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Foguetes com caudas
de arames

Londres, 9 (A. P.) - Fogue
tes com uma longa cauda de
arames desfiados, revela-se ofi
cialmente, constituem uma das
mais recentes armas de defesa
da Grã-Bretanha contra ata
ques aéreos. Essa arma, que há
mais de ano está sendo usada
na proteção de navios mercan

tes, é descrita como aparelho
que atira para o ar projéteis
que se abrem em paraquedas, de
onde pendem longos fios de
arame. Os foguete" são dispara
dos quando os aviões se lançam
ao ataque e muitas vezes os for
çam a mudar de direção, ante
o risco de serem envolvidos pe
los arames.

RIO,9 (C. P.) - SOB O TÍTULO "NOVA E COVARDE AGRESSÃO", "A NOITE", NUM ENÉRGIGO E VIBRANTE TÓPICO, COMENTA O QUE FOI A SELVAGERIA GER
MANICA CONTRA O NOSSO VAPOR "PEDRINHAS", PARA DEPOIS NARRAR DETALHES DO TORPEDEAMENTO E ASSIM CONCLUIR: "ASSALTOS NOTURNOS
NÃO NOS ATEMORIZAM, NEM ATINGEM AS SUPREMAS DECISÕES DEFINITIVAMENTE TOMADAS. TRANSIGIR COM OS MATADORES DOS NOSSOS IRMÃOS
NÃO É APENAS INDIGNIDADE, PARA O QUAL SÓ TÊM FORÇAS OS POVOS SEM ALMA, SEM RELIGIÃO E SEM FREIOS MORAIS. É PRODUZIR MAL MAIOR -

O DE ESTIMULAR OS INSANOS, O DE FACILITAR E LEGITIMAR A SANHA SANGUINÁRIA, TORNANDO IRREMEDIÁVEL O SACRIFÍCIO DA HUMANIDADE. O
BRASIL DESAGRAVARÁ A SUA BANDEIRA, OBRIGARÁ OS AGRESSORES MORAIS E MATERIAIS, COM A ÚNICA LINGUAGEM QUE ÊLES BEM ENTENDEM. SA
BEREMOS CASTIGÁ-LOS, QUANDO ÊLES ESTIVEREM AO ALCANCE DOS NOSSOS BRAÇOS, IMPELIDOS POR UMA REVOLTA SAGRADA E CRISPADOS PELAS

DETERMINAÇÕES IRRESISTÍVEIS DA HONRA E DO DEVER".

DISCURSO DO INTERVENloR
DA PARAíBA

João Pessôa, 9 (D. N. P. A.)
- Discursando em improviso,
em uma solenidade do Instituto
de Educação, o interventor con
citou a mocidade a manter-se
vigilante contra a infiltração
dos desagregadores, exprimindo,
inabalavel confiança na vitória
das democracias, com "a extir
pação definitiva, da face do
mundo, da escravização da tira
nia nipo-fascista. Finalizou,
assegurando estar certo de que,
entre os seus governados, não
havia lugar para o desenvolvi
mento da quinta-coluna nem

processos de traição e de relo
nía .

Passeata anti-nazista
Pelotas, 9 (D. N. P. A.) -

Acompanhando a mocidade es

tudiosa do norte do Brasil, os

escolares pelotenses farão rea

lizar no dia 14, uma gigantesca
passeata, como manifestação
anti-nazista.
Nesse desfile, formarão todos

os estabelecimentos de ensino
da cidade, quer masculinos,
quer femininos.
Serão organizadores da pas

seata, o "Departamento Univer
sitário da Liga de Defesa Na
cional", "Federação Acadêmica"
e "Ginásio Pelotense".

I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.
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Escritor russo morto
em combate

Moscou, 9 (U. P.) - Morreu
na frente meridional o escritor
russo Eugene Petrov. O extin
to, que contava 40 anos de ida
de, havia conquistado fama co

mo dramaturgo.

Irmandade do Senhor Bom Jesus
dos Passos e Hospital de Cari

dade de Florianopolis

Av·.so Assuntos refere��esà Irmandade do �e-

nhor Jesus dos Passos e Hos
pital de Carrdade. serão dia
riamente tratados exclusiva
mente no Escritorio dessa
Instituição, das tü às 11 1/2
horas, com o Irmão Procura
dor Geral Alvaro ToIentinu
Sousa, à Praça 15 de Novem
bro, 16 (Pavimento terreo i
Florianópolis, 6 de Julho

de 1942
JULIO PEREIRA VIEIRA, Se
cretario Sv 3

DEFESA CIVIL DO PANAMÁ
Washington, 9 (Havas) - Os

Estados Unidos e o Panamá as

sinaram acôrdo, pelo qual um

oficial do exército norte-ameri
cano será enviado ao Panamá
para auxiliar êste pais na or

ganização da sua defesa civil,
durante um ano.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

ANO XXVIII Florianópolis N. 8582Quinta-feira, 9 de Julho de 1942

Lavai quer «construir» a República Melhorando os submarinosParis, 9 (Havas) - O sr. Pierre Laval declarou falando. .' .

a um grupo de líderes operários, que deseja "constr�ir uma .. . Washington, 9_ (Reuter?) - NotIcla-s� que os Estados
nova república da França". Acrescentou o chefe do govêrno: U!l�dos desenvolver�o o fabrico de novo maqUll1lSmo.e de no�a
"Dirijo .um. �pêlo ao vosso coração e à vossa generosidade e,

hélice para. submarmos: ,capazes de. au�entar seu raio de. açao
em retríbuíção, prometo-vos criar a minha nova república no

e sua velocidade. �os círculos nav�ls afirma-se que os dOIS _?o
socialismo" .

