associatcd

Press aqui declara que se pode afirmar definitivamente que Mvron
Taylor, representante de Roosevelt no Vaticano não levou nenhuma
"proposta de paz" para as conferencias que manteve com o Papa.
Acrescenta o comentarista que as informações emanadas de fontes do
Eixo, segundo as quais Taylor teria levado um projeto de paz iI cida
de do Vaticano são tendentes a provocar desconfianças entre as na

ções unidas.

Cansado de guerrear, suicidou-se

Agradecimento e :Missa
A família enlutada de GUIOMAR DE

OLIVEIRA SILVA, vem, por êste meio, a

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

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

sejo pára externar seus sinceros agradecimentos aos srs. drs.
Ilmar 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.

o ADVOGADO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» n'' 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-PostalllO-Fone: 1277

2vs-2

Crédito Mútuo Predla I
---------- ---_ .._-- -

.;:'
.

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
1"01 entregue ao prestamista Ltberato Frnncísco Duarte

possuidor da caderneta n. 12Cl�, o prêmio
que lhes coube em mercsdortas, no valor de rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de t 8 de Agosto de 1942.

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

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

5 DE OUTUBRO
Mais um formidável sorteio r e allza rá a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 5 de Outubro (6deira),
com prêmlos DO valor de

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

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

...... ...... .. mM...a__ ...

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$000
----li

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO·RUA PRATES, 43·CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça.
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglsr )

recomme: Ida-se para roupa fina e roupa commum.

),.aÃ� _V''''C(A,
. '.

[ i,PttlAlIIOAO(
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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» ..

washíngton, G (Da AFJ, para a Reu-

.tcrs) - A presença na África do Nor- que se ligou ao movimento chefiado pelo
te de numerosos alemães à paisana foi general De Gaulle. A sra. Lombard de

confirmada pela esposa de um d íploma- clarou que em uma cidade como Casa

ta francês recentemente chegado aos EE. blanca, por exemplo, percebia-se clara

UU., via Marrocos, depois de ter sido mente que havia nos últimos tempos
detida pelos alemães durante quase um mais alemães do que anteriormente.

ano a título preventivo. "Nas ruas, nos restaurantes, nos ca-

Trata-se da SDa. He!ene Lombard, de

I
fés - acrescentou - fica-se admirado

origem americana, esposa do coronel de quase só se falar alemão. A maioria

Emmanuel Lombard, ex-adido militar à era composta de homens morenos, de

Embaixada da França em Washington, I cabelos negros, que não deferiam da po-

pulação cosmopolita da cidade. Essa gen

te falava correnteu1ente o ítalíano, o

francês, o inglês e só falava alemão

quando se encontrava junta... São ofi

cialmente classificados como homens de

negócios ou como juristas. Mas, na rea

lidade, são bávaros ou vurtemburgueses.
A sra. Lornbard acentúa que os mem

bros das comissões do armistício na

África do Norte são tipicamente prus
sianos: louros, de olhos claros. Quanto

aos bávaros, misturam-se facilmente en

tre o povo. Possuem passaportes rume

nos, húngaros, espanhóis, croatas ou,
mesmo, amerJcanos. Sua missão é prin
cipalmente vigiar os funcionários fran

ceses dos quais se suspeita terem rela

ções amistosas c im a Grã-Bretanha e os

EE. UU. Ao mesmo tempo se misturam
entre a população nativa, por isso que
muitos "são méclicos e dentistas e ten
tam convencer os indígenas das belezas
do regime nazista.

CASA

Haverá Prazer
no Instante da

Morte?

DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHN
Construção moderna e contortavet, situada em aprazível chácara, com

espl-ndlda vista pua o mar, exc. lente local para cura e repouso; á
gua írta s quente

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

Ralos X- Ultra-víoleta- Inf a-vo:methos Ouoas-curtas- Eletrlcldade
médica -Exame- endoseóp'cos Lsbure tórlo para os exames de elucida
ção de dIagnósticos.

