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Os socialistas argentinos contra o nazismo
BUENOS AIRES, 15 (A. P.) .. - A CONVENÇÃO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA APROVOU POR UNANIMI

DADE A RES�LUÇÃO QUE RECOMENDA A "MUDANÇA RADICAL" DA POLíTICA INTERNACIONAL' DO GOVÊRNO E A
SUA ATITUDE EM FACE DA QUINTA COLUNA. FOI REITERADO o DESEJO DE QUE A ARGENTINA ROMPA AS RELA

ÇõES DIPLOMÁTICAS COM O JAPÃO, ALEMANHA'E ITÁLIA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decresce a nata'lidade
na Franca

o
Zurique, 15 (Reuters) _ Haverá

11 milhões de franceses ,1 me-nos,
dentro de 50 anos, se a diurinuiç.ío
atual da média de nascimentos C(J1l
tinuar _ acentuando "lU'� o povo
francês será composto, então, de 31
mí lhões de almas. Presentemente,
de cada 100 famílias, 53 não têm
filhos e 23 têm sómente 1, o que
faz com que a quarta parte restante
de famílias francesas tenha, em

média, dois filhos.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

ALTINO FLORESProprietário e Diretor-gerente

Hio, 15 (.T.)'_ O editor Angelo Del
lntre acaba de publicar a peça em

um ato, em versos alexandrinos,
de autoria de Amaciar Santelmo,
inspirada na "A Ceia dos Curdiais ",
uma critica acerrima aos tiranos
do "eixo" que escrevem o mais
doloroso transe despótico da His
tória. O pequeno libreto é intitu
lado "A ceia dos canibais" e re

trata fielmente a triade dos man

dantes do nazi-nipo-fascismo. A
edição é totalmente popular.

••

S. Paulo, 15 (A. N.) - A Delega-
cia de Costumes, prosseguindo na

sua campanha moralizadora enceta
da por determinação do secretário
da Segurança Pública, durante a

última semana, em vários pontos
da capital, deteve mais de cem pes
soas. Da relação feita constam ses

senta e duas mulheres sem profis
são definida, oito cartomantes, seis
macumbeiros, quinze casais de na ..

morados que se portavam incon
venientemente na via pública e

cinco individuas que/ nas ruas do

I centro da cidade dirigiam gracejosO que souberes não contes no XXVIII Florianópolis - Quinta-feira, 15 de Outubro de 1942 H. 8658 pesados às transeuntes.
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I I G' Washmgton, 15 . .
- Anuncíou- Iigeh-os e quatro destroyers. Um outro

I
ças do exército e da mar ínha e a an-mercial, que o c lance er uarn _estudOU se oficialmente que as forças da mario cruzador foi atacado, e segundo se anun- taria de marinha de desembarque interdurante a recente v ísrta a Santiago do

nha dos Estados Unidos ampliaram suas cia, ficou levemente avariado. Aviões ceptaram o adversário e- o obrigaram aChile, o vapor "Presidente Terra" efe·
posições em Guadalcanal, sendo o pro- navais em exploração e forças da ma- atirar suas bombas em campo aberto.tuará proxirnamente uma viagem à coso
gresso obtido em dois dias de ações rinha bombardearam embasamentos de Oito bombardeiros e quatro caças In imíta do Pacífico, pela rota do estreito de
ofensivas, em que os japoneses tiveram baterias antí-aéreas do inimigo na baía gos foram abatidos. Perdemos doisMagalhães, e trará de regresso carvão
novas e muitas baixas. Anuncíou-sa a de Retaka e metralharam, os hídro-avíões aviões de combate. As forças de desemchileno para Montevidéu. Na viagem de
destruição de 15 aviões nipônicos e re- que se achavam sobre a água. Os resul- barque conseguiram ampliar suas posiida o "Presidente Terra" levarã cereais
gistraram-se perdas de aviões do lado tados dos ataques não foram conheci- ções até oeste da costa setentrional, de

e forragem da Argentina e Uruguai. Den-
dos nor-te-americauos. O comunicado do dos. A 11 de outubro, quatro ondas de pois de dois dias de operações intensi·tro em breve partirá para o mesmo des-
Departamento da Mari.nha informa: _ bombardeiros nipônicos, com escolta de vaso Os caças do exército contr íoutramtino e com os mesmos fins o vapor uru- "Na manhã de O de outubro uma forma- aviões de combate, no total de 35 bom- na ação, mediante ataques com' metra

guaio "Punta de Leste", que está. se
ção aérea atacou unidades da marinha bardelros e 30 de combate atacaram lhadoras às tropas inimigas e suas ínssubmetendo a alguns reparos.
japonesa, composta de dois cruzadores nossas posições em Guadalcanal. Os ca- talações. O inimigo teve muitas baixas".

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

AVISO JOÃO DE ARAUJODR.

de
Especialista em doenças e operações

olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 -- Fone 1447

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

Crescem os depósitos nos Bancos
s. Paulo, 15 (A. N.) -- Com as importantes medidas de

carater econômico e financeiro tomadas pelo governo federal

começa a se verificar um volume sempre cr�scente de dep?s�tos
nos bancos. No dia 8 do corrente foram feitos 1.990 depósitos
e expedidas 244 novas cadernetas e no dia 9 nos mesmos esta
belecimentos houve 1.616 depósitos e 214 novas cadernetas.

o .México e a harmonia continental
México, 15 (A. P.) -- o jornal "Novedades" anuncia que

um grupo de senadores se reuniu para estudar a conveniencia
de pedir ao ministério do Exterior que intervenha, como "me
diador e árbitro amistoso", entre o Chile e os Estados Unidos".
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.' DE PESSOAS TEM •

: USADO COM BOM RE :
: SULTADO O POPU :
• LAR DEPURATiVo •
• •
• DO SANGUE fi
• MARCA REGISTRADA •
• fi
• •

: A IIFILaS ATACA TODO O ORGANISMO :
• U Ftgadr., ° Baço, ° coração o Estômagu. os •
•

Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôr e s
•nos Ossos, Reumatismo, Cegueira. Queria do Ca-

• belo, Anemia, Abortos e faz os indiviàios idiotas. •
• Inofensivo 80 organismo. Agradável como llcôr. •
• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. e
• como auxlllar no tratamento da Sífilis e Reu- e
•

matlsmo dfiVALiôsf1gsmOPINIÕES fi
• o ELIXIR «91ft». dada a sua Atesto que apliquei muitas •
• base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91 ft» obtendo I
• lamento da Sífilis nríneínalmen- sempre os melhores resultados ..

te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. \II

• cal é a única possivel. "
.. Ca) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael DarloIetii •
-o O

••••••••••••••••••••••••

Prisões em S. Paulo

-----------�----------------.--------------------------------------------------------------

J PREÇO DO BOI NO PARÁ , 0•••••••••••••••••••

tem o prazer de participar
às exmas. Senhoras e Se
nhoritas que a sua repre:

Cidade, à sua disposição,

Rio, 15 (C. P.) - Informam de Be
lém que o gado bovino em pé está alcan

çando preço fabuloso, à razão de 500$000
por cabeça, de menos de 300 quilos, ven
dido clandestinamente no interior do Es

tado onde a venda a retalho não está

tabelada, sacrificando, assim, o merca

elo da Capital, onde o preço de cada ca

beça não alcança 350$000. Urgem pro
vidências do govêrrio federal, já preme
tidas através do Ministério da Agr lcultu
i-a, tabelando o preço de venda dos Ia

zendeiros, o qual será fartamente com

pensador, na média de lS100· o quilo
entregue ao Matadouro Maguari, cor-reu

do toelas as despesas até aquele próprio
por conta do vendedor.