' vos engenhos estao sendo produzidos em grandes proporçoes.

19 milhões de pessoas Vi�gou-se da madrinha morta
Charlotte Ville (Estados Unidos), 9 (United) - O gene- r RIO, 9 (C. P.) - Embora tivesse falecido domingo último,

ral McHerry, da Comissão do Poderio Humano para a guerra, so na manhã de 3a. feira os vizinhos puderam constatar o óbi- Marujos do Brasil
declarou que os Estados Unidos deverão empregar, nas ativi-I to de A�éli:: Coelho da Silva, na rua Apodi, 156, Estação de Rio, 9 (D. N. P. A.) - Chega-
dades bélicas de 1942 e 1943, dezenove milhões de pessoas. No Bento Ríbeiro . ram ao Rio alguns sobrevíven-
decorrer do corrente ano deverão entrar para as indústrias bé- Apurou a polícia que uma afilhada da extinta, a menor de tes do "Arabutan", torpedeado
licas mais dez milhões de homens e mulheres e, em 1943, mais n�me Mari� rNazar�. Oliveira, que reside em sua companhia, pelos piratas nazistas. Diz Ocri-
2 milhões e meio. Calcula-se que, em 1942, entrarão para os n:;t0. comun.lCara a nmguem a morte da madrinha, com O pro- des Vil3: Dilon, priI?eiro rád�o
serviços armados 3.400.000 homens e que, em 1943, entrarão po.sIto. de. vmgar-s�. E' que, em tempos, Adélia Coelho da Silva telegrafista do naVI?, entrevís

mais três milhões e meio. a ínstituíra herdeira de duas casas de sua propriedade. Poste- ta.do por um, matutino, que os

ríormente, no entanto, modificando o seu testamento anterior tripulantes dSO a�an?ont�rlam 10dr.
. r . , _. r

' navIO quan o ela ll1U 1 qua-
?ara os ��fe:I�os I:?�veIs a Ordem �e Sao FranCISCO: Dai. a quer providência. Os trípulan
vingança sui-generrs da menor, deixar a sua madrinha m-I tes tomaram os escaleres dando
sepulta. . . vivas a "Arabutan" e ao Brasil.

Virg��;,r���ees���e�li�C��:����S)aqUí,Od�;I����n��.�� ����d��� I p- 0-' rmenores do' afundamento do PEDRIHHASte-amencano, quando chegasse a ocasiao do ajuste fmal de
contas, não desejaria como pagamento pelo auxílio prestado

j

pelos Estados Unidos às nações unidas, nem dinheiro, nem San Juan do �ôrto Rico, 9 (U. I
. mesmo, durante vários minutos,

mercadorias, ou mesmo indenizações de qualquer espécie. "O P.) - O� �3 tr,:pula�tes d,� va-l sll1alar�m que se tratava �e um �ntes .que ��un?as�e. �uando o

povo norte-americano deseja sómente o direito de viver em paz por brasiletro Pedlln�as de- subma!ll1o de uns 40 metros de Pedrinhas fOI atmgíndo, seus

. lib d d " sembarcaram neste porto, na compnmento. tripulantes começaram a aban-
e em 1 er a e . semana corrente, tendo viajado Posteriormente ao ataque, o daná-lo quase imediatamente.

-

a bordo de um navio de guerra s�lbmersível subiu à superfície e Os oficiais o abandonaram pos

q�l; os recolheu de. b?tes s�lva- disparou �ume�osas "granadas I
teriormente, em balsas ,e foram

vidas. O vapor brasileiro fOI tor- contra o Pedrrnhas _ O sub- recolhidos pelas botes salva-vi
pede�do a �nais de 30� :nilhas I marina não

.

foi i�e�tificado, das, que navegaram à deriva,
de Porto RICO. O capitão do mas os marujos brasileiros de- durante 84 horas viajando se
"Pedrinhas", comandante Er- I clararam que o mesmo tinha um gundo se acredit� 300 mÚhas
nesta Madei Vidal, que foi o úl- bezouro pintado sôbre a torre, antes de que os t;ipulantes fôs
timo a abandonar o vapor, de- acrescentando que, aparente- sem recolhidos. Quando o navio
clarou que o navio brasileiro foi �ente, o submarino tinha sido de guerra recolheu os tripulan
torpedeado e em seguida bom- pintado recentemente e que le- tes, os botes estavam apenas a

bardeado, no dia 26 de junho, vava can.hão,. que depois de ati- algumas milhas de Pôrto Rico.
pouco depois das 17 hor=s sem rar, descia, ricando oculto. O capitão do "Pedrinhas" de
aviso prévio. Quando o submarino se apre- clarou, também, que lia o livro
Acrescentou que "apesar de ximou dos botes salva-vidas, não de Jan Valtin, "Do Fundo da

bom tempo e o sol brilhante, houve troca de palavras entre Noite", quando o navio foi al
ninguem a bordo esperava que os agressores e as vítimas. �ois cançado por um torpedo.
aparecesse um submarino, até h0!11ens nadaram do submanno Acrescentou que se perderam
que o barco foi alcançado pelo ate o barco, que estava em cha- a mascote do "Pedrinhas" um

torpedo". mas, e estiveram a bordo do

I gato,
e a maior parte dos' do-

Par sua vez, os tripulantes as- cumentos do vapor.