Apartsmf'D!oS de luxo com banheiro, 40$000 díârlo; Apartamentos
de I. classe, 25$000 diário; Quartos de Ir. classe, 15$000 diário; Ss las:
reservadas, 1(1$OCO diário; Acompanhantes.sem r efetções, E$OOu dtarío
Secção de Maternidade--- Partos com permanência de 10 dias em Apar
tamento de I classe, Inclusive St la de flp?TSções: com parteira da cli
ente ilOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 350$000.
Para estadas prolongadas preços acomblnar. O doente pod ter mé Ilco
particular .

Largo São
FLORfaNÚPLIS

Seb:lstlão Telefone 1153

possível.
Mas há outro aspecto nesta questão

que convém não deixar passar sem re

ferência, pois atraz dele se esconde uma

nova manobra quinta-colunista. Trata-se
dos que se opõem à abertura imediata
da segunda frente contra o Reich, sob
o pretexto de que a guerra já foi ven
cida. Se já vencemos a guerra, concluem,
não será de todo mau que russos e ale
mães se entredevorem mutuamente, uma

vez que êste choque parcial pouco po-
derá influir na decisão flnal da luta. Es-

peccíosa argumentação de quem faz, con

ciente ou inconcientemente, o jogo elo

inimigo contra os interesses mais sa-

grados da própria nação e das nações alia- A V I S O
elas. Bastaria, para evidenciar o perigo De ordem da Diretoria;
de semelhante raciocínio, imaginar, por comunico "aos Srs. socios queum instante, que a Rússia' fôsse venciela
agora e que a Alemanha, de posse das

O ingresso de pessoas estra-
matérias primas que lhe faltam, pudesse nhas ao Clube só poderá
voltar a sua máquina de guerra para o ser tolerado depois que o
ocidente. Que resultaria disto? Apenas sacio que os acompanharuma cousa: ingleses e norte-americanos • _ _

jamais venceriam a Alemanha, pois esta consegulr a devido permlS
entrincheirada em uma Europa transfor: 'são da Diretoria.
mada em praça forte, arrostaria indene Não poderão, sob pretexto
qualquer ten�atlVa de desembarque. Por algum, mesmo que -astejamoutro lado, Iívres as suas forças aéreas _

para operar no ocidente, revídar ía o acompanhadas por soelos,
Reích à altura todos os golpes aéreos frequentar a sociedade pes
que hoje tem que suportar, com os seus soas residentes nesta Capi
ap�relllos inteiran.'ente consagraelos à tal salvo em solenidades
açao na frente oriental. '...
Não. A guerra ainda não 'estã ganha. extroordí nurfo.s e rnedfnn te

li: preciso ganhá-la dia a dia, momento a deliberação da Diretoria.
a momento. Quanto mais nos capacitar- Orlando Pílumene , secretario.
mos desta verdade e quanto mais nos

díspusermos a contribuir efetivamente
para a vitória, tanto mais pronto pode
remos restabelecer no mundo a paz jus
ta e equitativa que a "Carta do Atlân
tico" prometeu a toelos os povos.

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofru, 4 e 5 - FONE t.6�2 :
• Entrega a domicilio •
• •
•••••••••••••E•••• �� •••••

Depoimentos assombrosos de pes
soas que voltaram da «fronteira
do nada» para nos dizer que a

agonia não é o que julgamos. No
número de AGOSTO de SELE
ÇÕES, E mais:

O traiçoeiro golpe de Pearl
Harbor. 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.

O mistério das «vitaminas
assassinadas»! Oito simples
maneiras de preparar os alimen
tos, preservando os minerais e vi
taminas essenciais, os quais ge
ralmente se perdem ao cozinhar
indevidamente... Pág. 14.

A felicidade eshl em um

«coração bem edueerdo»,
Um popular autor americano des
creve-nos as alegrias derivadas da
bondade - para quem dá, como

p�a 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 re
chada! Como um industrial deu
uma lição memorável a um cai
xeiro viajante, Extraido da po
pularíssirna série «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$

Os dez mandamentos do estudante
'.

