
Precisamos acabar, os· exploradores
truções estão vigorando desde
o dia 24 do mês passado. Cumpri
la, escrupulosamente, é dever de
todo comerciante honesto. No
caso de burla, que o consumi
dor denuncie às autoridades o
nome do infrator, para que, en

tão, seja levado à barra ço Tri
bunal e, aí, expie o crime de ha
ver tornado mais angustiosa esta
hora enlaivada de suôr e de san

gue.
Por isso que, sem complacên

cia e distinção, o comerciante
inescrupuloso e o testa-de-ferro
insolente devem ser punidos com

rigor.
O povo reclama o direito de

viver sem ser explorado por
quem quer que seja.

mas
Jú está em pleno vigor, desde

2'1 de setembro último, o tabela
mento dos gêneros ele primeira
necessidade.
Uma vez que se tomou a deli

beração de estabelecer oficial
mente, os preços dos gêneros de
consumo indispensável, cumpre,
agora, à Comissão respectiva,
tomar medidas constantes dirc
[as e enérgicas, no sentido de

extinguir o abuso, aliás, f're
quente, de aumentar os preços
desses alimentos sem molivo

plausível.
Velho e revelho é o vezo de

explorar a bôlsa elo povo, prin
cipalmcnte no que concerne 3�S
gêneros alimentícios, dos qUUlS
se não pôde prescindir. Não se

compreende que, justamenle, os

artigos de consumo geral tenham
os preços progrcssivarnen te au

mentados ele maneira a deixar
os pobres e, mesmo, os remedia
dos, a clamar contra a carestia
da-viela, sem poderem indicar à
Justiça a fonte ou a causa dêsse
crime contra a economia popu
lar.
Cremos, entretanto, que as ins

truções sôbre a tabela, recen

temente publicada, vieram, tal
vez, livrar o povo elas garras
dos aproveitadores, que fazem
fortuna à custa da desgraça
alheia. Pois, hemos de convir,
não são muito suaves as multas

previstas para aqueles que ven

dam gêneros por preço superior
ao tabelado,
Observadas pelos fiscais, rigo

rosamente, as mencionadas ins
truções, não haverá comerciaa
te que se atreva a maioral' os

preços fixados. Isso, porque,
principalmente, o tabelamento
atende não só os interesses do
vendedor, como, também, em

parte, os do consumidor. Dize
mos "em parte", porque os pre
ços ele alguns gêneros, quiçá, po
deriam ter sido taxados de mo

do a beneficiar, ainda mais, a

bôlsa do consumidor, agora que
as nossas economias e energias

disponíveis devem reverter cm

benefício da guerra, que nos foi
imposta pelos sicários do "eixo".
E essa de dar aos gêneros ne

cessários à alimentação cotidia-
113 um preço mais acessivel an.>

menos favorecidos da fortun a,
de fórma alguma seria medida
drástica. Pois, no caso, não G0
trata de produtos importados, os

quais, forçosamente, deveriam
encarecer, para assim compen
sar as perdas e os riscos de
transporte. Mas, nesta terra, em

que "pranlando dá" e em que o

café, a batata e o milho nascem

ali, atrús do morro? ! ...
Todavia, a tabelae as suas ins-

Pessoal que vai I
servir nos bondes

Lecionou química mé.
dica durante 40 anos

P. Alegre, 8 (C. P.) -- Em con

sequencia do racionamento da
gasolina, grande número de
"chauffeurs" ficou sem trabalho
o que motivou provi�ências por
parte das autoridades trabalhis
tas e da interventoria federal.
, Entre as empresas ouvidas a

respeito, conta-se a Carris Porto
Me���,q�seprontific�a
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Racionamento da agua e Porto Alegre
PôRTO ALEGRE�· ,8 (O ESTADO) ._- OS I JORNAIS DESTA CAPITAL DIVULGAM UMA NOTA DA PREFEITURA MU

NICIPAL, SUBSCRITA PELO SR. LOUREIRO! DA SILVA, PREFEITO DE PôRTO ALEGRE, RECOMENDANDO AO POVO A
MÁXIMA PARCIMôNIA NO CONSUMO DA ÁGUA, POIS, EM VIRTUDE DAS DIFICULDADES CRIADAS PELA FALTA DE
TRANSPORTE MARtTIMO, OS "STOCKS" DE SULFATO DE ALUMíNIO, PRODUTO INDISPENSÁVEL PARA A CLARIFICA
çÃO ,iDA ÁGUA' 'ESTÃO JÃ, SENSIVELMENTE, DIMINUIDOS, TORNANDO NECESSÁRIO REDUZIR AINDA MAIS o SEU

EMPRÊGO.

Porto Alegre, 8 (C. P.) - En
tre os professores que, sábado
último, receberam na Faculda
de de Medicina o titulo de "Pro
fessor Emerito" rigura o dr.
Cristiano Felipe Fischer, que,
durante 40 anos, foi lente de
qu.ímica-médica.

O professor Cristiano Fischer
é um sobrevivente da Faculda
de de Medicina..

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

A «Fortaleza Voadora» enfrentou 40 caças 22 predios serão adaptadOS
UMA BASE NORTE-AMERICANA NA INGLATEHRA, 8 (A. P.) - Revelou-se agora um dos vôos

I

b
"

t·.. P AImais notáveis da guerra, no regresso de uma "fortaleza-voadora" semi-destruida sôbre a França, cujos trio pal18 a figOS ao l-aereos em orto egrepulantes, no entanto, escaparam com vida da aventu ra. A referida "fortaleza-voadora", chamada "Phyllis", I
.

foi atacada por .40 aviões alemães "Focke-Wulf" de caç�, durante a incursão efetuada sexta-feira contra I Porto Alcarc 8 (D. N.) _ A reunião do di 6 C[ o t coMaulte, na França, e quando o piloto, tenente Charles Pain, empreendeu o regresso, o aparelho estava nas,
"

'r . Ia: ue c n ou �n _a
seguintes condícões: dois motores inutilizados, o leme e o estabilizador com três buracos de bala cada um,

. presença do sr. Leopoldo ele Azevedo Bastian, presidente da Associação
os controles destroçados pela metade, o trem de ater rissagem igualmente semi-destruido, um enorme bu- ! Comercial, e dos proprietários dos edifícios onde serão construidos os

raco em uma das as�s e dois.na fuselagem, Além disso tudo, alguns tripulantes fel:i�os ..
E a "fortal.eza-voa· I primeiros 22 abrigos anti-aéreos da cidade, deliberou que as referidas

dor�", nessas precanas condições, depois de responder o ataque dos 40 aparelhos mnrugos, conseguiu fazer obras serão realizadas pelos proprictáríos dos edifícios não gastandoa vIagem de volta e descer sem maIS nesta base. , . , .

'

----------.

' ,

o poder publico, por enquanto, numerano algum.

Profissionais da aI r1uinta coluna" DESAfiO edifí�isOS�r����ro�n�:,r���e:n�i-:S�r���l ����!�iC��n�:�����sB�s��a�eg;����)�
ii Banco Nacional do Comércio, Bragança, La Porta, Galeria Chaves, Caixa

Um telegrama da Agência Meridional, procedente ele Santos, inf'or- Econômica Federal, Dois Irmãos, Jaguarão, Palácio do Comércio, Novo
ma que compareceram perante o juiz da segunda vara, vinte nazistas Foi ante-ontem publicada Hotel Jung, Terra Lopes, Hotel Carraro, Alcaraz, S. Carlos, Capitania
aqui residentes, bem como em São Vicente, denunciados pelo procura- a tabela estabelecida para a do Pôrto, Instituição dos Bancários, Esses abrigos poderão acolher ....
dor do Tribunal de Segurança Nacional, por desacato às determinações venda do pão. Amparada por 13.173 pessoas.
das autoridades no caso do fechamento da sociedade alemã "Schuetzen- uma «resolução» revestida de O viaduto da Avenida Borges, que constitue um magnífico abrigo an-
Verein", considerada como centro de atividades nazistas. ·can.ter oficial e que deveria ti-aéreo, pôde receber 1.200 pessoas.

Pelas qualificações, verifica-se que o grupo nazista estava bem re- emprestar-lhe todo o respei- Os edifícios do Clube Caixeiral e Confeitaria Roco estão sendo exa-
presentado, pelas profissões, a-fim-de servir à quinta-coluna alemã. En- to, está sendo ousada e de-
centram-se entre êles financistas, comerciantes, mecânicos, diversos téc- saforadamente violada.
nicos em corretagem, rádio-telegrafistas, engenheiros navais e milita- E' que nunca se estabe-
res. Acredita-se que os quinta-colunistas serão presos. leceu aqui o preço de qual

quer mercadoria, punindo-se
os que acaso o violaram.
Não desejamos, por ora, alu
dir à tabela geral dos gêne
ros de l.» necessidade. E'
nosso intento apenas referir
o que se está dando com o

peso e o preço do pão.
Tendo sido tixado ante

ontem o preço de 100 rs.

para cada pão de 50 gramas,
já ontem uma Padaria for

neceu, aos seus fregueses,
miseraveis pãesinhos de 30

grs., àquele preço !,
Assim, pois, não póde ha

ver violação ma i!'. acintosa
e arrojada, assumindo visos
de legítimo desafio à Comis
são de Tabelamento e ao

•

minados, para se verificar se comportam a construção de abrigos.