Convém ainda dizer que também se- Invento p-ara deslrul·r submarl·nosja ordenado o tabelamento em todo o

Estado, conforme as regiões, a-fim-de

não tornar a cidade não abastecida do P. Alegre, 15 (C. P.) _ O sr. João Pedro Agostini dirigiu-seprincipal gênero de sua alimentação,
através da concorrêncía desleal e cr ínn í- ao interventor federal submetendo à consideração do govêrno o
nosa.

i projeto de um seu invento destinado à destruição de submarinos. O
expediente foi encaminhado ao ministro da M..-inha, para os de
vidos fins.

-

sentante se encontra nesta
.

afim de ministrar conselhos sobre ((soins de beauté"
e

(Jmnqtiillege" cien tífico, duran te alguns dias, na

CASA MACEDONIA.

Reserve, pois, desde já, a sua hora.
Consultas: das 10 às 12 e das 14 às 16.30 horas.

.....................................................

Caspa' LOÇ.{O MARAVI·
LHOSA t

EIS O MODÊLO

Teddinqton"
- O relógio de pulso de precisão

oficialmente comprovada I

EM Teddington, onde s6
concorrem os mais finos

rel6gios do mundo, Omega
conquistou, em 1940, a mais
alta colocação até hoje obti
da por um relógio de pulso.
E agora, Omega apresenta
o Modêlo Teddington, com
o tipo igual da máquina que
conquistou êsse resultado!
Pela primeira vez, a indús
tria relojoeira apresenta um
rel6gio de pulso com a pre-

cisão de um relógio de bol
so! Escolha o seu Modêlo
Teddington e orgulhe-se
de ser o possuidor do reló
gio de pulso de precisão
oficialmente comprovada I

* Em Tedilinçíon, Iodo. OI

ano.
ê

iiisputado

8
o recorde d, pre-
cisão para relô- .:::.
uio. de todos os ti-
poso Esse recorde,
Omega o delem _ ....
de«de 1933/ �

OMEGA
PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORlOGERE
OMEGA GENEBRA - SUIÇA liiNiJI'

Processo de expulsão Importantes deserções alemãs
Rio, 15 (C. P.) _ O tte.-ceI. AI- Londres, 15 (A. P.) -- O governo polonês no exílio anun-

cides Etchegoycn, chefe de polícia ciou que as deserções de oficiais e soldados alemães dos trens
baixou portaria determinando ao de tropas que atravessam o territorio polonês tornaram-se tãodelegado de Estrangeiros que ins- .

t t t
.

taure inquérito contra Hering Impor an es que as au orídades alemãs viram-se obrigadas a

Franz, Artur Zimmer, Francisco estabelecer sistemas especiais de controle. Os desertores livra
Bernardo. Toll, Fritz Wilhem Schu- vam-se de seus uniformes, dizem as informações recebidas em
ncrnann, Rodolf SieJ1_1ann e Chava I Londres, e voltavam à Alemanha, dirigindo-se aos funcionáIvonnc Gruspan, a-fim-de que

. �s I rios alemães encarregados de recrutar operários poloneses pa-i1:e�llIOs. sejam expulsos do ter1'1to-1 ,< t b Ih R
.

hriO lWI'IOI1.al. la ra a ar no elc. .

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLuor DOZE-Sábado, grandioso baile promovido pelo Gremio,Marajoára
ei homenagem à Semana da Asa, .

sob o patrocinio do A. C. Catarinense
Debaixo do tacão de Hitlerr-----------------------------.a-----------------------------

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 tarte, 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 intlamam mais depres
sa, sem que a mu lher sinta nada no cornêço.
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da infla

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.
.

Regulador Gesteira trata· os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e per
turbações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a he
morragia, provocadas pelos sofrimentos do útero. fraqueza geral
e desanimo provenientes do mau funcionamento dos orgãos
útero-ovarianos, tristesas súbitas, palpitações, tonturas, 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.

Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter
nas e as complicações provenientes destas inflamações.

Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

o problema da tonelagem da frota mercante aliada
Moscou, 13 (R.) - "O problema de tonelagem merc ante aliada disponível pode ser considerado como resolvido"

_ escreve um jornal local, que prossegue: "De 500 mil tone ladas mensais em 1940, as perdas ela marinha mercante alia

da foram agora reduzidas a 180 mil toneladas. Os estaleiros britânicos constroem três milhões ele toneladas ele navios anual

mente. Por seu lado, OS americanos proeluzem anualmente na ela menos de 3.500 mil tonelaelas. Além elisso, a marinha mer

cante britânica recebeu mais 8 milhões ele toneladas que per tenciam aos países ocupados pela Alemanha. Os algarismos re

ferentes à produção americana em 1942 não são ainda conhe cidos, Contuelo, considera-se que os estalei ros elos Estados Uni

dos poderiam produzir 8 milhões de toneladas a mais este an o. Mesmo assim, a produção americana representa o duplo da

tonelagem das perdas aliadas anuais. No entanto, os nazistas. continuam afirmaneln que a :J!;llta ele tonelagem dificulta os

transportes de guerra aliados. Na realielaele .porérn, os fatos c onfirmam as versões da imprensa aliaela de que as perdas ex

perimentaelas serão sempre ultrapassadas pela construçâo inc essante ele navios".

(De European Correspondents,
exclusivo para .0 Estado»)

Compartimento Reservado I meen Haridelsblad" diz que agora se

I
Deve ser agradável viajar atualmente vêem os vendedores ele urtigas por toda

nos trens alemães. O Ministro ela Suécia a parte, com luvas de couro para não se

em Budapeste, de regresso a Estocolmo, picarem.
tinha ele passar por Berlim e foi-lhe r-e- Dever patriótico
servado um compartimento no carro Um suíço, que acaba de regressar da

dormitório. Quando se dispunha a tomar França não-ocupada, diz no "\Veltwo

o seu lugar o carro estava já tão cheio che", de Zurique que quase tudo quanto
que foi preciso mandar buscar dois comeu naquele país veio do mercado ne

soldados que meteram o MInistro no I gro. A pessoa em casa de quem esteve

compartimento pela janela. Deve ter fei- hospedado disse que o mercado negro

to muito boa viagem! era um dever patriótico, 'pois, sem êle,
Faz bem andar descalço mais comida ia parar às mãos dos ale-

O Líder a Mocidade do Reich, Axmann, mães.

está tentanelo convencer os jovens de Ensinando a mentir e (li roubar
ambos os sexos, na Alemanha, de que, "Le Petit Journal", de Paris, escreve:

tem falta ele patriotismo quem usar sa- "Os tempos terríveis que estamos atra

patos ou botas atualmente. Diz êle: "As vessando estão fazendo com que os nos

crianças elas cidades podem usar sandá- sos filhos se tornem mentirosos e gatu
lias com solas de madeira; as dos cam- nos. Começam roubando o pão dos ir

pos poelem andar descalças: isso faz bem mãos e das irmãs. Depois, tornam-se
à saúele e é cousa natural. É preciso mais ambiciosos e roubam o dinheiro

poupar o calçado para o inver-no", aos pais, dizendo que. toelo êle per-tence
A Religião é supérflua à família. Finalmente formam-se quadví-

O quartel general do Fuehrer mostrou lhas que roubam comida dos depósito; e

mais uma vez a sua hostilidade à religião. bicicletas das ruas". Nazís futuros!