Rio,6 (D. N. P. A.) - o coro

nel .Tonas Correia baixou uma cir
cular dando os "10 mandamentos do
estudante da Defesa Passiva":
1° - Obedecer mais do que nun

ca as ordens e conselhos superiores
dos mestres e dirigentes do país.
2° - Procurar agir com muita

disciplina, sem algazarra, na defesa
passiva.

3° - Ouvir, ler e estudar os meios
de proteger a população, praticar e

aconselhar êsses meios, pois da
união vem a fôrça.

40 - Conhecer bem as medidas
cor; tra incêndios e acidentes.
5° - Auxiliar os mais velhos na

quilo que a sua idade e saúde não
permitirem, com boa vontade e ale-

Ain�a temos que vencer
Wash.ington, outubro - (Serviço es

pecial da INTER-AMERICANA) - Pre

cisamos estar de sobreaviso com certos

elementos que afirmam que a guerra já
está ganha e que, sejam quais forem os

esforços elos alemães, italianos e japo
neses, nada poelerá alterar essa certeza

da vitória final. Eis uma posição alta

mente perigosa para a causa das Nações
Unidas, cujos inconvenientes devem ser

apontados com realismo a-fim-de impe
dir maiores sacrifícios à causa COlTIU111.

Desde logo convem distinguir entre os

que assim pensam honestamente e os que
disso fazem instrumento político. Os pri
meiros, partidários convictos das demo

cracias, deixam-se levar por uma propa

ganda nem sempre justa nas suas afir

mativas e tendem, insensivelmente, a sub
estimar qualquer esforço próprio; já que
a guerra foi ganha em talou qual bata
lha, que costumam descrever com r ique
za de pormenores. Os segundos, adeptos
encobertos do Eixo, tratam habilmente

ele explorar êsse estado de espírito dos

primeiros e assim dão a enteneler que
uma vez que a guerra já foi decidida
a favor elas Nações Unidas, não vale a

pena praticar sacrifícios de ordem pes
soal, que no fim de contas pouco podem
influir sôbre o resultado já traçado.
É faci! compreender os inconvenien

tes ele semelhantes pontos de vista que
servem apenas para restringir o esforço
individual e reduzir, consequentemente,
o esforço coletivo, no momento em que
todos os esforços são indispensáveis à vi
tória. Da mesma forma que não há na

ções cuja con tribuição seja desprezivel
para a causa comum, assim, tambem,
não há indivíduos cuja colaboração não
influa par� a vitória e para tornar mais
próximo o seu advento. Porque não se

trata apenas de vencer. É. preciso vencer

o mais pronto possível, a-flm-da evitar
a prolongação indefinida de um conflito
que tão caro está custando à humanida
de, sendo, assim, o que importa é reunir

presentemente todos os recursos dispo
níveis das Nações Unidas para utilizá-lo
da melhor forma e com a maior rapidez

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CIlINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A 2.° andar - Rio

CLUBE DOZE

gi-ia .

6° - Ter paciência com os velhos,
doentes e pouco inteligentes, aju
dando-os, como puder.

70 - Ser discreto, não espalhar
boatos e procurar a verdade do que
ouvir.

80 - Alimentar-se bem, conservar
o corpo forte e o espírito sadio para
agir e pensar muito rapidamente.

90 - Procurar manter-se alegre,
disposto a seguir a rigor as medi
das de higiene aconselhadas no mo

mento.
10° - Ser corajoso, confiar em

si próprio, confiar nas medidas to
madas pelas autoridades do país e
combater a indiferença pelo traba
lho da defesa nacional".

--

PIANO
Vende-se um piano. BORD,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48.