Só às autoridades interessa- Camisas, Gravatas, Pílames,
rã, de- fato, o que sabes a res- \feias das melhores, pelos menores

I peito da "qulnta-cohma". (L. preços só na CASA MISCELANEA.
D. N.). - Rua Trajano, 12.

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

«O Volga tornou-se terra-de-ninouenl»
Londres, 7 (R.) - Os alemães admitem que os rUSSOS estão ainda,

recebendo abastecimentos cm Estalingrado pelo Volga. ,
"O Volga tornou-se a "terra de ninguem" - disse o correspondente'

de guerra alemão pelo rádio, hoje. "Não há navios ou botes no rio dU-!ranle O dia, mas, à noite, os russos ainda cruzam o rio trazendo reforços, I

víveres etc., para as suas tropas".

Governo, que a criou.
Um dêsses pãesinhos mi-Roosevelt orgulha-se dos trabalhadores

Washington, 8 (A. P.) - Em mensagem dirigida à Confederação de
Trabalho norte-americana, o sr. Roosevelt afirma que em todas as par
tes, durante sua recente visita de inspeção às atividades para a guerra,
viu o que os trabalhadores faziam para o aumento da produção. Acen
tuou d�ue, em todas as oportunidades, os trabalhadores lhe deram a

con�s e'lça de que podem suportar tudo quanto seja necessário para ga
nh�on21t guerra. Eles não vêm no trabalho algo árduo, contínuo, preciso
e s���oso. Cumprem seu trabalho porque isto é um dever. "Estou oro
Está

o deles", - termina o presidente.

croscópicos, pouco maior que
um ovo de galinha, - foi
nos trazido por um colabo
rador do ESTADO.

J--_ .. _,.,
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Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos órgãos internos

Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam-se e inflamam
se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda, uma rai
va, uma comoção violenta, uma

noticia má ou triste, molhar os

pés, um resfriamento ou alguma
imprudencia.
Moléstias graves podem come

çar assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestionam e inflamam mais depres- Isa, sem que a mulher sinta nada no cornêço.
Nada sentindo no cornêço da congestão in terna ou dá in f'Ia

mação, a mulher não se trata a tempo de evitar. que a doença
se agrave e vá peiorando cada vez mais.
E' esta a causa das moléstias mais perigosas

Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteira sem demora.

Instituída a moeda «Cruzeiro»
Rio, 7 ("Estado") - Comuni- lei n. 4.166 de 11 de março de

ca-nos o Dip. 1942.
"Na reunião do Ministério, ho- Resolveu-se rever todo o Pla-

je realizada, o ministro da F'a- no de Obras Públicas, devendo
zenda expôs o plano tínanceíro o ministro da Fazenda apresen
para atender á situação criada tal' ao Presidente da República,
pela guerra, tendo sido aprova- no mais breve prazo, o plano de
das as medidas consubstancia- obras em execução, afim de ser
das nos seguintes decretcs-Ieís: determinada a suspensão daque-

1.) - Autorizando a emissão las julgadas adiaveis. No prúxí
de obrigações de guerra, na ím- mo orçamento não será incluída
portancia de 3 milhões de contos verba para qualquer obra nova.

de réis; As que forem consideradas ím-
2.) - Autorizando o ministro prescindiveis aos fins de segu

da Fazenda a emitir letras do rança, serão realizadas com os
Tesouro no valor de 1 milhão de recursos especiais destinados ao

contos de réis; financiamento da guerra;
3.) - Restringindo a f'aculdu- Não cogita o governo de outras

de emissora do Tesouro e ampli- medidas especiais destinadas a
ando as atribuições da Carteira aumentar os seus recursos".
de Re-desconto; AQUISIÇAO DE OURO
4.) - Instituindo o cruzeiro O Presidente da República as-

como unidade monetaria brasi-I sinou decreto-lei determinando
leira. a emissão de papel-moeda até a

5.) - criando a comissão de importaneia de 600 mil contos
Defesa Econômica; de réis, a ser aplicada na aqui-
6.) - Derrogando a disposição sição de ouro, no Brasil e no es

contida no art. 2.° do decreto- trangeiro.

O sr. Rockefeller acrescentou que

esperava que essa visita resultasse

numa crescente compreensão mú
tua dos povos do nosso hemisfério.

-

Aliança �a Haia
Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos

I�'
pelas moléstias do út ero, pêso no ventre, dôres, cólicas e per

I turbações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a he

morragia, provocadas peJos sofrimentos do útero. fraqueza geral

Iii.
e desanimo provenientes do mau funcionamento dos orgãos
útero-ovarianos, tristezas súbitas, palpitações, ton turas, calor e

dôres de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras. falta de animo pa
ra fazer qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações
da saúde causadas pelas congestões do útero.

I..
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

Comece hoje mesmo

I
a usar Regulador Gesteira

.

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

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

Séde: BAIA

Farmácia «Esperança)
do

farmacêutico NILO LAUS

Fund6d� em 1810
Seguros Terrestres e Moríttmoe

Dados relativos ao ano de
Capital Healizado Rs.
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 dê dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz. (prédios e terrenos)

1940
9.000:000$000

54.700:000$000
:1.929.719:000$000

28.358.'717$970
85.964:965$032
7.323:8.26$800

22 354:000$000

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

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

•

•

,

Condenações na Alemanha
Zurique 7 (R.) - Segundo anos de cadeia com trabalhos

anuncia o "Frankfurter Zei- forçados" pelo seu procedimento
tung" I um individuo de Darrns- indecente durante a remessa de

tadt, de nome Zenkelder, foi gêneros destinados aos soldados
executado pelas autoridades na- que combatem na frente or ien

zistas sob a acusação de tenta- tal". Em Loeben, na Austr ia, um
tiva de sabotagem contra a orga-I individuo de nome Beck foi con

nização agrícola alemã. denado a 5 anos de trabalhos
Além disso, o mesmo jornal forçados sob a acusação de "es

anuncia ainda que o burgornes- palhar boatos malévolos". Esta
tre de uma cidade do distrito

I
última informação foi publicada

de Samland, ao norte de Koe- pelo proprio jornal do Fuehrer

nigsberg, foi condenado a 2 - o "Voelkischer Beobachter".

PREÇOS MÓDICOS

Santiago, 7 (H, T. M.) - O Minis
tério da Economia anunciou que o

vapor argentino "Juncal" chegará
ao Chile em meados de nove-mbro,
com um carregamento de 10 milhões
de litros de gasolina, que servirão

para aumen tal' as reservas existen
teso A chegada dessa gasolina não
modificará as medidas restritivas
aluais, relativas ao consumo de es

sência,
Sobe atualmente a 100 por serna

na :1 produção de aparelhos de ga
sogênio para substi tuir a gasolina,
nas necessidades industriais,

Rendição de guarniçao francesa CLUBE DOlE
cs���fa� ��Ja�eez:lt:rs�D� �o��:�i�f,��:��e��� I �::��,:��'��s f���n���::a O�t����I��S n�e ��:� De orde�V �� O

Diretoria, Oacar novam e'nte no ca rt"a--zusada pela primeira vez pelos sul-afrioa- da colina. Os carros de assalto, apoiados
nos em Madagáscar na captura de uma pela infantaria, dir-ígtr-am-ss, então, para co:nunico aos Srs. socios que' Ir

posição situada em uma colina nas pro- a colina, com suas torres vomitando fogo. O Ingresso de pessoas estra-
ximirlades de Jojahely, a 170 milhas ao Antes que a ação da infantaria se de- nhas ao Clube só poderá Londres, 7. (�.).-: As ameaças. a ,nacar voltam nova�lent� .a? cartaz
sul de Diego Suarez. A posição foi rapí- senvolvesse, o oficial francês deixou sua

ser tolerado depois que o das estações rádio-emissoras de Vichí , de Oslo e de Paris, dirigidas pe-
damen te tomada. posição com uma bandeira branca na I I

-

Os franceses estavam fortemente en- mão, rendendo-se com sua guarnição de socio que os acompanhar os a emaes.
_ '"' _ _ .

trmcheírudos. Um oficial br ltân íco diri- trinta homens. Como condição de rendi. conseguir a devida permis- "Trabalhos de construçoes e de f'ortifícações estao sendo fCItas, mas

giu-se para a colina, declarando que ção, o capitão f'naricês telefonou para a são da Diretoria. por motivos óbvios os pormenores não podem ser divulgados", diz °

queria parlamentar. O capitão francês f�rça fr�ncesa �a vanguarda q::le tarn- Não poderão, sob pretexto cornentador da estação de Oslo.
. . ...apresentou-se. Disse-lhe o oficial brltâ- bem depos as almas. A guarmçao fran- 1 t

. Jean Azema comentador de assuntos políticos da rádio-emissora de
• • -

n tava completa cesa então formou ao longo ela estrada i a gum, mesmo que es eJam : . . .

I
l1lCO que sua posiçao es ' . -

'. '. . h d
. Paris fez tambem alguns comentanos, mais negros ame a, a pro-luna que ali se encontrava, seria melhor e desrtlou diante do comandante da co- acompan a as por SOCIOS,

..