Segundo uma irradiação feita ela esta- Um substituto para um substituto
çáo elo Vaticano, o exército recebeu íris- A "Gazeta deI Popolo" queixa-se rle

truções para proibir a distribuição de que já não se póde comprar também o

obras religiosas aos soldaelos. substituto do café. O jornal pede às au-

Nazismo Social tor ídades fazerem com que o café, fei-

I

CAMPOS lOBO & Cia.

to de cereais torr-ados, nâo desapareça
do mercaelo por completo. "Esse desapa
recimento é tanto mais para lamentar,
quanto é certo que há, agora, no merca

elo negro, um substituto cujo preço tl

tio elevado como desagradável é o seu

gosto",

Os nazis consideram que os trabalha

dores, na Alemanha, ganham de mais,
�jm virtude de um julgamento, que te
ve lugar no Tribunal elo Trabalho do

Reich, o Ministério do Trabaho deu or

dens para que se faça uma redução re

trospectiva ele salários.

Acepipe nacional-socialista
A "Gazeta Oficial" da Boêmia e Morá

via anuncia que foram alterados os re

gulamentos relativos à carne, para po
derem ser aplicados, também, à carne-de-

.A l'evoJta na Albânia

Se bem que os nazís prestem o maior
auxílio que podem aos italianos na Albâ
n ia, não conseguem pacificar o país. O

jornal sueco "Ny Dag" diz que as desor

dens nunca acabam, especialmente nas

minas de petróleo. Como castigo, as tro

pas ele ocupáçâo apossam-se de todas as

Blfra� e deixam o povo a morrer à fo-

cão.
Os noruegueses fazem para a Ing'latem-a
Em vista elo grande número de norue

gueses que está fugindo constantemente

para a Inglaterra, foi decretado que não

pode saír qualquer barco sem licença
especial. Os noruegueses nunca pediram
nem pedirão licença para fugir para a

Inglaterra.
Mata-se a fome com urtil:"a�

Na Holanda, que era antigamente fa
mosa pelos seus excelentes legumes, as

urtigas comuns foram promovidas ao

posto mais elevado no "menu". O "Alge-

me.

Tráfego
11; tão grande a falta de gasolina na

Hungria, que o tráfego de ônibus teve

de ser muito reduzido. Diversas linhas
tiveram de ser completamente suspen

"'S, outras tiveram de ser reduzidas de
tal maneira, que só funcionam seís ho

ras por dia. É êsse o tráfego de uma

grande cidade, capital ele uma nacão t

�,,-----------------------------------------------------------
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Companhia c Aliança �a Haia»Cartazes' do

A's 4.30 e 7 horas A's 7 horas

Ele, Ela e En

dia
BAIAFundada em 1810

Seguros Terrestres e l\iarítimoo

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

1940
g.OOO:ÚJO�OOO

54.700:000$ 0"0
11.929.719:000$000

28.:358·717�970
85964:965$032
7.323:826i800
22354:000$000

A's 7 horas

Audaz aventureiro Uma garota ruidosa •

Com Jane Withers

Racionalizando a produção
DFB.

2-Henry Buse e sua orquestra
Short.

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

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvath«,

de Souza e Dr. Francisco 1e
fpiphíln!o J'lse
Sá.

Com George Murphy, Lucille Com Cesar Romero, Patricia
Ball e Edmond O' Brien Morison e Ricardo Cortez

5° e 6° eps. do seriado

A garra de ferro
Com James Quighley

O Brasil do seculo xx
Preços: 2$000 e 1$50u

Imp. até 10 anos

1- Cine Jer. Brasileiro

2· A voz do mundo
Atualidades

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

2/Il2

I

AVISO' A "Empresa" avisa aos ESTUDANTES, que para continuarem gozando do abati
• menta no preço das entradas, a partir do próximo dia 18, será necessário o se

guinte: A) apresentação aos sra. porteiros das referidas cadernetas. B) As cadernetas de
verão ter o visto do Estabelecimento correspondente bem corno o da "Gerencia" dos Cines
Coroados. C Não se aceitam cadernetas sem a respectiva totografia.

Agências e

Sucursal. no
cipais

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

Agente em FlorianópolisMATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n.
CASA43

533
LIVRARIA E PAPELARIA

FILIAL
FLORIAHOPOLlS

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.

----

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal IfJ-TfleohonrI083-l!nd.TeI.•ALLlANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itaiai,

IBlumenau e LaQea.
r -__......,__-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quinta-feira, 15 de Outubro de 1942 3

NUMA- CIDADE DA COSTA LESTE DOS ESTADOS UNIDOS, 13 (A. P.) - OS MEMBROS DO COMITÉ DE PRODUÇÃO DE GUERRA DA SOCIEDADE
NORTE-AMERICANA DE ENGENHEIROS llfECÂNICOS AFIRMAM, Ellf RELATóRIO, QUE OS ATUAIS CANHõES NORTE-AllfERICANOS NÃO SOMEN
TE SÃO IGUAIS OU SUPERIORES AOS DO INIMI GO, llfAS QUE TAMBÉM "Ell'I BREVE OS JAPONE SES E ALEMÃES EXPERIlUEN'l'ARÃO SURPRE
SA DESAGR.ADÁVEL". O RELATÓR.IO NÃO REV:E LA A NA'l'UREZA DA NOVA AR.MA COM Q-UE OS ENGENHEIROS AMERICANOS ESPERAM SUR-

PREENDER O INIMIGO.

EDilAL da Câmara de Reajus
tamento Econômico publicado no

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHH
Cimara de Reajustamento EconÔmico Construcão moderna e conforta vel, situada em apraztvel chácara, com

CONCURSOS DE CREDORES •

espl. ndlda vista pira o mar, lXC lente local pa-a cura e repouso,' á-Edital
O presidente da Câmara de Reajusta- gua frIa � quente

m�t� ����Ô�i���ntos o pr-esente edital Aparelhamento completo e moflernissimo para trata
virem ou dele tiverem conhecimento que mento médico ctrüruíce e ginecológico.
José Francisco Olavam, domiciliado em Ralos X- Uitra-violeta-Int -a-vunnelbos Ocloas-curtas- Elerlctdade
J�ju�U'i���� (rg��rl�� :i��1��?to::� médica -Exame- eudoscóp'cos Lsbors tórlo para os exames de eluclda
Biguassú, Estado de Santa Catarina, ha- çãe de díaguõstlccs.
büítou-se perante a Câmara de Reajus- Apartsmen'os de luxo com banheiro, 40$000 diãrlo; Apartamentos
tarnento Econômico a-fim-de gozar dos d I I 5$ O d" I Q t d II I 15$00U dll\

.