Aliança Baía li

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

! SEDAS i
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e

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

i asa SANTA BOSA I
• •

: Diáríamente recebemos novidades :

I i Rua Felipe SChmidt, 54-Pone 1514 !
1----------------------,----1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fundddij Séde: BAIAem 1810
Seguros Terrestres e Mcrítímoe

Dados relativos ao

Capital Heallzado
Reservas.crnais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de
Rs.
•

»

II

�

1940
9.000:000$000

54.700:000$ OJO
;1.929.719:000$000

28.358,'7 t 7$970
85.964:965to32
7.323:826$800

22 354:000$000•

Diretores:
Dr. Pllmphllô d'Utra Freire de Carvalho.

de Souza e Dr. Francisco de
Epiphanlo José
Sá.I

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 ii

CAMPOS LOBO & Cia.
FELIPE SCHMIDT N 39RUA

Cats« postal 19- TeltphontI083-End. Tel, cALLlANÇA

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, ltajai,
Blumennu e Laqes.

�-_\_- Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 7 de Outubro de 1942

Domingo proximo, no Lira
Tênis Clube, Alcêu Bocchino, o Ecos e Notíciasconsagrado pianista patricio, dará
o seu anunciado concerto, o qual
constará de musIcas clássicas, ' ....."

selecionadas dos melhores mes- O diretor geral do Departa-tres. Em se tratando de um
mento dos Correios e Telégrafosartista da têmpera de Alcêu determinou que a aplicação de

Bocchino, bastante conhecido de carimbos comemorativos postais
nossas platéias e cuja arte e sen-

e não postais, na corresponden
Fazem anos hoje I timento se coadunam em tom cia, só deverá ser feita quando
O joven Alaor Marcos de perfeito, essa noitada de arte solicitada por intermedio de

Sousa; está fadada a grande sucesso. sociedades filatélicas ou de ca-
a prendada senhorita Eu- Breve divulgaremos o respectivo rimbologia com personalidade

nice Calado Caldeira. filha programa. jurídica, em requerimento formu-
da exma. sra. viuva d. Lau- Podemos, no entanto, adian- lado com a antecedencia de 90
1"0. Calado Caldeira; tar que êsse belo serão é patro- dias, e procedente dos Estados

o joven Newton Almeida, cinado
_

pelo Instituto Br�sil- e do Territorio do Acre, e de
funcionaria do Banco do EE. Unidos, de Santa Catarina. 60 dias quando originaria da
Brasil, As mesas do 'salão do Lira Capital Federal.

o jo�en Valter de Oliveira serão "vendidas" a 25$000. Ha- •

Cruz, filho do sr. Vidal de I �erá.' .por�m, entradas avulsas A Legião Brasileira de Assis-

O.liveira Cruz, residente no

I �tnd�vldml!s), a. 10�000. A. venda tencia (Rio) transferiu-se para a

EstTeto.
.

e feita na Relojoar ia Montz. sua séde definitiva, à rua Mê- corrente, a Caixa de Amor-

'Após o concerto haverá um xico 158 20 e 30 andares cedi- r tização procederá à substi-
Agradecimentos: saráu dansante. dos 'à instituição pelo Coo;dena- tu.ição das cautelas repre-Do sr , capitão-médico dr.

_ d d M bili
-

E A' t t' d '1'
Rosarl'o de ArauJ'o recebemos <l"omunldade da Cam.. ar a o I rzaçao oonormca, I

sen a ivns e apo ices ao
Iol!o ministro João Alberto. portador, do decreto 1.967,atencioso cartão agradecen- panha do Fole • de 15 de setembro de 1937,do a nota do aniversario de O 'SC01"l''!» de Se tem Hoje, às 19.30 horas, haverá pelos títulos definitivos. Por-

sua graciosa filhinha Sônia- bro p.p. foi de 154 aviões

I
sessão doutrinaria no Centro tanto, chama a crtcricdo dos

Mara. abatidos. Metade da con- Espírita "Amor e Humildade interessados para o edital
Habilitações: t.r ibu i çfío (7$700) é para a do Apóstolo"; amanhã. no mes- que está publicando no

Estão-se habilitando para
RAF e metade para a FAB. mo horario, haverá sessão dou- " Diário Oficial do Estado".