'

capitular. O capitão francês respondeu luna sul-afr-icana e da guarda de honra frequentar a sociedade pes- posIÍo... . . .

que a última ordem que havia recebido que apresentou armas. Apenas um ho- soas residentes nesta Capi- Andre Dernaison, chefe da H:ldlO Nacional francesa, na França
era lutar e que, como as linhas telefÔ'1 mem estava ferido seriamente por um til I íd d ocupada numa irradiação de Vichi disse, por sua vez: "Os franceses

. .. nl 'ti a, sa vo em so eru a es' ,

arucas estendidas ate o quartel general

I
es I laço. e granada .no ombro. Esse 110"

t d
í

d i devem estar advertidos de que péssimos tempos os esperam, não só ei r �e-estavam cortadas, nada mais tinha a fa- mem fOI operado alí mesmo por um J
ex raor rnurrcs e me rem te

_
... . "�,,

zer senão lutar., médico sul-africano à luz elos holofotes deliberação da Diretoria. lação a Dacar como a toda a Áfnca OCIdental, que VIra a conhecer v

Na manhã seguinte, a ardlharia britâ- fie uma a'mp\llâncla. Orlando Filomeno, secretario. pos gravissimos".

I

Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício
Mercado,

FONE 1.642

R.

o marechal Boris
Champonikov

l\'IOSCOll, 7 (R.) - Os jornais as

sinalam o fato de que o marechal
Boris Champoníkov, que no dia 5

completou 60 anos, continua, a des

peito do seu estado de saúde, a lo

mar parte ativa na organização de

planos para a "frente russa".
Em 1940, resignou êle o cargo de

chefe do estado-maior em virtude
ele doença, tendo sido pouco depois
condecorado com as insígnias de

imporlante ordem, em reconheci
mento pelos serviços que prestou
na carreira militar.

,.
Não tenhas dúvida em de

nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; . não merece tua estima um

I
traidor da Pátria. (L. D. N.).

A falta de gasolina
no Chile

do

Diretores:
Dr. Parnphllo u'Utra Freire de Carvalho. EpipIJanlo

d€ Souza e Dr. Francisco rle ·Sá.

Agências e

Sucursal no

cipais

sub-agências em todo o território nacional.
Uruguai. Regul.rdores de avarias nas prin
cidades da America, Europa e Alrtca.

Agente em Floriemópoli s

CAMPOS LOBO & (ia.
FELIPE SCI-IMIDT N 39RUA

Caixa postal /f)-- Teleohone 1083--End. Tel. c ALU.4NÇA 1

Sub-Agente· em Laguna, Tubarão. Itcicí,

IBlumenau e Loqea.
,-----,

Jornalistas sul-americanos visitarão os
Estados Unidos
-r-r- SegundoWashington, 7 (R.) Irias de guerra, os campos de trei

narnento e os centros navais.
Essa viagem, declarou o sr. Rocke

feller, permitirá aos nossos amigos,
os lideres da imprensa das demais

repúblicas sul-americanas, avaliar
a nossa decisão em derrotar o es

cravizador poderio nipo-germano
italiano.

anunciou o sr.Rockefeller, oitenta e

cinco dos principais jornalistas e

escritores procedentes da 19 repú
hlicas sul-americanas, virão aos Es

tados Unidos durante o próximo
outono e inverno, a-fim-de inspe
cionar as atividades bélicas na qua
lidade de convidados do "National
Press Club".

Os visitantes entrevistarão os lí

deres do govêrno, da indústria e da

irnur ensa e inspecionarão as índus-

»

Jusé
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Esgotam-se alemãsas reservas
MOSCOU, 7 (R.) --- DE ACôRDO COM A RÁDIO LOCAL, OS ALEMÃES SE ENCONTRAM COM TÃO GRANDE ES

CASSEZ DE RESERVAS NA FRENTE DE ESTALINGRADO QUE SE VÊM OBRIGADOS A LANÇAR À LUTA UNIDADES ES
PECIALIZADAS 'COMO AS DE ,ENGENHARIA, E . A DE CONSTRUTORES DE PONTÕES.

JUSTIÇA GRATUITA

I'

Faliou o senso do :e••••••••••••••••••••••••••••••••••:
o B""�'�;�!!��:.ài��:�,'o : S E DAS !

sr. blspo titular de Maura e ex-bispo g.,. • &
Botucatú, acusando, numa generahzaçab W
grave e impensada, todo o clero ríogran- • •?:r�� ...dg.oS�:a'��nt;i��a��:��e peâ��i� • drê maravilhoses, Iíníssímo acabamento 8cíplína e ordem, é uma figura de desta- pa roes
que, que pela sua jerarquia, do clero na- • •cional a arregaçar a batina austera e pa- d Ih f ' b ..

d ' -

tentea'r seu nenhum respeito pelos supe-. • as me ores a ricas o paiS, sao ®riores a começar pelo Cardeal Leme.

I sp..'_Exata�lente quando do sacerdote, nas si- • �
tuações como a presente, se aguarda a

t d b I
-

dcooperação cristã, quando � su_a palavra A encon ra as nos a coes a ..de cordura se faz necessária, e um pre- •
lado a dar espetac�llo_v�rdadeiramente'.. Casa SANTA R SA.

..contristador. Não ha dúvida que os pa-
dres não estão isentos do dever de apon- .. •tarem à autoridade pública os elemento.'

•maus que, por abas ou palavras, sabota, .., •
rem nossas iniciativas. Oerto é, porém, JOOO .,.,.,.,

que, ao faze-lo, devem ser claros, preci- .. •sos, verdadeiros. As generalizações, per!- ..,
gosas nos períodos de bonança, podem • D"

,

t b '

d d •assumir caráter catastroríco quando um larlamen e rece emos novI a espaís se acha em estado de beligerância. A a •denuncia ou a delação, não a sabem tole- ...

:;�iSo�U:;��iI��muPa��s ���t���, e��fa� •
R F I' S b 'dt 54 F 1514

•
to concreto. Não foi, como bem acentua- • ua e Ipe c mi, - one •ram nossos colegas do "Jornal do Co-
mércio" numa longa "varia", bem inspi- • •rado o sr. bispo tltular de Maura, Ao

f�;:�;�ã� �i�t��� r��\����,e�x��;. �ãe��a� ••••••••••••••••••••••••••e.e••••••••
não possuir aquele senso de justo equ.llí-

CONCURSO PARA DENTISTA DO ROS·

O S W IIbrio que deve ser traço de todos os ho- lILITAR
.mens e, em especial modo, dos sacerdo- PI1.'AL 1\' sr umner e es e asites aos quais solicitamos, com filial res-

* •

Pfaelitato.S'. conselhos e confessamos nossas É nesta data, aberto pelo prazo de 60

declaracões dodis o concurso de títulos para círur-
* giO�s dentistas contr-atados, a-fim-de ser- sras dis- A grave acusação visou diretamente o virem neste Hospital, devendo os Inter-és- •

clero riograndense, cujo chefe ilustre, o sados apresentar os seguintes documen-

j sr. arcebispo d, Becker, foi a primeira!1 tos: . . .

.autor ídàde eclesiástica brasileira em três a) - Diploma passado por uma. l!'a�ul-I Washington, 7 (R.) - Comentando o último pedido formulado por
pastorais, antes, e em orações, depois, a I' dade de Odo�tolOgFla dOflcllal ou ?tf.ldc�ahzda- Stalin para que fosse aberta uma segunda frente o sr. Sumner Wellesapontar os perigos, em face da Pâtrta e da pelo Governo e era e cer 1 a? e "

da Igreja, das ideologias nazi-fascistas. I seu registo no Departamento Nacíonal sub-secretário de Estado, declarou hoje aos representantes da imprensa
Ainda a 7 dêste mês, protestava contra : de Saude.

,- . . lêr d I
-

d l'd '
.

-,
a brutalidade dos nossos inimigos, tendo, I b) - Cer tídâo de nascI��nto em orr- que er a 'as ec araçoes

.0
I er russo com a maior atençao. ACI escen-

aJllterio�ente, em círculares, proibido o g ínal, provando ter no maximo 35 anos
tou que era quase desnecessário repetir, pois tantas vezes fôra acentua

uso de Imguas estrangeiras e determ ína- de Idade.
do o apôio do clero aos governantes. O c) - Certificado de alistamento ou de da essa orientação, que o governo dos Estados-Uriidos tencionava con-
chefe supremo do clero gaúcho agiu, as- reservista, com o registo de que seu pos- ler ",. d . 'I'

. ,: , .

sim, com energia, patriotismo e presteza, sl!idor se acha em dia c,om a� .obrlga, cec er aos exerci tos I USSOS to o o aUXI 10 possível, mater ial ou flSICO.
sem, ell1tretanto, cometer injustiças, in- çoes concer.n�ntes ao Serviço. Mítítar. Esse auxílio, afirmou o sr. Sumner Welles, estava sendo fornecido à
compativeis com suas altas funções sa- <;1) - Cópia de ata de inspeção de

, . . _ .

eerdotais. Aliás, acentuou agora s. excia. saude.
... Hussra, na maIOr extensao possível.

"acusar o clero do Rio Orande do Sul de e) - Atestado de conduta CIVil, firma
partidário do "eixo" é uma falsa impu- do �or autoridade competente e folha

tação que merece ser discutida perante corrida.
. . .

os tribunais. Se, porém, tivesse havido f) - Ser _braSileiro natc? �u na�u:-ah
excessões esporadlcas, de que alguém zad_o, e no gozo do seus direitos CIVIS e

fosse r-esponsavel, seria sempre crIm íno- polítícos.
. ..

so atribuir a uma coletividade respeítâ- g) - Carteira de Identidade.
vel, dirigida por prelados conceituados, !") - Ate?t�do de vacina.