S 1favor-es do decreto-lei n. 1.888, de 15 de e . c asse, 2 00 iar o; uar Oll e . c asse, rIO; da!':
dezembro de 1939. Processo n. 1.167. reservadas, 11 $U[Q diário; Acompauhentes.se m refelçõep, E$OOU dlario
Instituindo a Câmara de Reajustarnen- SecÇão de Maternldade--- Partos com permanêncla de 10 dias em Apar

to Econômico concurso de credores do lamento de 1. classe, íncíuslve ada de op=rações: com parteira da clí-
�����t��t�o �í�selgalar���;es!���afo° d� ente ilOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 350$000.
suas declarações de crédito instruidas "9"8 estadas prolongadas preços aeomblnar. O doente pod ter roê Iíco
com os respectivos títulos, sob pena de partir lar
desobediência prevista no art. 66 do Re- U

c

glmento aprovado pelo decreto-lei n.
<,

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

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

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

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

clarecimentos que lhe forem solicitados,
facultando aos interessados o exame do
extrato dos autos de habilitação. - E,
para conhecimento de todos, vão, .a se

guir transcritas, na forma do Regímen
to da Câmara, as disposiçOes do mesmo

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

do axtrato depositado na Agência do
15anco do Brasil será havido como ex

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

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

jeita o agente às penas do crime previs
to no art. 20, n. 10, do decreto-leí n. 869,
de 18 t1e novembro de 1938, cujo proces
so e julgamento competem ao Tribunal
de Segurança Nacional.

O prazo de 40 dias, no presente esta
belecido, será contado-da data da sua pu-

'.' blicação no órgão oficial.
E, para que chegue ao conhecimento

dos interessados, e passado o presente
edital que será publicado no órgão ofi
ciai do Estado de Santa Catar�na, e re

produaido .no jornal da sede do municí-
pio de Florianópolis, se houver.
Rio de Janeiro; 28 de agosto de 1942.
Eu, Henrique de L. Rocque Alme�da,

Chefe da Secção de Protocolo Ex�(iIen·
te e Arquivo, redigi. E eu, Pericles Ma
dureira de Pinho, Secretário Geral, subs
crevi.
Sél'glo Ulrfch de Oliveira, Presidente

da Câmara de Reajustamento EconÔmico

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, parasítcses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

EDITAL DE PRIMEmA PRAÇA COM O Dr. TOLENTINO

I
PRAZO DE ,20 DIAS . DE C n RVALHOo Doutor Osmundo Wanderley da Nó- i n

brega Juiz de Direito da 1&. Vara da
C 11 Dl" à 1'1 hComa�ca de Florianópolis, Estado de onsu as: as '\l S :r oras.

Santa Catarina, na forma da lei! etc, Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.
Faz saber aos que o presente editai de

primeira praça com o prazo de vm�e dias 1:-..______ _... _v írem, ou dele conhecimento t,,;erem - -

que no dia quatro de novembro proxrmo
vindouro (quarta-feira), às. 14 horas! a

--Ifrente do edifício do PaláCIO da �ustlça,
O (I Gà Praça Pereira Oliveira, o portem? �os Ji\ r noauditórios deste Juizo trara

_

a _publLco r. '" .

pregão de venda e arremataçao a quem

Gmais dér e maior lanço oferecer sôbre a ,�IIc#ttl'respectiva avaliação de doze contos de :;:. t;.
réis (12:000$000), o seguinte: N. 1 - Um

terreno situado no distrito do Saco dos
Limões deste Municipío, com a área de

. quatro mil quinhentos e cincoenta me

tros quadrados (4.550m2), fazendo frente
à estrada pública e fundos ao mar; con

frontando, pelo norte, com propriedade
de João Vicente Vieira e pelo sul, com di
ta de quem de direito, mais quatro casas

construidas de tijolos, e estuque, cober-
tas de telhas, forradas, assoalhadas, en

vidraçadas uma delas, todas com diver
sos compartimentos, edificadas no terre
no acima, ayaliadas por doze contos de
réis (12:000$000). Esses imoveis f'Oram

penhorados ao espólio de José Martins do

qual é também repre�ntante a viúva
do de cujus Leontina Martins, na ação
executiva hipotecária qUI} lhe move Ma
noel Galdi:no Vieira. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, ma·ndou expe·
dir o presente edital que será afixado no

lugar do costume e publicado pela Im
prensa na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Florianópolis, aos doze
dias do mês de outubro do ano de mil
novecentos e quarenta e dois. Eu, Hygino
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Se
los a final. (Ass.) Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito da lR• Vara.
Está conforme, O Escrivão Hygino Luiz
Gonzllga.

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO A COMPANHIA INDUS·

TRIAL E COMERCIAL BRA
SILEIRA DE PRODUTOS
ALIMENTARES CP ro duto s

NESTLE') avisa a todos os

seus fregueses e a quem interes
sar possa que a sua Filial, ins
talada a Rua Visconde de Ou
ro Preto n. 2-A, mudou para o

n. 6 da mesma rua, em cujo
novo local está à disposição
dos seus bons amigos.

Prisioneiros No
Fundo do Mar!

Leia no novo número de Seleções:
O pesadêlo dos minutos que um

conhecido escritor passou num

tanque submerso, e como conse

guiu escapar. E mais:

Adolfo Hitler - o novo deus
da Alemanha I Como os nazís
estão procurando substituir o cris
tianismo por uma religião sinté
tica, que tem por Deus a Hitler,
o ditador da Alemanha. Pág.37.
Reféns em mãos dos Nazl5'
Um médico refugiado descreve os

horrores a que escapou, e como

se deu a execução em massa de
117 inocentes .. Pág. 20.
Como ensinar a nossos fiM
lhos certas lições valiosas para a

vida, que de outro modo teriam
de aprender à custa de duras e

amargas experiências. Pág. 25.

Experimentemos tudo ao
menos uma vez! O saboroso
segrêdo de como se pode enri
quecer o espírito e revestir a vi
da quotidiana de um estimulante
interêsse. Pág. 1.

Como um velho de 70 anos
conduziu a salvamento um grupo
de crianças na França invadida.
Condensação de um romance en

ternecedor com referência à guer
ra atual. Pág. 77.

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SETEMBRO de SELEçÕeS
Acaba de sair
Custa só 2$

J.W.T.

AVISO

3.v.2

FLORI.I\NOPLIS
Largo Silo Sebastlão Telefone J IS:!

Bungalow
Aluga-se um, recentemen

te construido, bem no cen

tro da cidade. Informa
ções na -Casa Boa Vfsta»,
à rua Cons, Mafra,' 26-A.

15v-7

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

Nova decampra
Rio, 14 (c. M.) - o Banco do Brasil continua comprando ouro,

e dêsse modo vai obtendo lastro para a circulação monetária do Bra
sil, afim de valorizar a nossa moeda, mesmo sem o poder reconstituinte
da exportação. A compra de ouro foi, no dia 12, nesse estabelecimen
to de crédito, de quatro toneladas, ou mais precisamente a seguinte:
4.431.567.760 (quatro mil, quatrocentos e trinta e um quilos, quinhen- Compra-se um, com 2 a 3
tos e sessenta e sete gramas, setecentos e sessenta miligramas). Com meses de idade. Tratar à
essa operação o lastro ouro do Banco do Brasil foi ontem além de I ruo Felipe Schmidt, 52, a
cem toneladas (100.000 quilos) o que já é conf'ortador.

par tomento número 5.

Clínica médico-círürgtca do I Dr. LAURO BAURA' vs.-3

DR. SAULO RAll'IOS
.