casar o sr. Joel Longe e a Já se está providencian- trinaria no Centro Espírita *

srita. Gilbertina Joques. do para a doação do 2° "José de Nazar!". Foi depositado nesta Redação,
I avião, destinado o. com- para ser entregue à sua legitima

Visitas: I bater o «eixo", pela Li- Comunica-nos a 'Delega- proprietaria, um leque, encori-

Esteve ontem em nossa i berdade e pelo Direito dos cio Fiscal do Tesouro Nacio- trado nas imediações do Jardim
redocão, ern visita de agra-! Povos. nal que, a partir de lodo Oliveira Belo, à Praça 15.
decimentos nela nota deste IC d 1·-----jornal a l'e;peito do aniver- I

.

artB z·es
-

o C 1B.sário da República por-tu- I

guesG., o sr. Antonio Tava-
res d'Ámaral, vice-censul de "'''''''"'''"''''''''''''''''Üft.ll�'''''''''''D<DXlDO<>=='''''''''''''''�'''4·�a''''."':f'en:''I:')Or'''''''a·''''''''''''''''''''''''''''''''�D''''''''''''''''�ÃO=OOOOOOlE:ooomooo",,,,,,,,,,,,,,Portugal em nosso Estado. roIV 1& 111 .n;;

I ida Social I
GfWiX!'üi1L� R!J'I5I'IG��i

41cên Boccbino

.. .aníversãrtem
Fez anos on tem a gracio

sa menina' EH - Teresãnho
Meira, filha dileta do sr.

Leopoldo Meira, funcionaria
federal.

TEATRO
Joraci Camargo virá a

FlorianópolIs
Florianópolis ]lOspedal'á dentro em

pouco a gTullde eompanhta de comé

dtas, que obedece .à direção do con

sagrado .autor ie "Deus lhe pa�lle t ",
JOl'ací Camarjro, o qual, também, faz

parte do elenco -de artistas.

Como prfmch-a figura virá Ahnée,
elemento destacado do teatro nacto

nal, ViJ'ão, tamhém, Cecí Braga, Flo
ra lHay. Helena Gloria, JlU'ací de

Oliveira, Lníza Nazaré, Artur Cos

ta, Elias Contur, Luiz Cataldo, �Iá

rio Lago, Osvaldo Louzada e Ramos

.lú níor. Traz, ;ainda, elemen tos valio
sos da cenografia moder-na,

Ontem, pela .manhã, recebemos a

amavel visita do sr. Carlos Hailliott,
representante 'da ,companhia, que
JlOS veio, em C0I11!)3111ria do sr, Maes
tro Alvaro Ramos, trazer alao sobre
a visita do p:rande conjunto teatral.

Segundo suas palavras, várias são as

peças que integram o vasto repertó
rio da companhia, entre as quais l)()'
demos notar: "A pupila Idos meus

olhos", "Bonecos -de trapo", "Neto ,ele
Deus", "Sindicato dos \l\'Indigos", "O
chefe de família", "O Homem que
voltou -da 'postei-idade",' "A velha

Deus", "Sindicato dos Mendígos", "O

Bur-ro", "AnasUicio, "O �ábio", "Deus
lhe pague !", "l\'Iul'ia Cachucha", "O
Sol e a Lua", "O Bobo do Rei", "O

Chauff'eur", "O anjo da I mela-notte",
"l\Iocülade", "Urna semana pe pra
zer", "l\Ienor abandonado", "Bazar
de brinquedo", todas de Jorací Ca

mnrgo; "Tudo por você" "Há sem ..

pre estrelas 110 céu", de Mário Lago;
"Filhos de ntnguem", "O pai que eu

inventei", "Pense alto 1", de Eurico
Silva '-e "A dansa dos mtlhões", em

trndução de Jorací Carnar'go e René
de Castro.

No tempo de Mona Lisa as pessôas receiavam
sorrir porque poucas tinham bons dentes.

Mas quem usa Kolynos tem orgulho de sorrir
porque pode apresentar dentes claros e brilhantes,
que são a mais preciosa dadiva da natureza.