,

fatos reprovaveis como os que o ex-bis- I) -, Resid ir- há mais de seis meses

po de Botucatú alega". :t!:ste deve ser o nesta Cidade.
.

pensamento de todos quantos se não T_odos os do<;!umentos �clma. com ex

afastam das boas normas. A acusação va- ceçao dos ref�l'ldos nas alíneas c e d, de

ga, generalizada, sem alicerce em fato ven� ter as rírmas reconhecidas por ta-

positivo e, conseguilntemente, dificil de bellao.. . _

ser provada, é, além, do mais, perturba- P.ara maiores �s�lareclmentos, devera?
dora de todas as atividades. Levant.ar I o.s mteressa�os d írígtr-se ao Hospital MI
suspeitas contra urna coletividade ou uma Iítar, d�s 8 a� 12 horas.

. _ "

pessoa, não é apenas grave: - e, no mo- Hospital lVlllltar de FlonaRopolls, 2D
menta atual, impatriótico. Apontem-se, de setembro de 1942.
destemidamente, os que dentro' de noss'l '

desi�nasão casa, sejam eles quem foren'l, contraria-

�nidã-s;'" -l'�:�;�s:à_��.?v�:as�a�.�.ui��l��e.d.. � ��.� ����mas tenhamos a col'�� ç�!eas de, assu- � �
.

.
mir a responsabilidade de nosS'â� :�Itud�eosWashmgton, 7 (R.) - O preSI" e, com ela, o encargo de provar asllldo' -

Se é as
dente Roosevelt encontrou o termo sas alegações.

�

r'l,r.I�
F!h1'll'rue ''';''' obtel'

* � � l-rOt

"Nações Unidas" quando, em seu Ainda há. POUC? os' jornais divulga- tO.O faC 1 -

S DB
l't fI' 'b

vam porta-na baIxada pelo sr. Ministro T1L'J\\.elO, re eha 80 re outras alterna" da Ju�tjça, reIativamell'te ao trwbalho nas I PILu r,

EB.·tivas, - é O que informam, agora, repantlçOes publlca.s e ao eSforço que, na I rrhOl'a

p,resente, ao funcionalismo incumbe. EU.os jornalistas norte-americanos Da" fazer e da maneira a proceder no seu

se-/ R '

vis e Lindley, pelo "E'venI'ng Stan"
tor

.. Não devem, f.risa a portaria, ser dis-

� i ut\-- cutldas, d€ll1otro da repartição as canvic-
' CO li}

da J'(] " • Levantando-se, o presidente ções ou as OPiniões, dos coJoega�,

estranh,
as

�
r qU \;ourer

�ao serviço. Co_m.o, porém, cumpre-nos es-j' �.
pO a S. 'dO'? afoi à procura do sr. Churchill, en" tar alerta e vlgllant,es - se fo'rem regis-

�
uuar la _tk �tão seu hóspede, que, na ocasião,. se

tados caso� previstos pela lei de Segu- I �
dO estoU .. ----. f(,_�" rança NaCIOnal, dev,em ser os mesmos

encontrava no banho. c?l1�lIJnicados, P?r escrito, à secção espe- I � .

, cI�h,zada do .Mll1istério, a-fim-de que o I .�����::::::::::==�����!!!_EDITAL DE PRAÇA E I,EILÃO COM Õ mmlstro, ul1lca autoridade competente ..

PRAZO DE 8 DIAS . po�sa dar as �rovidências urgentes cabi:' O per-.go das no·ates
I
veIS, !"- portana em apreço é modêlo de •

«
seremdacle e de equilíbrio. Não se ali-' a' r�-(aO Doutor Aristeu Rui de GOtlvêa Schie- menta. a de�ação a,nônima nem se permi- II S8

fh�r, Juiz, Substituto da la Circunscriç1io tem Shs�ussoes de fatos alheios ao servi- Londres, 6 (Associated Press)em exerclClO do cargo de Juiz de Direito, ço publiCO mas, também, ,não se tolera A f -" r" )' dda la Vara da Comarca. de Florianópolis, I passividade em face daqueles b' '1' o
S es el as o lCWIS c Izem que o a "

E�tado de Santa Catal'1na, na forma da' ainda não capacitados de quel��lt:::;�� vento da prolongada "Noite Ártica"
leI, etc.

I em guer.r� com paí.s�s do ",eixo". Esses aumentará os pel'Ígos que terão deFaz saber aos que o presente edital de deve:n S;I ap?ntados a au�orldade,!"m co- arrostar os comboios destinados a'leilão com o prazo de oito dias virem ou I rr,lUnlCaçao es�rita, assu.mll1do o slgnatá- R" '. _ .dele conhecimento t!verem que, no dia r�o responsabIlidade inteka pela aCUS.l- .

USSIa. A, lIl�p.1 e.s�ao predonllnanteOItO 90 corrente, qUll1ta-feira, às 14

üo-/ ç�o que formular. Assim agem as �U'to, e que a ma vlslblhdade diminuirá aras, a frente do Palácio da Justiça à lo'lda?es. temp?rais que sabem ser justas. facilidade de ataclue pelos aVI'o-'esPraç.a Pereira e Oliveira, o oficial' de
.

SI. bISpo tltular de MaUl'a, ao contrá- . . .
,_Justiça dêste Juizo servindo de porteiro 1'10" agiu a�oit�mente. Será s. excia. to. Inlllllgos, I11�S favorece\a. a atuaçaodos aud!tó�ios, trará a público pregão de davla, o prllnelro a penitenciar-se da ati dos submarInos e COI'sanos de su"venda e leilão à quem mais der e maior tud-e espetacular assumida. perfície.lanço oferecer, o seguinte: - N. 1 _

Um balcão para sala de jantar com um
metro e quarenta centimetros por noven-
ta e cinco c�ntimetros (1,40 x 0,95). N.2 - Uma cristaleira pequena com um
metro � quarenta centimetros por noventa centlmetros (1,40 x 0,90). N. 3 - Um
guar:da roupas com um metro e sessenta
cen.tlmetros por quarenta e cinco centi
metros (1,60 x 0,45), avaliados respectivamente por 275$000, 200$000 e 175$000,todos envernizados de escuro e não aca
b.ados. :t!:sses moveis foram penhorados àfirma G_omes & Filhos na ação ordinária(execuçao de sentença que lhe move Rai.
muru:I0 Bessa. E, para que chegue ao co
nhecllnento. de todos mandou expedir o
presente editaI que será afixado no lagardo costume e publicado na Imprensa naforma da lei. Dado e passado nesta cida"
de_ de FlorianÓPOlis, aos trinta dias do
mes de setembro do ano de mil nov�e:1'tos e quarent� e dois. Eu, Hygino Luiz
qonzaga, EscrlV1io, o subscrevi. Selos afmal. (ass.) Aristeu Rui de Gou'VêaSchiefler, Juiz Substituto em exercícioEstá conforme. .

PODERÃO SER ORGANIZADOS

SERVIÇOS DESSA CLASSE NAS

FACULDADES DE DIREITO

.1O presidente da República aSSI

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

catedrático de Faculdade de Direi

to, oficial ou equiparada, poderá
requerer à autoridade local, enC:1I'"

I egada do serviço da Justiça Gratui
ta, a organização de um serviço au

xiliar do mesmo, que funcionará
Isob ::l orientação e r-osponsabi lida-

I'de do referido professor.
§ le - No requerimento, o pro

Iesscr indicará o horário elo ser

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

halhurá sob sua direção e série
escolar respectiva, e as limitações
de capacidade do serviço, quer

quanto ao número, quer quanto ii

natureza dos assuntos.

§, 20 _ Caberá à autoridade en

carregada da Justiça Gratuita en

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

Art. 20 - Revogam-se
posições em contrário".

Rua Treleno 0.0 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlllcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Cód�gos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

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

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

melhores taxas :

Stalin

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Como se originQI,I
de ((Nações

,

... -""_

Â__ '�,""\H"Qrf,., l; ..... ,.A\ n�
à disposiçl1o (rbUa ...uC4 ÜV1'vl -Tr"" ":...,,,
Limitada 6%
Ayiso Prévio 8%

C/C Pta,Zo Fixo 9%Aceita procuracl.l.o pllra receber vencimentos em188 as Reparticões Federais, Estaduais e Munlcipa15.

C/C
C/C
C/C

to-

Têm que muito tempoesperar ....

I:0!1dres, 7 (R.) - O loc�ltor da. emissora alemã, comentando, asconc]Içoes de luta na frente onental dIsse o secruinte' "A pol't'dI 't
. - . - ".' "'. I Ica russae (es rUlçao .tem SIdo tao ehclenle, que terá de passar ainda perÍodbasta.I:�e cons�de�'avel u?!es que os c.ampos conquistados voltem �adqulIlr sua antJga fertIlIdade e as mlllas possam ser de no I. d d'I vo exp oI a as .e os poço,s e petro eo possam produzir o combustivel de quenec�s.sltal1l,os .. Ate agor�" a. Alemanha ainda não pôde usar em seus 11 •neflcIO propno os terntonos ocupados da Rússia".

. e

Os alemães por engano deram
munições aos russos

Moscou,7 (R.) - Tropas da élite do exército alemão foram total" ••••••••••••••••••••••••••mente derrotadas na frente central, num setor localizado a oeste de Mos" •
�ou tendo abando:lado, na retirada que foram obrigados a operar, uma· F • E •Importante elevaçao. •• armaCI8 Speranl!8.Um despacho da frente dando a notícia diz, ainda, que essas forças, �comandadas pelo general von Hoffmann, sofreram pesadas baixas em • A SUA FARMACIA •
homens e mater�ais. . • Rua Cons. Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6i2 •

U�l fato �ur�oso reglstou"se pouco depois do combate em que os rus" E d' _I' ..
sos SaIram vItonosos, Julgando que a elevação aludida ainda se encon" • ntrega a omiCI 10 •trasse em poder dos alemães, aviões de transporte nnZÍs lançaram no J • •local oito caixas de cartuchos, •••••••••••••1•••• �� •••••

�1 _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE-O Grêmio Marajoára, continuando a campanha encetada em outubro de
941, realizará, em 17 de outubro corrente, o segundo baile: «Asas para o Brasih> ..