Vende-se uma chácara
Especialista em moléstias de Doenças de Senhoras- saudável e 8-

senhoras - Partos.
. ••

AI,TA CIRURGIA ABDOI\UNAJ,: ea.,_ Vlas-unnarlas prazlvel, com 23 metros
tõmago, vesícula, útero, ovários, •. d f t por 330 de Iunapêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

j'
Tratamento especlalísado e ren e -

l'LAS'l'ICA DO PERtNEO - Hérnias,' f
- A •

d do" sobre a estrada gerallúdrocele, varlcocele. Tratamento sem aas fi ecçoes cronicas o o, o «

dor e operação de Hemorroídes e varl· aparelho genital feminino. proxlma ao Balnear!o da
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso. P t d L I J f maço- sOpéra nos Hspltals de Florianópolis. Tratamento moderno de on a o ea. n or e
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I gonorréa crônica por meio na gerencie do "Estado,"
Fone, 1009

d I t
• .

d d V'· lo V8. - 6
Horãrto: Das 14 às 16 horas, dtarta-

I e e e rIcI a e. arIzes e

mente. hemorroídes sem operação. V d Uma casa e
Fisioterapia - Dístermía e eu em-se um terreno,tmíra - vermelho. no Aririú, fronteiros à ca
Consultas - das 10 às 12 pela local, por 2:000$000.

e - das 15 às 17 horas. Tratar com o chsuüeur
Consultorio - R. Tiradentes rio curo n- 1§22, no pon14. Tel. 1.663. to dos automóveis, nesta ca
Residencia - R. João Pinto pital. 10 VS-2

9. Tel. 1 607.

ouro

Reprcsenla1tte Geral nu Bras ii :

FERNANDO CHINACLlA
Rua do Rosário, 55-A - 2.0 andor - Rio

Iluga se
boa casa com

11 -

todo o confor-
to, à rua Conselheiro Ma
fra, 150. Informações na mes
ma. 5v-3

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

"Iuga-se boa casa, com
.II banheiro de
agua quente e fria. à rua
vlmlrante Lamego, 82. Tra
tar na «Casa Porto» , à
rua F. Schmidt, 36

5v-2

.. _.
'

:

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

Esteves Junior, 48.

Cão

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. Rua Traja.
no. 12.

LOÇÃO

�,..&Ã� .�/�C(A,
• •

[ IPtc1AUOAO(

DOENCAS DA PELE
E IIFIUS

Sub-agentes nOI princlplh
muncípiol do Estado.

t7P.

----------

Negocio de ocasíão:
Vende-se uma Jimousina

de aluguel; chapa no 1.511.
Preço: 6:500$000.
Tratar com o proprietario,
Victor Espindola, Casa Ele
trica- Rua João Pinto 15

vs-ll

Agências e

Representações
C.IXI po.t,1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORI.ANÚPOllS Por preço de ocasião
Vendem se: dormitario (Rio

Negrinho), 1 camiseiro, 2
camas para criança, 1 sala
'de jantar, Tratar a Avenida

-

Rio Branco 156

! Máquina de escrever -

Cabelos brancos t
Vende-se uma máquina de MARAVILHOSA!

e cr ever, Hemington, portá ----.-----

O ADVOGAr.O ACACIO ..I!0- ALUGA SE um salão
AI J.'11 til Tratar à rua Joinville 52 ,.,

BEIRA comunica aos seus a- 7 v-I
no prédio

migos e clientes que mudou n, 2 à rua Visconde de Ouro

o seu escritório para a rua PREDIO Aluga-se o Preto. Tratar no Mercado PÚ-

«Deodóro,. n° 23. prédio à bJico, n, 32.

(das 9 às 12 e das 2 às 5) rua doinvile, n° 60, para fami-

Residência: "La Porta Hotél" lia de tratamento; tem ótimas

apartamento 112. instalações sanit1rias, garage
e C:iS$l, à part", para empreCaixa-PoslallIO-Fone: 1277 'gade. Tratar com o proprie-

_____________ ! tario, sr. Mguiel Leal, à
Caspa 1 LOÇÃO MARAVl. rua Tenente Silveira, 37,

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.lt58.

..

LHOSA! 30V.-11

r Sft Compra-se uma, até
",a vinte e cinco contos

25:000$000.) Tratar com Adria
no Gonzaga Schaefer, à rua

Felipe Schmidt, 104.
5.vs.-l

6.v.--l

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUt;'_rRIAL-JOINVILLE (Mãrca regist.J

recomn1eI Ida-se para roopa fina € roupa commum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICAD()R MEDItO .8randes somas enviadas pelos nazistas
aos seus agentes no Uruguai

Montevidéu, 14 (A. P.) - Não obstante as reservas da Comissão de Inves

tigações das Atividades Antin-acionais, sabe-se que a mesma trabalha intensamen

te na análise de documentos capturados em organizações cujos componentes se en

contram vinculados ao govêrno nazista e que dependiam deste ou aceitavam 01'-
IISTITUTO DE DI10NOSTICO

GLHdCO
Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Sulca)
Com prAtlca nos hospltaís europeu.
CUnlca médica em geral, pedíatrla,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genIto-urlnarIo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadIologia Olínlca com o
dr. Manool de Abreu uampanarto
Sl10 Paulo). Especializado em HI· Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
glene e Saúde Pública. pela Univer- LimitadaIldade do Rio de Janeiro.

EI�����::�io��a�ai�li�ca Ban(o de Crédito Popular e Agrí(ola
Metabolismo basal d S t (t

·

J h· S h
·

d Sondagem Duodenal e en a a aFIna
osep Ina (wel son Gabinete de fisioteraoia Rua Tralano n.o 16 - SMe próprfa
M E D I C A

Laboratório de microscopia e Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertltlcado
.

análise c1inica
- n. 1 em 20 de Setembro de 1938.Doenças de senhoras e crranças. Rua FT:I��g�e rf9:ado, • Endereço telegráfico: BANCREPOLA

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoRua F. Schmldl. 39 (sob.) P l O R T A N O P O l 1 S FLORIANOPOLlS

Dr. MARIO WENOHAUSEN - �����:ra��o �:�� __ o EMPRESTA F.SPECIALMENTE A AGRICULTORES
de Medicina da Universidade do Brasil)

I
. Emprestimos - Descontos - Cobranças

Ex-fnlerno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira Dr. ARMINIO TAVARES e ordens de pagamento
, CmLédlicN° Ide

o

DAeoartamMentoE_dOeslaCúdeA
I

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA Tem correspondente
.

elm todos os Munictplos do Fstado
CONSUl,TÓRIO: Representante da Calxa Economíca Federal para a venda

Rua João Pínta, 'I - Fone_1.ft61 das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
Moléstias internas de adultos e crianças. RESIDÊNCIA: semestral, em M�do e Novembro.

Consultório: Rua Felipe Schu.Idt n. 38 - Tel. \426 Rua Bocaiuva. 11ft - Fone I.ft56

I
Pagl tldos os coupons das apólices Federais e dos. Estados

Residencla: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel.

15231:------------.;1
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS. O A M'! Mantem carteira especlal para administração de prédios.
r. ntônio oruz I Recebe dinheiro em depósito pejas

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�eIO�a��a,�SP�:1 de Aragão f melhores taxas:
Florianopolis . MÉDICO . c/C à disposiçãe (retirada livre) 2%

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 5�
C'

.

O t d' C/C Limitada 6ln
(próximo 110 Teatro). iruruia e r ope la.

-C/C ATiso Prévio 8'''fl
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras. Clínica e Cirurgia do

C/C Prazo Fixo gOlo
F

.