Um patriota de vinte
anos

Vichí, 9 (A. P.) - Telegramas
de Tours informam que as au-

toridades alemãs anunciaram
que George Bernard, de 20
anos de idade, confessou depois

M t· d��v��a�a��0i���so dJa �e���W�� 1 eu Ira grau e com pernas curtas
dte as�assI�IOt coMntra 01 DJo,rntal�� Londres, 9 (Reuters) - Em sua irradiação em línzua es-
a pro-nazis a arce ea, panhola a rádí d R di I d f'

b

dia 21 de março, com bombas. ., ,10 e oma lV": gou que, segun o �I anuncia-
Os alemães dizem que Bernard d? pelo Departamento da Marinha dos Estados Umdos, o na

também admitiu haver descar- VlO norte-americano "Normandie", de 84 mil toneladas foi
rilado um trem de carga ale- afundado por um submarino ao largo das costas da Bolí�ia.
mão. A agência Reuters acrescenta: "A República da Bolívia

ao que se sabe, não tem litoral marítimo ... E mais: o "Nor�
mandie" se chama "Lafayette" e está emborcado no pôrto de
Nova Iorque, há vários meses!".

o direito à Paz e à Liberdade

Em comemoração ao nosso 5°
aniversário presentearemos

Integralmente, o nosso lucro
comercial

à nossa distintíssima freguesia !
Todas as mercadorias do
nosso variado

II

stock"
PELO CUSTO REAL
de 8 de Julho a 8 de Agosto

na A MODELAR

AVISO Esp�c�lis���� d�e�ça������õesde olhos-ouvidas-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.

Enguliu a nola de 20$000Rio, 9 (D. N.) - Eurico Go
mes da Silva, de 16 anos de ida
de operária, passeava, ante-on
tem, quando se encontrou
com Valdemar Soares, seu an

tigo amigo. Lamentando a sua

situação financeira que achava
má, sem dinheiro síquer para
fazer uma refeição ligeira, Val
demar pediu que o amigo lhe
emprestasse pequena quantia.
Eurico tinha no bolso uma

única nota de 20$000 e, como
não pudesse dispôr dêsse dinhei
ro, mentiu, declarando que não

possuia nem um níquel. Valde
mar, porem, não acreditou e
Eurico, depois de tirar rapidamente a nota do bolso e metê
la na boca, autorizou o amigo a
revistá-lo. Durante a revista
entretanto, Eurico enguliu �
nota.
Mais tarde, compareceu ao

serviço de oto-rino-Iaringologia
da Assistência, a-fim-de pedir
ao dr. Caiado de Castro que re
tirasse a nota de seu aparêlho
digestivo. O médico, entretanto,
após rápido exame, respondeu
lhe que nada mais podia fazer,
pois a cédula j á se achava no
estômago do operário.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA! t

Em Costa Rica
faz-se assim •••

Costa Rica, 9 (Reuters) - O
govêrno ordenou que fôssem co
locados nos campos de concen
tração todos os alemães residen�
tes na Costa Rica.

UM PRODUTO *RÂUL LEITE*

I

'.

_---------------------

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração ·mercantil

.

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n, 18 - Fone 1.467

•• �8••••••I••••••G•••�� ••
• •
• •
• •
• •

: DE PESSOAS TEM :
: USADO COM BOM RE, :• SULTADO O POPU· •

: LAR DEPURATIVo :
: DO SANGUE ••• MARCA REGISTRADA'

•
• •
• •
• A SIFIUS ATACA TODO O ORGANISMO •
• � Ffgadc.,. o Baço, o coração, o Estômago, os •
• Pulmoes a Pele. Pr.oduz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. Agradável corno licôr. IAO ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. .,

• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- ..
• matismo da mesma origem. _ •
.. VALIOSAS OPINIOES •
" O E�I}ÇI� «91ft»•.d.ada a sua Atesto que apliquei muitas .',base. e otlmo aUXIlIar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo.. tamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados •
I te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis •cal é a única possível.

.

• (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii •
• •
••••••••••••••••••••••••

Toda a borracha po
derá ser requisitada
Washington, 9 (A. P.) - O

presidente Roosevelt declarou
em entrevista à imprensa, qu�
se as coisas !,€orarem, o govêr
no requisitará todas as borra
chas de automovel que existam
no país. O presidente Roosevelt
acrescentou que não estão pro
curando salvar a borracha ou :1
gasolina, mas sim a Nação, pela
qual se deve fazer todo sacrifí
cio para enrrentar a situacâo de
emergencla.

-

Franceses trabalharão para
os alemães

Vichí, 9 (A.P.) - Lavai anun
ciou que 5.000 prisioneiros de
guerra franceses já foram es
colhidos pelos alemães para se
rem repatriados e "estão em

condições de regressar imediata
mente a seus lares" caso outros
operarias franceses atendam o

apelo que lhes está sendo feito
no sentido de seguirem para a
Alemanha como trabalhadores
nas industr ias alemãs.