A grande Alemonhc...
NOVO CURSO IDE EMERG1l:NCIA l>liJ
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 Civis, 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.

Represen tant es:
MACHADO & Cia_

PR"I:'DIO Alug�-se O
L prédio à

rua Joinvile, n° 60, para íamí
lia de tratamento; tem ótimas
instalações sanítãrtas. garage
e C9Sft, à parte, para empre
glide. Tratar com o propríe
tarlo, sr. Mguiel Leal, à
rua Tenente Silveira, 37,

30 v.·4

Alugam-se
1 prédio de con .trução

recente para Iamil!a de tra
amento, com Instalação para
criado 6 g r ge, à Avenida
M',uro Ramos, n- 156.
-Duas boas salas para con

sultório, à rua João Pinto
na 5 (ao lado do Banco do
Comércio). Informações: 're
lefone 1 658 e 1.500 ou rua
.ToHO Pinto n. 5- térreo.

POl1 preço de ocasião
Vendem- se: dormltorlo (Rio

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

Vende se
uma chácara

,.

suudavel e a-

prazlv el. cem 23 metros
de frente por 330 de fun
dos, sobre a estrada geral
proxlrua ao Baluear lo ds
Ponta do Lea I. Informe çõp,",
na gerencla do "Estado."

lo vs.-6

Vendem se
Um. casa e

II
-

um terr en i,
no Arlríú, fronteiros à ca

pela Ir'- I nr
. . "'''''''''

.� � .u<% I, }"H' L:000�IJOI).
-!ratar com o chaulleur
do cerro n- 1622, no pon
to dos automóveis, nesta ca

pitRl. 10 vs-l

Cão de guarda
Compra-se um cachorro for
te e bravo, para ter em cor

rente numa propriedade po r

ticular. Ofertas à r-uo Felipe
Schmitd, na 52, apartamen
to número 5.

Aluga-se ��:o �a8�onCf��
to, à rua Conselheiro Ma
Ira, 150. Informações na mes

IDI:1. Sv-l

Divergencias entre líderes
militares e Vichl

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
42a Sessão, em 5 {l·e outubro de 1942.

- Presidência do Sr. Ministro Laudo de
Camargo. - Procurador Geral da Repú

Berna 7 (A P.) - Os jornais receberam informações da Escan- blica, o Sr. Dr. Gabriel de Rezende Pas-
Londres, 7 (R.) - A r ád ío emissora . .

' .

.. _ . _ sos. - Secretãrio, o Sr. Dr. Alix RJibei-
alemã divulgou, esta noite, que os cír- dinavia, segundo as quais os círculos alemães dessa regrao esperam 1'0 de Avelal'.

culos políticos de Vichí discutem os ru- para dentro em pouco a proclamação da chamada "Grande Alemanha", I act:'nJ��:: ��::eS�tesab��u::s. aM���:��
mores relativos aos desentendimentos em que ao país desse nome se anexariam a Holanda, a Dinamarca e a Barros Barreto, Aníbal Freire, Castro
que teriam surgido entre lideres do exér- N

Nunes e Phtladelpho Azevedo,
.

f
� . oruega. Foi Ilda e aprovada a ata da sessãocito rances. , D S

. .

d f t d'
.

f
-

d I di anter-ior
Existe um conflito entre o almirante

a uecia, uma as on es essas ln orrnaçoes, os espac lOS izem Recursos extraordtnár-íosr
Dar lan, comandante das forças armadas que lá, nos círculos autorizados não se dá importância a essas cousas. N. 4.078 - Santa Catarina. - Rela-

. . ... tor: o Sr. Ministro Philadelpho Azevedo.francesas de terra, mar e ar, e o gene-, Deve-se recordar, todavia, que I-lItler, no seu último discurso, declarou, Revisor: o Sr. Ministro Laudo de Ca-
ral Brldoux, ministro da Guerra, a res- enfaticamente, que "nenhum estado burguês sobreveveria à presente marg? .Recorrent:s: Apar-ício <;le Olivei-
peito das Jímkações de seus respectivos r� .Rlbe1ro e OUtIOS e a PrefeItura.Mu-

I
guerra". n ícípal de Campos Novos. Recorridos:

postos. ., . _ _ _. Pedro Lelis dos Santos Rocha e sua mu-
Darlan afirma ser o único cornpeten-

.

Da Dll1amarc� se dIZ. �ue as \l1ten�oes �lemas de anexaçao teriam lher. _ Não conheceram
..

do recurso,
te para a nomeação de generois enquan- SIdo a causa da intranquilidade que ali esta se alastrando. contra o voto do Sr. M1ol1lSt_rO Relator.

.

'
N. 4.943 - Santa Catarma. - Rela-to o que o gener-al Br ídoux opõe-se a essa tor: o Sr. Ministro Laudo de Camargo.

interpretação. Afirma-se que o general O esforço de guerra do Brasl-1 Revisor: o Sr. Ministro Philade1pho Aze-
Bridoux solicitou sua demissão que. foi vedo. Re:c0rrente: Brasil, Cia

...de Segu-
,

ros Gerais. Recorr-idos: Herc ilia Alves
negada pelo marechal Pétain. 'Washington, 7 (U. P.) - O embaixador brasileiro, sr. Pereira de da Mota e seus filhos, menores. - Não

conheceram do recurso, contra o voto
Sousa, e os jornalistas do seu país, convidados a visitar a Inglaterra con- do Sr. Ministro Revisor.

ferenciaram pelo rádio sôbre vários assuntos, entre os quais o esfôrço N. 5.231 - Santa Catarina. - Relator:
o Sr. Ministro Laudo de Camargo. Re-

bélico do Brasil. visor: o Sr. Ministro PhiladeLpho Azeve
do. Recorrente: Alberto Zoller. Recorri
do: Santo Zago. - Não conheceram do
recurso, contra o voto do Sr. Ministro
Revisor.

Viuva Deodosia Cart Carth

ra, que voava ao largo do porto de Argel, caíu repentinamente ao mar.

Vários barcos partiram imediatamente para o local da queda do apare
lho e regressaram com os cadaveres de dois oficiais italianos. O hidro

avião afundou imediatamente. Estão sendo efetuados pesquisas para o

encontro dos corpos de dois outros tripulantes do avião. Acredita-se que
êsses cadáveres ainda se encontrem dentro do aparelho.

- Foram encontrados os corpos de mais dois tripulantes do hidro
avião italiano que caiu ao largo de Argel. O acidente causou, portanto,
quatro mortos.

J'<" J

,

\

participa a seus parentes e
pessoas de suas relações o
contrato de casament J de sua

filha IDALlA. com o sr.
CANTIDIO MORAIS

O embaixador Pereira de Sousa disse o seguinte: "O Brasil está en

viando aos Estados-Unidos grande quantidade de produtos de primeira
necessidade, como manganês, ferro, quartzo, mica e diamantes etc. O

I nosso povo está mais do que nunca disposto a aceitar os sacrifícios que
forem necessários para a derrota do "eixo".

O jornalista Alfredo Pessôa, chefe da delegação, declarou por sua

vez: "O Brasil se apercebe perfeitamente de que para vencer a guer-

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "fluinta-colunn".
(L. D. N.).

Viuva Angélica Morais
participa a seus parentes e

pessoas amigas o noivado de
seu filho CANTIDlO com a
srita. IDALlA CART CARTH. G·I

ra é necessár.io até o sacrifício pessoal".
Dr. CIBrno

Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bllbi). - Fone 1.�68.

sr .. RockefellerDeclarações do
CAHTIDIO e IDALlA

noivos

'Washington, 7 (U. P.) - Ao referir-se à sua excursão pela Amé
rica do Sul, o sr. Nelson Rockefeller declarou o seguinte: "Tenho a

certeza de que as defesas do Hemisfério Ocidental estão hoje mais for
tes do que nunca".

O sr. Rockefeller afirmou em seguida que a política de boa vizi
nhança produziu satisfatoriamente os frutos esperados. "Neste momen

to em que as Américas se devem unir contra a bárbara agressão do
"eixo", disse o coordenador das Relações Inter-Americanas, êsses paí
ses livres compreenderam perfeitamente a necessidade de cooperação
continental e constituiram uma frente única de indiscutivel solidez".

O Rockefeller acrescentou que a repercussão da guerra se faz sen

tir na economia dos países latio-americanos, o que, entretanto, terá
solução adequada muito em breve.
d4ôfiv)Ropnacionais

A brigada negregada
Londres, outubro (National Press

Service) - As autoridades milita
res alemãs impuseram a multa de
5.000.000 de francos às manifesta
ções públicas contra as atividades
da "Zwarte Brigade", ou Brigada
Negra, que obedece às ordens ale
mãs.
A Brigada Negra é uma edição

flamenga do SS. Nazista. Quando
esta brigada desfilou pelas ruas de
Bruxelas, a população, desesperada,
fez manifestações de protesto, e a

sede social da Brigada Negra foi
destruida por uma explosão.