D·
'.

f Ih UI V· I torax. Partos e doenças II

ístoterapla: Iatermta, 10 ra-verme o e Ira- lu eta.
de senhoras. Aceita procuração para receber vencímentos em to-

CONSULTAS: Dlar íamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas 188 88 Renartícões Federais. Estaduais e Muntotpale.
Fone 1.644 CONSULTORIO:

Rua. Trajano, 33.
Dr. SAVAS LACERDA Diariamente das 15 1\8

Oculista do Centro de 'Sdúde e do Hospital de Caridade

I
11 b�rai\. IEx-Inlerno do Serviço do .Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOli HESID NCIA:

Servlces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) Almirante Alvim. 36
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, Telefone n. 751. fo������' O�l!��;; (�:p;c�;\���e��� �:ir::n;a�a��oA ln���a vel�i�ddaa\:��=

NARIZ e GARGANTA .....-------..----i!: para Interaliado) - Acabam de anos.

Rua Felipe Schmidt, 8, altos da Lívrarta Xivler. Fone 12)91 chegar mais pormenores à cerca Depois de terem cometido esse

Resldencla: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS, D R
da execução de 214 poloneses na crime, os salteadores nazistas con-

r em igio I povoação de Rudka Xijansva, no tinuararn na sua sangrenta rapina
. •

I
distrito de Lublin, na Polônia ocu- assassinando quase todos os vizi-
pada. nhos da casa que se tinha dado o

CLlNICA -MEDICA I A justificação que os nazistas pretendido atentado e depois fize-

Mo!estias internas, de I
dão como "razão" deste brutal as- ram um registro de toda a popu-

Senhoras e Crlancas em
sassinato em massa de poloneses, lação escorraçando de uma manei-

., é que consumaram o ato por re- ra deshumana os inocentes polo-
Geral

I
presalia a um suposto atentado neses.

CONSULTaRJO: contra um agente da policia alemã. Durante as buscas que fizeram,
Rua Felipe Schmldt-e-Edití- Todos os ocupantes da casa on- atiraram para dentro das casas

cio Amélia Neto--Fone 1592 de se deu o suposto atentado fo- granadas de mão, ,cujas explosões
ram fusilados imediatamente sem mataram vários paraliticos e enfer-

9 ás 12 e 14 ás 17 horas. que tivessem consideração ou dó mos que não puderam fugir para a
RESIDENCIA' de uma mulher que estava grávi- rua.

."" v. Hercilio Luz, 186. da e de três crianças que habita-.
- Phone: 1392 -

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS

__r_· �_-NARIZ, GARGANTA dens suas.

Segundo informações obtidas, por intermédio da contabilidade do Banco Ale

mão Transatlântico apuraram-se graves e concludentes provas acerca de grandes
somas de dinheiro que da Alemanha era enviada ao Urugu.ai pela propaganda
naztsta - somas jamais inferiores a seiscentos mil pesos uruguaíos. Supõe-se que
essa instituição bancária fizesse as vezes de tesoureiro de organizações nazistas. Al

gumas anotações nos livros que encontramos em poder da Comissão de Investi

gações tinham o seguinte teor: "Quantidade entregue, Localidaçe".·
A Com.issão de Investigações realizou várias pesquisas nos últimos dias em

busca de informes que considera de valor para a missão eficaz que vem empreen
dendo.

Por professar idéias antidemocráticas, foi demitido o médico extra-numerário

da 12a Secção Rural de Colõnia, dr. Horácio Carpel li.

e:specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 às 12
on ru tal � A' tarde, das 3 às 6.

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES·- médico especialiste em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de JaneIro

Consultas PelahO���h{t::d!�r���i����� �a=ar:dK=' l�asholr�sáS 12

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

Dra.

-

Dr. BEZERRA LEITE I Dr. Z. DE LINS

CLtNIC� NEVES
Ex-assistente da Clínica

�IEDICA Ginecológica da Facul-
dade Nacional de Medi-

II
CONSULTORIO: cina e do Hospital Psi-

Rua Trajano. 33 quiátrico do Rio de
Sobrado Janeiro.

I

CONSULTORIO: R. Tra-Consultas dB8 5 horas I

: I
j800 33. Das 13 às 15 hs.

I
em deante. RESID�NCIA:RESIDENCIA:

Rua Blumenau, 28 Rua Trajano, 55.

--

Auende a chamados
! <I

Uma mulher grávida e três crianças
assasinadas pelos nazistas

I Farmácia "Esperança» Ido

farmacêutico NILO LAUS I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
· / .

: SEDAS:
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -

: das melhores fábricas do país, são :
• encontradas nos balcões da 8

! Dasa SANTA BD !
i i
: Díáríamente recebemos novidades :
! Rua Felipe Scbmldt, 54-Fone 1514 i
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hoje e amanhã será iS sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatiu.

Perfumarias.--Artigos de borr�chd.
Garante se a exata observtlncia no receituário médico

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

Mercado,
FONE 1.642

4If1l,,!�.O�!_ ".� ,'... ,.""", .., u, "
_ _!_�../ _ .

..-o!-.. -"..--�.....�-..... "'."' ..
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Crédito Mútuo Predla I
------ --_._--- -

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao prestarnísta Ltberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n.12Ct3, o prêmio
que Ines coube em mercadorias, no valor de rs.

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

Deve-IH' notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior,

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

18' DE OUTUBRO
Mais um formidável sorteio r e al izu r

á

a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 5 de Outubro (6 !.feira),

com prêmios no valor de

6:250$000
Nilo vacile adquira já fi 1311'l caderneta IH1 sé te da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Prelo n° ! 3.

Con1ulta médica grsti:J !

Contribuição apenas 1$000

A aviação, sózinha, nao é capaz de
fazer a Alemanha baquear

Moscou, 14 (R.) - As afirmações ga escala e ininlerruptamente, po
feitas pelos jornais americanos, se- dem desempenhar papel de grande
gundo as quais poderosa força aé- importancia no enfraquecimento da
rea seria capaz de vencer a guerra Alemanha. Isso é verdade. No en

ao mesmo tempo que suas próprias tanto, seria ridículo, por exemplo,
perdas sei iam insignificantes, fo-I admitir que tais ataques pudessem
rarn discutidas pela emissora desta vencer a guerra. Não! A aviação,
capital, que disse: "Os técnicos in-I sozinha, não é capaz de fazer a

gleses e americanos acreditam que Alemanha baquear. A vitória con

os ataques aéreos das proporções tra o inimigo comum pode ser con

dos que foram efetuados a Lon- seguida por meio de poderosos gol
dres, em 1940, e os que estão sendo pes, desfechados pelas três forças:
atualmente efetuados a Estalingra- de terra, mar e ar".

do, desde que o sej!lm na mais lar-

5

CLUBE 12 DE AGOSTO
De ordem do sr, Presidente, convido

aos srs, sodos e exmas. famílias, para a
I maftinée infantilv que êsie clube realizará,
I domingo próximo, com inicio às 17 horas.