Cabelos brancos 1
llIARAVILHOSA! LOÇÃO

LUTA DE LOUCOS
Rio, 9 (C.P.) - Informam de

S. Paulo que, no Hospital Ju
queri, à noite, os loucos furio
sos Luiz Fortes de Oliveira, de
18 anos, e José Nascimento
entraram em luta corporal, ten�
do êste assassinado àquele, a
socos e golpeando-o com uma
pedra.

FRIO COMO NUNCA NO RIO
Rio, 9 (C.P.) - Nesta capital,

em alguns pontos, o termômetro
baixou a sete gráus acima de
zero, temperatura jamais regis
trada aqui.

.

Os mexicanos des
troem um submarino
México, 9 (United) - Reve

lou-se que aviões mexicanos
atacaram, provavelmente, afun
dando, um submarino do eixo
a 44 quilômetros ao norte dé,Tampico, domingo, à tarde

•
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos órgãos internos

a saude com ENOl Tenha
sempre à mão o saboroso
ENO para evitar enxaquecas,
distúrbios estomacais, etc.
Em tres tamanhos, ao alcance
de todos.
Não sendo em vidros, não é
I/Sal de Fructa".

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 raiva,
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste, molhar os pés, um

resfriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestio
nam e inflamam mais depressa, sem que a mulher sinta nada
no comêço,
Nada sentindo no comêço da congestão interna ou da inflama

ção, 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 intlamações útero-ovarianas, use

Regulador ,Gesteira sem demora.

Reguledot Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e pertur
bações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemor
ragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, traqueza geral e des
animo provenientes do mau funcionamento dos orgãos útero-ova
rianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de ca

beça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer qual
quer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde cau-

sadas pelas congestões e inflamações do útero. IRegulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter
nas e as complicações provenientes destas inflamações.

Forno para PadariaOs "Cruzados·' BelgasOs Chefes dos rexistas e nacionalistas flamengos, recrutados
por Hitler para a "cruzada" contra a Russia , estão conduzindo
uma desesperada campanha na imprensa para provarem que não
são traidores a seu país. No jornal "Le Soir ", Raymond de Be
cher pede aos seus inimigos que façam parar a avalanche de car

tas insolentes que são recebidas todos os dias pelos voluntarioso
Estas cartas declaram constantemente que os homens que ju
raram lealdade a Hitler não têm mais direito de se considerarem
cidadãos belgas. ,

Coroas e flores colocadas numa esta tua de Antuérpia pela
familia de Raymond Tolenaere, chefe nazi flamengo, morto na

Rússia, toram pisadas a pés, despedaçadas e espalhadas peias
ruas por urna multidão enfurecida.

Um [orna I de Bruxelas, controlado pelos nazis," Le Tra
vail", queixa-se de que em toda a Bélgica ]se vêem avisos,« cujos
autores deviam ser enforcados". Os avisos em apreço são anuncios de
aparelhos de rádio de ondas ultr a-curtas, da autoria de fir
mas da especialidade, que garantem recepçãode primeira ordem
das irradiações inglesas e norte-americanas.

Vende-se um forno de ter
ro dup:o, marca Gebrued er
Oberle, de Baden, para pa
daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova montagem. Cada chapa
de ferro tem um metri> e ses
senta e seis centímetros dA
largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centíme
tros, comprimento dois e me
lo metros. Forno aquecido
com lenba.Dois graduadores
de calor. Informações DR

gerê'lcia doESTADO. 15vp -17II Comece hoje mesmo
a usar Regulador Gesteira

----------

Gabinete DentarioRequ�"itados para ab�ig� dos feridos Vendem-sealemaes todos os hospItaIs da Noruega Famílias, que se retiram para
Estocolmo, 8 (H, T. M.) - Todos os jornais suecos anunciam, ba- fóra do Estado, vendem diver-,

seados em informações recebidas de Oslo, que praticamente todos os sos objetos de uso doméstico a

hospitais e casas de saúde da Noruega Ioram requisitados pelas autorí- preços de ocasião. No Saco dos
dades militares alemãs. Milhares fie soldados alemães feridos chegaram Limões, casas ns. 185 e 187.
nos últimos tempos à Noruega, e todos os enfermos das cidades tiveram ! 5vs-5
de ser transferidos para as escolas e casas particulares trunsf'orrnadas
em l�ospitais. Uma �ot� pr�hlicada :'111 todos os Jornais noruegueses d�- JAluga-se uma salatenmna que os hospitais nao poderão recebe!' nenhum enfermo nas ci-

,

dades antes do fim de julho corrente, As casas de saúde e suas insta- grande e confortável para �asal,
lações foram requisitadas pela Alemanha, e a seguir a esta medida os na PENSA.O SUlÇA, a rua

serviços médicos noruegueses ficaram sobrecarregados de trabalhos e Esteves JUnIor, 135. V-28
a evacuação dos hospitais começou demasiado tarde. O afluxo de feri-

Q Aluga.se um,
dos militares torna-se cada vez maior, Devido a isso, os médicos come- uarto para solteiro.
çam também a queixar-se da falta de instrumentos e de produtos Iarma- Infórmação nesta redação.céuticos e esperam com impaciência as entregas de material prometidas 5vs-S
pela Alemanha.

Cirurgião-dentista JOSÉ C. DE BORBA (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia Senle dôres nos

RINS E NAS tOSTAS1Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

• R�umAtism�s, dôres nAS ;untlls,
pés incbedos, olhos tmpllpufAdos
são alguns dos sintomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

sangue. Para esta doença, to
me Pílulas de Foster que ihe
devolvem a saúde.