3v.-2
-

UM «MILAGRE MODERNO»
Washington, 6 (A. P.) - A Câ

mara de Comércio Aeronáutico
anunciou que, "segundo indicam
oficiais do Corpo de Aviação do
Exército, nos fins de 1943, o núme
ro de aviões de carga e de trans

porte do Exército terá aumentado
em tantos milhares, que o transpor
te aéreo atingirá a paridade com o

transporte marítimo".
A Câmara de Comércio Aeronáu

tico acrescentou que a indústria
norte-americana está construindo
milhares de aviões de carga para o

rápido transporte de homens e de
produtos.
Esses gigantes do ar já estão ope

rando em várias partes do mundo.
A Câmara de Comércio Aeronáu

tico, termina, dizendo que o trans

porte aéreo já constitue "um mila
gre moderno".

de um avião italianoQueda
Argel, 7 (H. T. M.) - Um hidro-avião italiano de vigilância costeí-

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.
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Revelações sobre o último expurgo
Londres, 7 (R.) - Otto Strasser, chefe

da "Frente Negra", que se encontra foi mais do que um episodio da luta en

atualmente nos Elstados Unidos, recebeu tre o exército e a Gestapo".
diversas cartas da Alemanba e dos paí- Além disso, acredita-se nos meios na

zistas que Moelelers e Udet foram igual
mente "Liquidados" pela Gestapo. O cor

responelente de Otto Strasscr revela mes

mo que os meios militares alemães acre

ditam que a causa real da morte do prí
meiro elesses "ases" ela aviação germâ
nica foi a rivalidade crescente entre

Moelders e Goering. Também, o assassí

nio de Udet foi devido aos ciumes entre

esse "ás" germàntco e o marechal elo

Reich. Já na última guerra Udet era ri

val de Goering, Sob as orelens do capitão
Roehm, Udet construiu um corpo aéreo

independente ela "Luftwaffe" e que foi

dissolvido por Goering quando do expur-

ses neutros, as quais lançam uma nova

luz sôbre a situação interna do "Reich"

e as mortes místertosas e subi tas de ho

mens corno o general von Reichnau, Hei

drich, Udet e Moelders.

Essas cartas, que foram publicadas pelo
"Catolie Herald", dívulgaen 'novos porme

nores sôbre essas mortes, denunciadas

por alta personalidade governamental
que escreveu da Suiça:
"O general Reichnau, diz uma delas,

foi assassinado num trem entre Varsovía

e Berlim e n inguem duvida de que tenha

sido "liquidado" pela Gestapo. Do mesmo

modo, toelos admitem que sua morte não

go ele Roehm. Uelet escapou por um mi

lagre e Goering jámais o perdoou.
Quanto ao assassinio ele Heidrich, o

corresponelente de Strasser é formal"

"Heidrich foi assassinado no automóvel

em que viajava de Praga para Berlim

por dois agentes ela Gestapo".
"Heidrich, diz a informação, recebera

uma ordem telefol1ica para se apresentar
com urgência em Berlim, Seus altos au

xiliares conheciam essa ordem e o horá

rio ele sua par-tida, o mesmo acontecendo

com Himmler. Dez minutos elepois ela

partiela de Heielrich, dois agentes ela Ges

tapo detiveram o veículo em que o mes

mo viajava, sob o pretexto de lhe entre

garem ordens urgentes. Enquanto Hei

drich recebia de um elos agentes um do-

na Alemanha
cumento, o outro disparava contra ele

vários tiros. Heidrich curvou-se cheio ele

dores, com duas balas no ventre, en

quanto um elos agentes diz ia: "Ordens do

fuehrer". Entretanto, os checos foram

acusados elesse assassinio. Depois, os na

zistas a teíbutram o crime a pseudo-para
quedistas ingleses. Em Berlim circula,
porém, uma versão diferente: Heidrich
estava em negociações C0111 o almiran te

Canaris, chefe elo "50 bureau" do exér
cito alemão, ambos visando organizar
uma ditadura militar para desalojar Hi
tler do poder, caso se revelasse evidente
a derrota, Heidrich substituiria Hlmrnlor
na chefia ela Gestapo. Entretanto, os

meios conservadores germânicos sempre
tímbreram em desmentir essa versão
conclue o informante do Strasser.

o «Cabo ViUano»CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

·SÃO SEBASTIAO
.

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMANH
Construção modema e couíortavet, sltuada em aprazível chácara, com

espl-ndída vista psra o mar, exc lente local para cura e repouso; á

gua Irla s quente

Aparelhamento completo e moderníssimo para trat a
mente médico círüraíce e ginecológico.

Ralos X- Uttravíoleta- Inf a-ve unelhos Ondae-curtas- Ele.rlcldade
médica -Exame- endoscóp'ccs Lsbor. tório para os exames de elucida-

ção de díaguóstlcos. . .

Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 díárlo; A partimentos
de I. classe, 25$000 diãrlo; Quartos de II. classe, 15$000 diário; Svlas:
reservadas, H'$UeO dlá-Io; Aeompanhsutes.s em .refe!çõep, .r.$OOu dlario

Secção de Maternidade--- Par: os com permenêncla de 10 dia� Em Apar
tamento rle I. classe, InC'U8,ve sela de (\pPTaçoe;:: com parteira da clí
entei:lOO$OOO e com parteira da Casa de Saúde 350$000.
Para estadas prolongadas preços acombinar. O doente pod ter mé Iico

paetícular FLORrl�NOí'LIS
Largo Sito Sebastião Telefone 115::1

Os embaixadores americano e inglêS
teriam ido ao «Kremlin»

Washington, 7 (A. P.) - Um despacho de Moscou informou que os

embaixadores dos Estados-Unidos e Grã-Bretanha tinham conversado ex

ira-oficialmente, com o chefe do govêrno russo, a respeito da carta do

mesmo ao correspondente da Associated Press naquela capital, concla

mando pela urgência de que "as Nações Unidas cumpram plenamente e

no devido tempo" suas obrigações para com a Rússia.

Disse o despacho que os dois diplomatas teriam visitado Stalin para
obter explicação sobre alguns pontos.
--
---------------------------------------------------------------

A Igreja na reconstrução do oloudo
Londres. 7 (R.)- "A Igreja não deve ignorar nem

pairar .acima das novas condições sociais e econômicas

originadas pela guerra", disse o arcebispo de Cantuaria.
falando durc.rrte a conferencia diocesana. E acrescentou:

"Cabe-nos proporcionar ao mundo a Ií darcm çu cristã

que formará um novo mundo e não um novo inferno".

Crédito Mútuo Predial

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao prestarntsta Ltberato Francisco Duarte

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

6:250$000
contemplado no sorteio de 18 de Agosto de 1942

Deve-EH" notar que o mesmo prestamista já foi
prernlado há liDOS atraz. com o prêmio maior,

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

apenas 1$000

18 DE OUTUBRO
Mais um formidável sorteio r e allzu rá a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 5 de Outubro (ô i.íeira),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já fi 8U,l c3derneta na séde da

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

Con�ulta

Conlribuicào
,-j

i
......................................�.........

EDITAL da Câmara de Reajus-I'temente Econômico publicado no

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

l\fll'IISTÉRIO DA FAZENDA
Câmara de Reajustamento Econômico

CONCURSOS DE CREDORES
Edital

O presidente ela Câmara de Reajusta
mento Econõrníco:
Faz saber a quantos o presente edital

virem 'ou dele tiver-em conhecimento que
José Francisco GlaV1am, domící llado em
Tijuquinhas, (mun. ele Biguassú) , Esta
do ele Santa Catarina e agricultor em

Biguassú, Estado ele Santa Catarina, ha
bilitou-se peran te a Câmara de Reajus
tamento Econômico a-fim-De gozar dos
favores elo elecreto-lei n. 1.888, de 15 de
dezembro de 1939. Processo n. 1.167.
1nstituinelo a Câmara de Reajustamen

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

prazo de 40 dias para a apresentação ele
suas eleclaraçôes ele crédito instruidas
com os respectivos títulos, sob pena de
elesobediência prevista no art. 66 elo Re
g imerito aprovado pelo decreto-lei n.
2,238, ele 28 ele maio ele 1940.
Findo esse prazo, se os íriteressados

não se houverem manifestado, a Agên
cia remeterá os autos à Câmara. - No
caso contrário, dentro elos 20 dias que
se seguirem, os interessaelos poderão exa
minar na própria Agência as declarações
e falar por escrito sobre as mesmas
aceitando-as ou Impugnando-as funda:
mentadamente. - Passaclos os 20 dias
com alegações ou sem. elas, tudo será
remetido à Câmara para a necessáeia
apreciação.
Para o fim ele serem apresentadas de

clarações ou impugnações, a Agência elo
Banco do Brasil em Florianópolis, Es
tado de Santa Catarina, prestará os es
clarecimentos que lhe forem solicitados
facultando aos interessaelos o exame el�
extrato elos autos ele habilitação. - E,
para con.hecimento de todos vão a se
guir, transeritas, na forma do R�gimen
to da Câmara, as disposíções elo mesmo
Regimento a saber:
Art. 49 - O créelito que não constar

do extrato depositado na Agência do
Banco elo Brasil será havido como ex
tinto se o interessad'o não o declarar
dentro elo prazo fixado pelo edital.
Art. 65 - Toda e qualquer frauele

praticaela pelo devedor, credor, ou ter
cerro tendente a alcançar os favores da
�e�, ou a obstaI: a sua fiel execução, su
jerta o agente as penas do crime prevís
to no are. 2°, n. 10, do elecreto-lei n. 869,
ele 18 .de novembro doe 1938, cujo proces
so e Julgamento competem ao Tr'ibunal
ele Segura.nça Nacional.