I ORLANDO filOMENO, Secretario

I
I CIU��

'-J.t'.v. -=

Domingo da Crianca
-;:;J

Dia 18 - domingo dedicado
aos fiihos dos srs. sócios.
Das 8 às 12 horas - manhã

esportiva infantil, Variadíssimas
competições. Lindos prêmios
aos vencedores.
A's 15 horas - Grande "ma

tinée" infantil, Duas orquestras.
Apresentação de original orques
tra infantil.

xL___ �

Lívre-se da prt
são ... de ventre I

As

PILULAS DE

REUTER

ProibMo O USO de
sereias particulares

Rio, 14 ("E�tado") - A Diretoria Na

cional do Serviço de Defesa Passiva An

ti-Aérea, considerando que os sinais emi
tidos por "sereias" instaladas em esta-

belecimentos públicos ou particulares,
podem estabelecer confusão e originar
alarmas infundados, resolveu, nas con

dições estatuídas no decreto-lei 4.812, de

9 de outubro do corrente ano:

"1.) - a partir desta data fica ter

minantemente proibido em todo o país
o uso de "ser-elas" para emissão de sí

nais, em quaisquer estabelecimentos pú
blicos ou particulares.
Enquanto prevalecer o estado de be

lígerância entre o Brasil e as nações do
"eixo" (Alemanha e Itál ía) , o uso de tais

aparelhos ficarã unicamente reservado
à emissão dos sinais de alerta aéreo,
constantes do código jã amplamente di

vulgado na imprensa por esta Diretoria,
sob o item IX - "S1nais de aviso e aler
ta aéreo" (princípio e fim).
2.) - Que todas as "sereias" existen

tes no país, jã Instaladas ou não por
particulares, ficarão desde hoje à intei
ra disposição das Diretorias Regionais
elo Serviço de Defesa Passiva Anti-Aérea,
I1flO podendo seus proprietãrios, guardas
ou responsávets, até nova ordem, retirã
las, vendê-las ou tomar em relação às
mesmas qualquer medida sem prévia au

torização das aludidas Diretorias.
3.) - Que fica também proibido, sal

vo se autorizada pela D. R. S. D. P. Ae.
do Estado, Território ou Distrito Federal,
a irradiação pelas estações rad ío-emis
soras, fie discos que, de qualquer for
ma ou pretexto. divulguem sons de
"sereias" relativos ou não aos sinais de
advertência de alerta aéreo.
A inobservância dessas resoluções imo

plicará, para o infrator, na aplicação
das sanções constantes da legislação em

vigor".

•

o� uae casa«: 1R 9
LE.VE.A SAUDE
PARAO SEU,-bAPI

purJ/l$uO'.f&( JfZII4U!_.do

SALSAfAflfllLHA
cI!e6ftlSTOL
_.

SAnGUe Limpo
�ILWOS SADIOS!

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

CONCURSO .PARA DENTISTA DO HOS
PITAL MILITAR

•

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
dis, o concurso de títulos para círur
g íões dentistas contratados, a-fim-de ser
virem neste Hospital, devendo os intere.
sados apresentar os seguintes documen
tQS:
a) - Diploma passado por uma Facul

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

g ínal, provando ter no mãxíma 35 anos
de idade.
c) - Certificado de alistamento ou de

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

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, firma

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

zado e no gôzo do seus direitos civis e
políttcos,
g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.
i) - Residir hã mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

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

os mteressados dirigir-se ao Hospital Militar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de Florian.ópolls, 25

de setembro de 1942.

NOVO CURSO ,DE EMERG�NCIA DE
MEDICINA MILITAR PARA Mll:DlCOS

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 ínscr íções 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
rã iniciado vinte dias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de �etembro de le�2.

�---------;�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------------------
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Nesta data deí lue o natalício
do sr. Tenente Narbal Barbosa,
intendente da Força Policial do
Estado, onde é muito estimado,
por sua atuação correta e disci

plinadora.

Deu seis tiros contra a Delegacia
}'Ilzem ano a lloJt'l,
o jovem Armando de

Silva;
-a galante menina Silene Ro

sa, filha do sr.. Fridolino Rosa,

JORGE DAURA-« ln. Memoriam»

operário;
-a gentil senhorita Teresinha

de Jesús Schaefer, filha do sr.

Evaldo Schaefer , funcionario do
D. A. M.;
-o sr. Antônio Ribeiro de

Lemos, conceituado comerciante
em nossa praça.

ros) moeda.

10$000 - Cr. $10,00 (dezA Floricultura pede ao

seus amaveis fregueses que as

encomendas de cercas 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.--5

cruzei-

«8bow» Sensacional. Domingo à tarde esnelará 110 Lira a orquestra infantil «Petizada do ritmo»,
sob a regência do maestro Capela (11 anos) «CRONER» ZANZIBAR (10 anos). ',\

Vida SOCiall Tor�o������s_� :���!:: � I!p::�����!:)lsudJ�;����i��a��t� ��s�:.!t���;:t���1�����,��
ganda acaba de comunicar, que submarinos inimigos afunda- t Japonesa bom�a:deou a base n_orte-amcmcana da Ilha de ��a.da
ram no dia 27 de setembro último a 48 milhas da costa do Es- canal, do arquipélago de Salomao. Quase ao mesmo tempo, tnICIOU
tado do Pará, os navios "Lajes" e' "Osório", do Loide Brasilei- se o de�embarque de n_umerosas. forças ao norte da referida ilha,
roo O "Lajes" deslocava 5.373 toneladas brutas e o "Osório" tendo Sido essa operaçao protegida por forte esquadra,

Faz anos h;>j.e o brilhante in- 2.730. Morreu um tripulante do "Osório", de nome Pio Nunes.
tel�tual patrtcío sr, Agripino Do "Lajes" acham-se desaparecidos Arnoldo oBrjardo, tercei
Gnec:c?, I ro maquinista; Antonio da Silva, foguista; e Claudio Lopes de
CrItico renoma�o, por

vezesj Oliveira ..mordaz, poeta primoroso e con-
_

tista emérito, o distinto aniver-
sariante conta, já: em sua bi- O preço da carne fO·1 aumentado"��:;tr�!�ao ��:::o�,ár�a:e �br:oSrn�� II

•
U !

ram um dos grandes vultos do No Mercado Público vendeu-se hoje cerne verde de P (sem
cenário literario brasileiro. em

I osso),
a 3$700 o quilo. Não havendo sido ainda publicada a nova

nossa época. tabela oficial dêsse artigo, o aumento de preço hoje verificado
constitue abuso.

Anlversárioy:

ros) cédula.

20$000 - Cr. $20,00 (vinte cruzei

ros) cédula.

50$000 - Cr. $50,00 (cincoenta
cruzeiros) cédula.

100$000 - Cr. $100,00 (cem cru

zeiros) cédula.

200$000 - Cr. $200,00 (duzentos
cruzeiros) cédula.

500$000 - Cr. $500,00 (quinhen
tos cruzeiros) cédula.

1:000$000 - Cr. $1.000,00 (mil
cruzeiros) cédula.

FRACOS.
AN�MJCOS

TOMEM

�Dho Crelsatada
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Cabelos brancos t LOÇA O
MARAVILHOSA !

AVISO
DR. SAVAS LACERDA
Comunica que mudou

seu consultorio para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos do
Livraria Xavier.
Consultas-Das 16 às 18 hs

Semana da Criança
Hoje, às 15 horas, no G.

E. Lauro Müller, realizar
se-á, como parte integrante
da «Semana da Criança»,
uma festa interna, a que
foi dado o nome de eMeran
da da Confraternização. e

em que tomarão parte os

alunos e professores do es

tabelecimento.
Nessa occrsro.o, tombem,
será servida não só a «Me
renda Nestlé', como uma

mesa de doces e saboroso
çafó,

Cuba reconhece a
U.R.S.S.

Londres, 15 (Reuters) - O go
vêrno. cubano resolveu reconhe
cer o govêrno da União Soviética,
segundo anunciou o ministro do Ex
terior de Cuba, ao falar nas festas
comemorativas do Dia da Indepen
dência de Cuba, ao que informa a

rádío de Havana.