Pílulas d. I'OSTER
Para os Rins e a Bexi&a.
Preferidas porqu••io:

• Diuréticas e bals1micas.
• Desinteram e ativam os rins.
• Fáceis de: tomar.
• Indicadas pari uricemias, untritl. e

Pressão na ChecoslovaquiaEstocolmo, 8 (H. T, M.) Para salvar o povo checo -

Anunciam de Berlim ao "Social diz o Ministro da Propaganda
Demokraten" que o antigo Pre- - deverão ser castigados todos
sidente do Conselho checo, dr, os criminosos.
Benran, foi condenado pelo Tri- O coronel Moravec concluiu o
bunal do povo de Berlim. a 10 seu discurso declarando que a
anos de prisão. As autoridades suspensão do estado de .exceção
alemãs do Protetorado decidi- não Significaria, de forma algu
ram, por outra parte, supríruír ma, que as autoridades assisti-
40 por cento dos liceus e escolas riam calmamente a novas infra
secundárias, instituições que se- ,ções que se produzissem.
rão substituidas por escolas téc-

'Inicas e profissionais, a-fim-de
diill:inuir o númer� de intelec- S2 :;;;;:eii!!'..

!!ttiltuaís. No mesmo dia, o coronel �

1"111
Moravec, �inistr? da Propagan- PILULAS DE
da checa resumiu da seguinte

Rforma, durante uma reunião RET1TErealizada em Praga, os deveres 1U
que o povo checo devia seguir nulas,nas suas relações com a Alema- l'eque�:: �nha: de reroedio1° - O povo checo deve-se gran, asdoençasdesembaraçar de todos os "trai- contr:pparelhOdores",

I
dO estivO.20 - Todos os que estavam li- d i g iC'

gados ao antigo regime devem .:::::t._.. =.��

I
ser substituidos nas suas run- • ...!.: &áA � :::-�
ções.

'

30 - Todos os que não assu- Sala-o no centromam atitude positiva perante a

revolução nacional-socialista da
Alemanha e que não proclamem
a sua adesão categórica serão
considerados como elementos
com os quais não se pode con
tar e que deverão desaparecer
do Protetorado.

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

Dôr de.dente ? Cistites.

",nada pII. D.H.S.II� H,I 111 I. 11·4-42

� -

-'lia •••••••• , '

«Bungalow»ALUGA-SE um' bungstow'
com todo o conforto. Ver e
tratar à rua Joinvile, no. iü.

lOvs. 10

Nova molestia
Estocolmo, 8 (R.) - Uma doença nova, causada por batatas gela

das ou deterioradas, foi assinalada pelo rádio alemão, em emissão da
Wehrrnachtsender - ou transmissora da fôrça armada germânica -

para os soldados nazistas da Noruega.
'

Tal enfermidade, que tem o nome de mal de Hoessling, que muito
contribuiu para sua descoberta, não afeta profundamente as pessoas de
boa saúde, mas causa fadiga, indolência, dôr de cabeça e urticária, e
às vezes febre, aos soldados mal-alimentados.

Os remédios são; mudança de regime alimentar, repouso, leite em

grandes quantidades e, se possível, mudança de clima.
A emissora alemã pediu aos soldados do Reích que se acautelassem

contra o mal de Hoessling, e denunciassem imediatamente seus sinto
mas individuais, ou notados em seus camaradas.

A notícia acima vem confirmar, no mínimo, dois fatos que mencio
namos em muitas ocasiões: as batatas andam estragadas no Reich, mes
mo as provisões destinadas ao exército, e o estado geral de saúde das
fôrças nazistas não é muito bom, devido à insuficiência de alimentação.

BronchiteRepresentan tes:
MACHADO & Cia.

Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar-
rho, allivia a congestão, e toma

) mais facil a respiração.
:Jí

G.Dr. (18rno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
to andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1168.

ALUGA-SE um ótimo salão,
próprio pI escritório ou casa

comercial, sito à Rua João
Pinto, n° 9. Tratar à Rua Fe-
lippe Schmidt, 19. (Casa
Doura). l5vs-8- -"

••••••••••••••�••••••••••••••••••••• B••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
• •
• A""

! A CA$A� ,-ass la.AO$ i: fará durante todo o corrente mês a mais sensacional liquidação de' todos os tempos :• •

: Lãs-Sedas lisas e estampadas-Casacos-Boleros de pele-Martas-Capas para homens e senhoras, etc. :
: Mais de '2.000 metros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1- em todos os artigos. :
� .

i Vendas só a dinheiro !• •

: Visite hoje mesmo a Casa Três Irmãos, à Rua Felipe Schmidt, 22 !• •
• •
•••••,••••••••••••••••••••••••••••••••• u••••••••w••••••••••••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Iralano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certificada

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.- .- o -- _.- •• '__ ._.- -- -

--.,-
,-

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
ff1��I2I�I'§j,2;m��IIi�IiJ�I�Hi:I§J�Jilii�1iIlt11i188ff1i11l§Il2J�IiII11�l9lfIJ�Q1 CÓdigos usados; MASCOTTE la. e 2a. edição
III f2I FLORIANOPOLIS

rtJ EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

til Para casacos e (tj Emprestimos - Descontos - Cobranças
e ordens de pagamento.121 •

d ' I
· III Tem correspondente em todos os Municípios do Estado

! y3Stl OS, U tlma III Representante da Caixa Economica Federal para a venda
Aluga-se um piano Pleyer, 00

... r2I das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
em ótimo estado. Ver e tra- iii d 121 semestral, em Maio e Novembro.
tar à rua Conselheiro Mafra

iii pa' ronagem, � Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados71 A. 15vs-3
iii de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Rádio: Telegrafia - Electricidade I� V.-51-tem a CA.SASANTA ROSA 1!1
Mantem carteira especial para admlnístração-de prédios.