,

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

elos mteressados, é passado o presente
edítal que será publicaelo no órgão ofi
cíal elo Estado de Santa Catarina ê re
produz ido no jornal ela sede do �unicí
pIO .ele Florianópolis, se houver.

RIO de Janeiro, 28 ele agosto de 1942.
Eu, Heu r-iqua ele L Rocque Almeida

Chefe ela Secção de Pi-otocolo, Expedien:
te e. Arquivo� reeligi. E eu, Pericles Ma
dure.,ra de Pinho, Secretário Geral subs-
creví,

'

Sél:gio Ull'ich (le Oltveír-a, Presielente
ela Camara ele Heajustamento Econômico

Um telegrama que o "Correio
da Manhã" publicou em sua

edição do dia 4, conta uma his
tória a respeito do vapor "Cabo
Villano" que havia, sido dado
como desaparecido quando via

java de Buenos Aires para a Es

panha.
Ao tempo em que dêle se dei

xou de ter notícia fizeram-se

várias conjeturas sobre o seu

misterioso sumiço, - diz agora

aquele grande matutino. Uma

explosão, um naufrágio em con

sequência de outro qualquer
acidente, fôsse lá o que fôsse,
menos torpedeamento pelos sub
marinos do Eixo que andam pe
los mares do sul. E se o torpe
deamento seria inadmissivel,
pelas razões que ninguem igno
ra, as outras hipóteses também
ficaram de lado por ausência
de qualquer vestigio de um

desastre no mar.

Agora, vem a história a que
nos referimos a�ima. Um des

pacho de Buenos Aires diz que
é corrente alí a versão segundo
a qual o "Cabo Villano" fôra

aprisionado por um navio de

guerra inglês e conduzido para
as Malvinas.

Conta o primeiro telegrama
que o barco espanhol, com uma

tripulação de 33 homens, levava
um carregamento de seis mil to
neladas de trigo. Mas parece que
o trigo por si só não era con

trabando de guerra. Porque
uma nova informação, divulga
da ontem, se referia a combus
tíveis em quantidade abundan
te existentes nos porões do na

vio que faz parte da única fro
ta mercante espalhada pelas
águas sul-americanas em fre
quentes e rápidos cruzeiros.
Ainda não há confirmação

dêste aprisionamento. A versão
dada, porém, parece o início da
explicação do mistério que des
de junho passado não se acla
rava. E outros mistérios tornam
admissivel a sua veracidade.

o Traiçoeiro
Golpe de

Pearl Harbor
o que foi a heróica resistência
das tropas americanas e da po

pulação ao ataque japonês, que
arrastou à guerra os Estados Uni
dos. No número de AGOSTO de

SELEÇÕES. E mais:

Haverá prazer no insf'Ol1te
da morte? Depoimentos as

.sornbrosos de pessôas que volta
ram da "fronteira do nada» para
nos dizer que a agonia não é o

que pensamos... Pág. 56.

O mistério elas «vitaminas
assassinadas». Oito simples
maneiras de preparar os alimen

tos, preservando os minerais e

vitaminas essenciais, os quais ge
ralmente se perdem ao cozinhar
indevidamente... Pág. 14.

A felicidade está em um

«coração 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 I 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 feça disso questão fe
chada! Como um industrial deu
uma lição memorável a um cai

xeiro viajante. Extraido da po

pularíssima série c Aproveite a

minha exper iência e c , , Pág. 75.

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

AGOSTO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

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

Esteves Junior, 48.

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A 2.° andar - Rio

Comunidade da Cam
panha do Fole

o <score» de Setem·
bro p.p. foi de 154 aviões
abatidos. Metade da con

tribuição (7$700) é para a

RAF e metade para a FAB.
Já se está providencian
do para a doação do 2°
avião, destinado a com

bater o «eixo», pela Li
berdade e pelo Direito dos
Povos.

Melhoram as relacões
do clero com Vichi
Vichi,7 (U. P.) - A tensão entre

o governo de Vichí e o clero cató ..

lico que provocou uma sucessão de
cartas pastorais, por ocasião das
grandes batidas policiais contra os

judeus, para sua deportação para a

Alemanha, dissipou-se agora COI11 a

afirmação feita pelo cardeal Susard,
arcebispo de Paris, expressando a

lealdade da igreja ás autor-idades
I públicas. O cardeal Susard procla
[ mou publicamente:

"Apreciamos os esforços do go
verno pelo bem estar do país e pro
fessamos franca lealdade aos pode
res constituídos",

•

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n. 533CASA43
LIVRAR1A E PAPELARIA.

FILIAL
FlORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

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

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

A presença do «Von Tirpitz» em águas norueguesas
LQndres, 7 (R.) - O

correspon-I
l11elhante acontecimento nunca se

dente naval do "Daily Mail" �xpres- em relativa segurança pod� parece_r pode afastar a po�sibilidade de que
sou a crença de que o navIO de representar um papel mUlto mefI- um ou maIS navIOS alemães S(.

guerra alemão "Von Tirpitz" não ciente na guerra do mar. De fato, guindo o exemplo dü "Bism�rk"
sairá mais para travar batalhas. porém, tem uma influência vitul tentem irromper no Atlântico ata�
"Julgo igualmente certo, diz ain- Wt balança completa e na direção cando o comércio nesse mar.

'

da o correspondente, que o comail- da estralegia naval. Talvez sejam tentadas sortidas
do naval alem:1o está adotando ta- A destruição do "Von Tirpitz" no Artico contra os nossos com
ticas que são fundamentalmente poria a frota alemã praticamente hoios, porém a estrategia funda
corretas para um lado naval mais fora de combate no que se Tefere mental é, provavelmente a menos
franco e assim fazendo criar uma a navios modernos importantes. Po- que a situação da gl'erra' não mude
fonte de COl1St ante preocupação pJ.- rém, concentrada nas águas norllc- r:tdicalmente, prosseguir no sentido
ra o nosso Almiran tado. gueses, a frota alemã deve constituir de evitar a ação da frota e ao mes-
A' primeira vista, a frota alemã lima constante ameaça aos nossos mo tempo conservar forças britâ-

com o "Von Tirpitz" á frente em- comboios do Artico. nicas 'superiores nas aguas territo-
boscando-se em aguas norueguesas. Conquanto não acredito em ',c- riais" •
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Hitler condenado à morte pelos universitarios de

Exploracão
por ai além

Leitor do "Estado", resi
dente no distrito josêfense
dos Barreiros, esteve em nos

sa redação, dizendo-nos das

queixas que por lá se ouvem,

já em tom de clamor, con

tra a exploração de que o

povo está sendo vítima, por
parte de negociantes sem en

tranhas.
E' que êsses ambiciosos se

baseiam no pressuposto de

que a Tabela de Preços for
mulada oficialmente para os

gêneros de primeira necessi
dade vale apenas para Flo
rianópolis e, portanto, não
se sentem obrigados a obser
vá-la. Apegados a êsse argu
mento, vão vendendo aqueles
gêneros por preços que a

ganancia lhes dita. E as mer

cadorias são quase sempre de

qualidade inferior. O café,
por exemplo, é uma mistura
desconhecida, verdadeira te

riaga que só o demo queira
beber.
Com relação ao querosene,

cuja distribuição foi confiada
às Prefeituras, as quais o ce

dem em cotas a03 comercian
tes, só se vende a meias garra
fas. O preço de garrafa devia
ser 1$400; mas os vendeiros

apenas 'dão meia garrafa a

cada freguês, ao preço de
800 rs. E' golpe, é, não há
dúvida: - o preço oficial para
1 garrafa é 1$400; e, como

não há preço oficial para
MEIA garrafa, os esperta
lhões cobram por esta quan
tidade 800 rs. E' maneira,
cachorramente esperta, de

ganhar, afinal, $200 mais em

cada garrafa.
"O Estado" tem agasa

lhado as reclamações do

público pelo só desejo de
colaborar com as autoridades
em uma campanha que vise
barrar a atual exploração,
tramada e realizada por co

merciantes sem alma, que,
dado o momento que. o País
atravessa, devem ser tratados
como inimigos da Patria.

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

Belo Horizonte, 8 (A. N.) - Foi um

espetáculo de vivo pitoresco o julgamen
to simulado de Adolf Hitler, rea ltzado ma

Faculdado de Direito.

Para assistir aos trabalhos do "Tribu

nal tnternacíonal'', compareceu áquele
instituto de ensino superior grande nú

mero ele pessoas. E a assistência teria

sido ainda maior, se não se tivessem fe

chado as portas da Faculdade, por falta

ele lugar no salão.
Era realmente consideravel a curiosi

dade em torno do julgamento do tirano

maztsta, sôbre quem recai o odio do mun

elo. Arites ele ser iniciada a sessão, que
foi presidida pelo professor Alberto Deo-

I_��_.:;L��_';;��I·"""'I� !
ma �OCUl I
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Eazem anos holes
O joven Elias Paladino

filho do sr. Italo Paladino;
o sr. Osní Monteiro, Eun

cionario da D.V.O.P. e co

nhecido desportista.
o sr. Mo r io Gusmão;
o sr. Augusto C. Barros;
a exma. sra. d. Alice Ma-

tos;
a sta. Maria da

ção Nunes'
Concei-

Viajantes:
Procedente de

acha-se entre nós
Abelardo Gomes,
naquela comarca.