A Empresa EWaldo Probst, pro
prietária da linha de ônibus que
têm curao entre Palhoça e S,
José, avisa ao público que, a partir

do próximo dia 16, vigorará a nova tabela de preços, apro
vada pela Inspetoria de Veículos e Trânsito Público.

2vs-l

.-VISO

BATALHõES-SUICIDAS
Segundo notícias chegadas de .1·

gun s Estados da Federação, como

Rio Grande do Sul e Baía, estão seno

00 organizados ou se pretende erga
nizar os chamados "batalhões suíci-
das" em certas cidades brasileiras.

Satisfeitos os
chilenos

,

mazrs

que

Rio, 15 (C. P.) - Informam de São Paulo que o tabelião

I do 2° Oficio, de Santa Cruz do Rio Pardo, não se conformando

Jesús I com a prisão de varias pessoas suspeitas de atividades favorá
veis à Quinta,.Coluna, de arma em punho, e montado numa

motocicleta, desfechou seis tiros contra a Delegacia de Policia.
O fato foi comunicado ao secretário da Segurança Pública por
intermedio do sr. Paulo Oliveira Filho, autoridade policial, ten
do sido providenciada a ida do delegado de Araré para apurar
o caso em seus detalhes.

t Felipe Daura e família convldam a todos os seus paren
tes e amigos para assistirem à missa de 6 meses que fa·
rao rezar, em intenção à alma do sempre lembrado

JORGE DAURA, na Catedral Metropolitana, na próxima sexta
feira, às 7,30 horas. no altar do Sagrado Coração de Jesus.

ClulJes:
Completa hoje 2! anos de

fundação a simpatica agremia
ção recreativa Clube 15 de Ou

tubro, desta capital, e que con-

ta em seu "carnet" [social com O "CRUZEIRO" NA LINGUAGEM' c -- -,

reuniões de indiscutivel sucesso. FALADA E ESCRITA
E N tí

!
A sua atual Diretoria está COS e o leiaS!

assim organizada: De acôrdo com o decreto-lei por I
Presidente, Jugurta Nasci- que foi instituido o "Cruzeiro", r

menta; Vice-Presidente, Osní Oro damos abaixo um quadro com a

tiga; I' Secretário, Dalmiro equivalencia em mil réis, a grafia, No dia de hoje e no ano

Duarte Silva; 2' Secretário, Ivo a expressão falada e o tipo: de 1845, su rqíu , na impren-
Selva; l

' Tesoureiro, Artur Pi- $100 - Cr. $0,10 (que se lê: dez sa barriga verde, o prirneiro
res; 2' Tesoureiro, Antonio Fran- centavos) moeda. órgão "semi-oficial"... Era
cisco da Silva; Orador, Dr, Tel- $200 - Cr. $0,20 (vinte centavos) \0 "Relator Catarinense"
mo Vieira Ribeiro; Comissão de moeda. e tinha a 'mbsão" de
Sindicancias: Emídio Cardoso $500 - Cr. $0.50 (cincoenta cen- descrever os festejos que
Junior, Francisco Moura Filho" tavos) moeda. se faziam pela visita
José Francisco da Silva e Jor- 1$000 - Cr. $1,00 (um cruzeiro) dos Imperantes e assinalar,
ge Daux. moeda. em tipos grados, os seus

Aos dignos membros de sua 2$000 - Cr. $2,00 (dois cruzeiros) atos administrativos.
Diretoria, nossos efusivos para- moeda. .------------.---------------

bens, 5$000 - Cr. $5,00 (cinco cruzei-

Sem desmerecer os méritos e as in
tensões dos organizadores dessas
curtosas unidades, acreditamos
a ieléia não vá avante, ou melhor:
que as autoridades militares não per
mitirão que sejam organizaelos tais
batalhões. Recentemente o ministro
Gaspar Dutra acentuou em público

Sautlago do Chile, 15 (A. P.) - O se

nador Gregório Arnun tegue, ex-presl
dente do Partido Liberal, ao qual per-teu
ce o chanceler Badros Jarpa, e chefe fie

amplo setor elo partido que apoiou a

candidatura elo sr. Juan Rios, declarou
� seguinte: "Admito que os elementos
nazís se sintam reconfortados com os

&5 _ .. �.

a inconveniência ela organização de
forças patrióticas, segundo os moldes
elas afamadas unidades provisórias,
dada sua incompatibilidade com as

necessidades ela guerra moderna.
Além desse esclarecido parecer elo
Ministro da Guerra, ainda ocorre ou

tra circunstância não menos impor
tanto, 'I'ra ta-se de uma questão de

princípio e como tal digna de estu
do. Quando o homem se arma para
a guerra o faz por dois motivos fun
damen.ta is: para atacar ou para se

elefender. Nunca, porém, com a idéia
ou o elesejo preconcebido de ir em

busca ele morte. Assim sendo a derí
n ição cle batalhões suicidas não se jus
tifica nerÍl encarna um ideal objetí
vo. Em princípio iodo soldado pode
matar como pode morrer. Mas, a não
ser em caso patológico, não pode
nem eleve suícidar-se. As missões ar

riscadas elevem ser confiadas a cer-
.

tos homens Estes homens devem
cumpr-i-las. Mas entre o cumprimen
to elo dever que resulta em mor te e

a idéia fixa de um suicidio há uma

diferença fundamental, diferença que
deve ser comprendida tanto pelas
autoridades militares como pelos vo

luntários exaltaelos. (Agência Nacio
na».

ú

ltirnos acontecimentos e alegrem-se em

face da atual situação que favorece seus

planos ,que o recente descobrimento da
rêde de espionagem nazista, ao que pa
:ece, fez fracassarem. O impasse com os

Estados Unidos, que nos coloca à mar

gem da união existente entre as repu
blicas americanas, deve ser resolvido
com a rapidez que o assunto exige. Con
fio para isto na ação decidida e patríõ
tica do primeiro mandatário da nação",

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

Delilruicfo um poria,
aviões Japonês

Melbourne, 15 (United) - A nvia
ção norte-americana iniohilizot.
ruais um porta-aviões nipônico, <tI

sul ela Nova Irlanda, acertando nc
l1il.·S11l0 várias bombas inceudr.u-ias

A .. ...,C,IE'",..O_

Ofereceu os troféus
esportivos

Uruguaiana (R. G. Sul) 15 - O

Esporte Clube Uruguaíana, da ci
dade de que tem seu nome, oficiou
ao govêrno do Estado, oferecendo
seus trofeus esportivos, como con

tribuição de guerra.

��!�eEo :�!�!���� Itra esse terrivel mal

Infor��:�:E)com o I.Dr, ARMINIO TAVARES

------------=-----------�

Novo cardeal alemão
Zurique, 15 (Reuters) - O prl

maz de Berlim. conde Conrad von

Preyesin será feito cardeal, inf'or
ma o correspondente em Berlim tio
jornal suíço "National

'

Zeitung".

Voltarão dia 18
Lisboa, 15 (Reuters) - Os na.

vias brasileiros "Cuiabá" e "Bagé "

que conduzirão ao Brasil os diplo
malas brasileiros que serviam [uu
to aos países do Eixo partirão Ila
qui no próximo dia 18 do corrente
mês.

GRATIFICA ..SE
Fede- e fi quem achou uma

argola C0m ;1 Chaves gra n
des e 2 pequenas, entregá-Ia
nesta rfdrção, que "será gra
tificala,
646 5.v,-1
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