AULAS NOTURNAS, Início dia . IAI Recebe dinheiro em depósito pelas
2 de junho-Rua João' Pinto, IXI melhores taxas:

13. Sobrado.
_ li ;. rua Felipe Schmidt, 54 =

.

g)� t:!':i�:IÇã. (retirada livre) .:
I(M li C/C A"iso Prévio 6%
lI1il�lIrilf§J��iil�.1� }1���&J��i§ 55�ill�Ii1��I'§J�Li�E2lf§ll§Jl2J�1I1 Ace�{� p:::::a:i�opara receber venCimentZ:/o em to-
---------- ..,.,_', .. I - das as Reparticões Federais. Estaduais e Municipaift.

i··· ...UI®EU�."'••• I&(l;.e.e••••••••••e····i Produtos CATEDRAL
., S ,(� cft IA. I!!!! • ávendanaFARMACIAESPERANÇA
: � rIIIri' iijJ : Rua Ccnselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE l.6lt2� �
• e (Defronte à casa Hoepcke)
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e

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

; Casa ANI BOSA;• •Vende .. se um piano, BORD, • •em ó��::es c ���\����8. Rua • Diáriamente recebemos novidades 8

�ASAS Precisa com - : :�a casa? pr���r�uCvae:��: • Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 '.
lino Alves. Rua Deodoro 35 • . •
\ 30v-27' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:ASSINATUJU.B

lia CapJtal.
ADo .

Os originais, mesmo 'Jlá() pu.
blicado&, não serão dMolfld08

AVISO AO POVO CAIARINENSE ILinha dirda Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Agente em FlorianoPolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 11') DE NOVEMBRO

(PQ ESTADO�
DUBlO TESPEBTlIO

Redação e OttclD.u 1 Rua
Joio P1llto L 11

TeL 19U - ex. poatal1Jt
-

Semft!ltre •• oH. Z5$CMIe
Trimestre ••••• • 15$001
Mês •••••••••• _ I$0OI

No IAterlorl - --

Ano ..•••••••••• lIS$88I
Semestre ••••••• lO$0OI
Trlmeatft .. o.. . ..,...

Anúncios mediante CODtraU>

Bom para os adultos
como para as creanças.

Notícia de última horade seu filh'b pode ser amea

çada por uma perigosa dier

rhea. Contra este terrível mal

exislem como remedia sem

igualas comprimidos de
Eldoformio. um producto da
casa "rJQ9e'l«,
Combala as diar
rheas com os

Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó
poiis à Rua João Pinto n. IR. (Sobr.)

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo

Diretor-Proprietário: Otomar Bõhm. Inscr ição desde
o dia 25 de Maio de 1942. I

A direção nio se responsabt-
Matricula: 15$000. - Mensalidade: t 5$000. liza peJos conceito. emiíidoe
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas' I . .P.'� IlO8 artigos a.iDadoev.-27 IP �

comprimidos de

Eldoformio

Piano

ELIMINE
AS ImpUREZAS
DO SAnGUe

SALSAPARRILHA
DE BRISTOL

DEPURATIVO E
FORTIFICAnTE
SEm IGUAL

cIm�/Mr�
PILULAS& B�ISTOL

PIANO

I Farmácia "Esperança,,· Ido Ifarmacêutico NILO LAUS
. Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

•

Balanças «Santo Antônio)
de Iodos os lipos para todos os fins

CO:l1pan�ia C Aliança da Baia •
Fundad!t em 1870 Side: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoa

Dados relativos ao ano de 1940Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de »54.700:000$0(')0
Responsabilidades assumidas, » :1.929.719:000$000
Receita » 28.358:717$970Ativo em 31 de dezembro » 85.964:965$032Sinistros pagos »7.323:826$800Bens de raiz, (prédios e terrenos)>> 22354:000$000

---

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Joséde Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursa! n? l!ruguái. Regula�ores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em florianópolis
C AMP OS, L O B O & (ii.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39
CaL.:. postal 19- TtfteD'!oneIOB3-End. Tel. cALL/ANCA ..

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajai,

1Blumenau e Laqes. ,
��'Ç--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 9 ue Julho de 1942
r I cns

Eurípedes Schmidt, Iilh os, genro, noras, netos e
demais parentes, profundamente con-ternados com
o rude golpe que acabam de sofrer pela morte d
sua inesquecível espose, mãe, sogra e avó CELE
CINA MARQUES SCHMIDT, agradecem, sensibüt
zados, fi todes que manifestaram seu pesar no dolo-
roso transe, aos que envlaram Ilores, coroas, tele

gramas, bem como aos que acompanharam o seu enterre
monto. Agradecem.outrosstm ,'lOS hum iUit'Hios médicos dr s,
Augusto de Paula e Osvaldo Cabral, pelo desvelo com qUE'
a trataram, Estendem esses agradecimentos 80 digno Pro
vedor do Hospital de Caridade e demais Irmãos,e às revmas
Irmãs, pelo carinho manifestado no tratamento di ex
tinta. Aproveitam o ensejo para convidá-los para fi miSSE

Fazem anos hoje: de 7' dia, a realizar-se sexta-feira, 10 do corrente, às 7 h o
O sr. Rubem Lira, destacado ras, na Igreja de S. Francisco. A todos, sua sincera gra

funcionário da Prefeitura Mu- tidão.
nicipal; -------------------------------

a exma. sra. d. Heliete Dutra
Simone, esposa do sr. Edmundo

Ecos e 1'1
riria, da Secretaria do Tri
bunal de Apelação.