*

Acha-se nesta capital, pro
cedente de Porto Alegre, o

sr. ceI. Fontoura Borges,
industrial.

Joinville,
o sr. dr
advogado

Clubes:
Completou, ontem. 17 anos

de útil existencia o "cercle" da
colina, Lira Tênis Clube Floria

nópolis, que tem à frente o no

me por demais conhecido do dr.
Armínio Tavares, e que vem

proporcionando ao público f lo

rianopolitano noitadas de fina
arte e encantadoras reuniões
recreativas.
Associando-se às manifestações

de apreço por aquela significa
tiva data, "O Estado" envia à
sua Diretoria votos sem conta

de prosperidades.

A floricuUura pede ao

seus amevels fregueses que as

encomendas de coroas e pal
mas para o Dia de Finados
sejam feitas até 25 do cor

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

15 v.--2

DOENCAS DA PELE
Ia ilFILlS

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, narasítcses. furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

coura cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 14 às 11 horas.
Rua Vítor Meirelles 18-1' andar.

Festa da Amizade
Dia 11 do corrente será

levada a efeit.o no Teatro
Murricipcl, de São José, a

"Festa da Amizade", gran
diosa tarde-dansante, com

inicio às 13 horas.
O produto dessa tarde re

creativa destina-se à com

pra de uma Bandeira Na
cional, a ser oferecida ao

14� B.C., pelo povo [osêferise.
Para assistirmos a êsse

saráu, recebemos atencioso

convite, subscrito pelos srs.

Osvaldo H. C, Ramos e Os
�i P. Maciel.

dato, falou o universitario Isnard ele Pai-' caracteriznd o, envergando o uniforme ra submarina que desencadeou contra a

voa, presidente do Clube de Estudos [u- pardo do ditador nazista, respondeu às navegação pacjf íca dos países neutros.

i-ídícos, associação estudantil que patro- perguntas de praxe, sôbre a sua nacíona- A DEFESA

cinou o julgamento. lielade, paternidade, etc., tendo dito, ao Os uníver-suãrros RJondon Pacheco e

Logo a seguir o presidente do "Tribu- ser interrogado, que recusava os advo- Sebastião Pinheiro Chagas, curadores mo-

nal", professor Alberto Deodato, dirigiu! gados paia seus curadores. I meados para a defesa do réu, disseram

algumas palavras ao auditório, e, em se- FAJ.A IA ACUSA('_,j\_O que a presença de advogaelos de Adolf

guida, procedeu ao sorteio do Corpo de Após o julgamento dos jurados foi d�- Hitler no Tribunal er-a um testemunho

Jurados. ela a palavr-a à acusação a cargo dos uní- ínsoflsmavcl ela tolerância dos regimes
COMPARECE HI'l'T,ER versitários Edison Tolem<tino e Hélio Ar- democráticos.

Sob os apupos e vaias da assistência, momd Wer-neck, que denuncíaram o réu A defesa pediu a absolvição do réu,
foi anunciado pelo oficial de Justiça a Adolf Hitler pela invasão da Noruega, alegando que Adolf Hitler era um psíco

presença de Aelolf Hitler, no recinto elo Bélgica, Holanda, Dinamarca, França, dos pata e que, em vez de ser fuzilado, devia

Tribunal. Um universitário perfeitamente Balkams, Rússia, pela ruptura ele numero- ser internado em um hospicio.
sos tratados internacionais e pela guer-

AVISO

Cartazes do dia

Horizonte I ,

CONDENADO
Reum ídos, em sala secreta, os jurados

responderam aos quesitos propostos pele>
presidente do 'I'ribunal, condenando o réu
Aelolf Hitler à pena de fuzilamemto, sen

do esta a parte final ela sentença: - "As

Nações civilizadas elo Universo condenam
Aclolf Hitler a ser fuzilado publicamente
corno "in im igo do gênero hU111anO", au

tor da violação elos tratados e violador
ela moral internacional, sendo a sua ca

beça exposta em todas as capitais do
mundo para que todas as gerações se

lembrem de que semelhantes tiranos te

rão idêntica condenação, se ainda o mun

do tiver a desgraça ele os possuir".

SAVAS LACERDA
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1581 - FONE 1581 - FONE 1602

A's 4.30 e

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

A's 7 horas

I
DR.
Comunica que mudou

seu consultorio para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos da
._�����������==�""�e:"��.�.�:::':'���� Livra ria Xavier.

Consultas- Das 16 às 18 hs

Por decreto-lei n= 666. de
ontem, foi a Fazenda do
Estado autorizada a do
ar à União, para nele
ser edificada a nova Es
cola de Aprendizes Mari
nheiros, o terreno sito no

distrito: de João Pessoa e

I
que foi desapropriado nos

Clínica médico-cirúrgica do termos do decreto-lei n.

DR. SAULO RAMOS 600, de 10 de janeiro de
Espectaltsta em moléstias de 1942.senhoras - Partos •

ALTA CIHURGIA ABDOI\IINAL: es
ft DOll"fii"'a g, fiara.-Ih�a tômago, vesícnla, útero, ovários,
M � lU li31 = """"". III

apêndice, tumores, etc. _ CIRUltGIA

Washíngton, 8 (Reuters) -- I'I,ÁS'l'JCA DO PERfNEO - Hérnias,

Segundo se revelou nesta capi- üídrocele, varicoccle. 'l'ratamento sem

dor e operação de Hemorroides e varf

tal, foram roubados mais de .. zes - Pr-acturast aparelhos de gêsso.

50.000 cartões de racionamento Opéra nos Hspitals de Florianópolis.
, Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Ide gasolina, equivalentes a ·· .. 1 Fone, 1009

10.000.000 galões e que se enC1!1- Horár-Io: Das 14 às 16 horas, dlar!a-

travam no Departamento de Ra- ! mente.

cionamento. Segundo admiti-I ��",:_,,:,,_�:,:,"'�_���:,:,.����_����
mm funcionários da admlnís-

------

tração dos preços, grande núme- O que souberes não contes HO

1'0 dêsses cartões foram vendidos teu amigo, pois o amigo do teu

a preços variando' entre 50 cló- amigo pode ser um "quinta-
lares e 50 cents. colunista". (L. D. N.).

7 horas A's 7 horas

Casal do barulho COl1avão do norte
Com Dick Foran e Miriam

Hopkins
Com Carole Lombard e Robert

Montgomery

Complemento Nacional (D.F.B.) Continuação do seriado:

li garra de ferro
Com James Quighley

Complemento Nacional (DF.B.)

Acuso minha mulher
Com Virginia Bruce e Walter

Pydgeon

Paraían do Pacifico (Short )
A voz do mundo

Atualidades

Preços 2$500 e 2$000
Livre de Censura

Não faUará acÚ!carr
em S. Paulo

S. Paulo, 8 (A. N.) - A Dele
gacia Regional do Instituto l�O
Açúcar e Álcool em S. Paulo co

municou ao comércio de açúcar,

Iao comércio varejista e à popu
lação em geral que são infunda
dos quaisquer receios ou suposi
ções de que venha a faltar açú
car para o consumo da capital.
O Instituto do Açúcar e do AI
cool vem exercendo toda vigi
iancia e concertando todas as

medidas necessarias para que
não se verifique uma carência
daquele ·gênero. É o dever de
cada um abster-se de precipi
tação nas compras e da forma

ção de "stocks" particulares.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�n�9 Creosotadu
"SILVEIRA .,

Grand. Tónico

Complemento Nacional (D.F.B.)

Pense primeiro (Short)
Noticias do dia

Atualidades;
Pr e ços: 2$500, 2$000 e 1$000

Imp. até 14 anos

Moeda divisionaria

P. Alegre, (C. P.) -- A Delega
cia Fiscal do Rio G. do S,-ll rece

beu, ontem, diversos caixotes
contendo moeda divlsionaría de
$100, $200 e $30'). cuja falta se

fazia sentir, no comércio desta
capital e do interior.
A Delegacia Fiscal está su

prindo, com essas moedas, as al
fândegas e mesas-de-renda, as

quais estão encarregadas de da
las à circulação.

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAV1·

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

.............���..._"'.._."'.--_...._-.........

Ecos e Notícias

t>

Em 1882, na data d6P hoje,
falecia, nesta capital, o notavel
poeta conterraneo Juvencio Mar
tins doa Costa, autor do livro
"FI "

ores sem perfume •

. Foi dispensado o ma

jor Tl'ogilio Melo (do F. P.
do Estado). do cargo de
delegado especial de Poli·
cio da Laguna e Tubarão.

•

Foram nomeados Nazaré
Camisão para exercer o

cargo de escrivão da De
legacia de Policia, na ca

pital; e Abilio de Oliveira,
da delegacia de Blumenau,

'"

O governo da Republica aca-

ba de determinar que as" car

teiras prefissionais" sejam for
necidas pelas Delegacias Régio
riais do Trabalho, nos Estados.
Como é sabido, êsse docurnen

to, indispensavel atualmente,
era fornecido pelo Ministerio do
Trabalho, no Rio de Janeiro,
após um processo que demorava,
em média, três meses.

J11una;"se boa C8.S6, com
li M banhelro de
Jtgua quente e fria. à rua
Imirante Lamego. 82. Tra-

'IH ni «Casa Porto», à
rua F.· Schmidt, 36

5v-l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