Kolynos é um creme dental antiseptico e con

centrado que limpa OD dentes melhor e sem causar

damno - restaurando rapidamente o brilho e

brancura naturaes dos dentes. ° gosto agradável
do Kolyrios e a sensação de f'rescôr que deixa
são incomparaveis.
Use Ko/ynos e tenha o helio sorriso da epoca!

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

- É CONCENTRADO

.02

ULTIMA HORA

A's 7 horas

Vai partir para os Est.ad is Atrica. Washington rr cusou-se a

Unidos o embaixador norte-ame- comentar a noticia.
ricano em Moscou. •

* Dizem de Estocolmo que o

Roma anunciou haver um sub- representante diplomático norte
marino italiano afundado com 4 americano está lazendo prepa
torpedos o couraçado norte- rativos para deixar Helsinquia,
americano "Mississipi ", de 33.000 acreditando-se, portanto; que os

toneladas, em frente a Free- Estados Unidos vão romper su

town, na ,costa ocidental da as relações com a FinIandia.

A's 4.30 e - 7 horas

U ai Uma casa e

"enUem-se um te! rcn I,
no Arir íú, fronteiros à ca

pela local, por 2:000$000.
Tratar com o chsuüeur
do curo n- 1522, no pon
(o dos automóveis, nesta ca

pital. 10 VS-l

*

A rádio de Londres notici-
ou haver o gral. Bridoux, secre

tario da guerra, de Vichi, au

torizado os oficiais franceses,
que quisessam combater na fren
te russa, a envergar uniforme
alemão.

Nas fábricas Rénault, perto
de Paris. onde se fabricam tan

ques, aeroplanos e caminhões
para o exército nazista, estalou
uma greve, que <1ljrou 3 horas.
como protesto contra o recru

tamento de operarias franceses
para trabalhar na Alemanha. A
greve terminou quando os ale
mães ameaçaram fuzilar 50 re

féns no pátio .da fábrica.
*

Em um estaleiro da costa ori-
ental dos Estados Unidos, foi
lançado ao mar outro vapor da
"Frota da Liberdade", de .

10.000 tons, construido em 10��� =.1I�DOa:OQQOtIl:IOOoooOOODIOOCJOCCtlJcXlOI'X'r.JC:O�UCXXJ[lIDOO�·ao ..-.:IIXJOOOOIJDCCI:lPOouooctIOD_.........Ali'XlDIJ��
-1)-' -o- -o--

CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
fONE 1581 - - FONE 1602 FONE 1581

A Floricuihua pede ao

seus emsvels fregueses que as

encomendes de cercas e pal
mas para o Dia de Finados
sejam feitas até ·25 do cor

rente, Corôas, de 10$ até 50$i
palmas de 5$ até 15$.

15 v .........j

A's 7 horas

�laísie IHI alta roda
Com Ann Sothern. Lew Ayres e

C. Aubrey Schmidt

Cine Jor. Bras. 2/18
Vida Esportiva
Flamengo x S. Cristóvão
Em jogo ontem realizado, no

Rio, entre as equipes do Fla
mengo e do S. Cristóvão, saíu
vencedora a equipe do Flamengo,
l'lol' 4 iii O.

Beneficio de órfãos (Desenho
Colorido)

Notícias do dia

Preços 3$000 e 2$000
Livre de Censura

o gavião do mar
Com ErroI Flynn, Brenda
Marshall e Basil Rathbone

dias.
*

A B. Aires chegaram ontem
os naufragos do vapor uruguaio
« Mald�nado", torpedeado. À
noite partiram para Montevidéu.

.Coração do norte
Com Dick Foran e Miriam

Hopkins

Esta noite, 130 avioes da
RAF bombardearam Osnabrück,
na Alemanha.

Bichos e bichas (Desenho)

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

Continuação do seriado:
I

A garra de ferro
Com James Quighley

Complemento Nacional (D.F,B.)

Preços: 2$000 e 1$500
Imp. até 14 anos

Complemento Nacional (D.F.B.)
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