N ti
,

':[.O IClaS O engenheiro Francisco de
Sousa e Melo, pertencente

----...
ao quadro da E. F. Santo

O Presidente da República
I

�a!arina, foi posta ii dispo
assinou um decreto determinan- erçc.o da E. F. Central do
do que a Contadoria Geral da B_r_a_s_i_l. � _

República terá, na sua lotação,
300 cargos de contador e 334
de guarda-livros distribuidos pe-
lo Contadoria Geral e pelas Dificil a busca
Seccionais. dos corposA Divisão do Imposto de S, José da Costa Rica, 9 (As-
Renda terá, pelo mesmo decre- sociated Press )- Depois de va-
to, 235 contadores tarsbém, dis- rios dias de esfôrço para retí-
tribuidos pelos Estados, rar os corpos dos estivadores

I costariquenses que pereceramNo prazo de 30 dias o Mi-
__ nos porões do navio "San Pa-

de nistro da Fazenda proporá a lo-I �;;;;;:;:�;;;;;;;��;;;;;;;;;;;;;;:.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:, blo", afundado por um subma-tação dêsses cargos. I � rino nazista em Puerto Limon,Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

I
""

e Garganta do só foi possível retirar quatro,Foi registrada e arquivada na DR. TULIO RAMOS Parece que devido às dificulda-
Junta Comercial do Estado a Assistente efetivo do Serviço de Olhos, des enormes, os trabalhos de

,-

d I "Gabriel de Andrade" na Policlínica procura dos demais será aban-escritura da consfituição a n Geral do Rio de Juneíro, com curso

dústria de Óleos de Sassafraz de especialização e prática de ouví- donado.
dos nat'iz e garganta no Serviço doS. A. ( c em a sigla "I05Sa S. A.") Pro'f. David Sanso11, lia Policlínica de,

R' Botafogo - IUo de Janeirorecentemente fundaçla em 10 Praça Pereira e Oliveira, 10 _

do Sul e da qual é diretor-pre- Fone, 1009

sidente O sr. João Macbado. Diariamente, das 9 às 12 horas -

:[. Segundas, quartas e sextas das 17

Por ter aceitodo ou tro às 19 horas

cargo, foi Eunice Schiefler
exonerada do cargo de dac
tilógrafa de 2" classe, inte-

-----------------__------------

Vida Social'
VULTOS & FATOS

A . rosa de Confucio
A lüstória da humanidade oferece-nos,

através de seus múltiplos aspectos, pá
ginas curiosas do heroismo feminino,

Desde a tão querida dos f'ranceses
Joana d'Arc, a camponesa que levantou
um trono e alcançou outro no coração
do mundo, até Henriqueta-Maria, esposa
de Carlos I da Ingla terra, que estimulou
seu marido a lutar con tia os cortezãos
que o escravizavam o "sexo frágil" tem
mostraelo o seu valor perante os ho
mens e conseguido seu lugar ao sól da
História, A começar pelas Amazonas, in
trépidas guerreiras de país desconhecido,
que se mutilavam para combater em de
fesa de seu lar, o "sexo forte", assim
chamado, ptJnr-tpíou a dar à mulher o
lugar quc lhe competia, não só n<1S SLl
blimes missões ele mãe e esposa, mas
também nos ele auxiliar a defesa de sua
pátria, reconfortando os ferielos no mis
ter ele enfermeiras e animanelo os que lu
tam nos postos avançados .. ,

Nós, catarinenses, bem lhe conhecemos
o valor, Anita Garíbaldí, a Amazona dos
tempos modernos e feito reatidade, é,
sem dúvida, o melhor exemplo,
Guert-eir-a, esposa e mãe soube acom

panhar o eleito de seu coração nos (lUl'OS
transes da batalha, sabendo como nin
guém transformar uma derrota em vi
tória .. ,

Joana e1'Arc, outra figura excelsa ele
guerreira, hoje canonizada. que deu a
vida pela sua França adorada, é outro
exemplo digno, E Fong 'Van Rue?
Quenl será essa mulher? i\Tac1a mais na
ela menos que uma heroina elo país de
Chang-Kaí-Chak, surgida através cio fo
go cerrado das bombardas japonesas e
por efeito da devastação que êles fize
ram na velha China.
Fong \Van, cujo nome nos lembra

dragões fabulosos e suplícios de aterrar,
é uma camponesa, educada no singelo
trato ela terra que tudo lhe dá e naela
lhe pede, Nêsse místér, no amanho da
teira, ela aprendeu a amar a pátria e
ao seu lar, e0111 aquele amor simples e
comovente dos campônios agradecidos e
sinceros. Ama o camponês a terra que
tudo Ihe fornece e naela lhe exige, dedi
cando-Ihe amor verdadeiramente filial. E
êsse amor estende-se à pátria, trecho do
mundo onde sua terra produz e recolhe
seu suor diário,
Fong IVan Rue é camponesa como o

foram seus pais e seus avós,
Tinha a fragilidade ele seu sexo e a

fraques» ele sua Idade. Sessenta anos ele
árdua luta pela vida! Idade em que se
anseia pelo sossego, C01TIO um gatinho
mhnado procura a rica almofada de ve
ludo para se aquecer ao só!..,

1\1as .. , Os exércitos ele Hu-ol to, impera
dor do Japão, haviam-na despojado de
tudo. A roupa para si e o pão para o
seus .. , A metralha gargalhava seu canto
de moi-te como o lúgubre canto-chão ele
um funeral africano. O canhão troando
alto fazia advertôncias terríveis, coordc
nadas com o ruielo dos aviões que espa
Ihavarn a dôr e a morte ...

Hankeou fôra tomada, Os japoneses
recolhiam sorr-identes e hipócritas os úl
timos í'uz ís ela guarnição local .. ,

E, nU111a manhã tristonha de verão,
surgiu F'ong Wan Rue à frente ele um

grupo ele guerrilheiros, tendo a eom�nelar êsse pugilo de bravos um 1110Ç'0 111-
berbe e robusto, Ela o rnírnva e sorria:
era o seu filho .. ,

, , '

O grupo, de 20 homens no 1l11ClO,
cresceu C01110 um rio ao aproxímar-se elo
mar, l� hoje são 20,000 heróis, dedicados,
de COl'PO e alma, à sua pátria, a China
ele seus filhos, dos místéiíos e elos he
róis ...

Cuidem-se, japoneses! a rosa de Con
fuclo também tem espinhos ...

Dr. Sertorins

Simone;
o sr. cel. Lopes Vieira;
a exma. sra. d. Nair Pereira,

esposa do nosso colega de im
prensa jorn. Batista Pereira, .d�g
no diretor da Imprensa Oficial
do Estado;

a exma. sra, d. Ada Maria
Martins;

a exma. sra. d. Dora Cordeiro;
a sta. Normelia Aducci;
o sr. Flodoaldo Nobrega, pre

feito de S. Francisco;
o sr , Eduardo Rosa, comer

ciario,
o sr. Tamarindo Silva;
o sr. Orlando Simões;
a sta. Odete Sousa;
o jovem Artemio José

Sousa;
a menina Aida Zimmer, alu

na do Colégio «Coração de Je
sús».

*

Habilitações:
Estão-se habilitando para casar

o sr. Wilson Bom Gonçalves e

srita. Judite Baião; o sr. Ci
priano Luiz Machado e srita.
Maria Isabel dos Santos; e o sr.

Jair Leonel de Paula e srita.
arábia Rosa Andrade.

•

Clubes:
A 11 do corrente (sabado), o

Clube Recreativo Limoense rea

lizará mais uma das suas costu
madas e animadas soirées.

I1B AVES PElrdeu se uma

li li argola, contendo
três cha ve s, no trajeto das
ruas TI' ajano, Tiradentes a·

tê o Mercado Público. Gra
tificll-se a quem a encontrar
e entregar nesta redação.,

3v·ij

Cessaram as atividades
de uma fábrica de cimento

Rio, 9 (D. N. P. A.) - O "O
Jornal" informa que a fábrica
de cimento de Mauá cessou as
suas atividades, em virtude da
absoluta falta de óleo combus
tível. Acredita-se que, para as

segurar a produção de cimento,
autorizar-se-á o Ministério da
Marinha a fornecer combustí
vel.

Faculdade de Direito IIN�:Ed��E���of: h�RG;�e�li��mente 132 anos, alijando de si

, ,,,

com os cencessionanos:
Tuffi Amin &: Irmão

Mafra, 54-Caixa postal, 111 ..FoneCons. 1665

Aluga-se o predio sito à
, Praça Lauro

Müller, nO 2, bem como dois
compartimentos à rua Almi
rante Lamego 'n° 2. A:tratar
com Colombo Sabino, à ruo

Almirante Lamego, ri" 15.
3v -1

Acessorios para Fiações e Te
celagem

Desejamos entrar em con
táto com fttbricantes deste
artigos para trabalhar em
cbma pro pria. Soco I nduElco
mio.-R Floriano Peixoto.
40 - 9°. andar- S, Paulo.

LOÇÃO

o Pó de Arroz, O Rouge e o Baton de Coty
possuem uma esplêndida variedade de cores

que, magnificamente, se harmo
nisam entre si. Dê mais encanto
ao seu rosto, aprimorando o seu

"maquillage" com estas tres notas
de beleza que se completam:
Pó de Arroz, Rouge
e Baton de Coty.

PÓ DE ARROZ,
ROUGE E BATON

Cartazes do

A defe5�do Alasca 10 «Com te. Lira)
Vitória (Columbia Britânica), chegou ao 8.·09 (Ravas) Presentemente,

e�t�o est�cionadas �o. Alasca Rio, 9 (A.N.)-Rebocado porvarIas. umdad�s do exército e es-
um rebocador de alto mar, che-quadrilhas aereas canadenses, .

b '1' "Csegundo o que declarou o minis- gou o n�v�� r871 erro ?man-
tro do Ar, sr. C. P. G. Power. dante Lira , o oitavo navio tor-
O ministro Power e o mare- pedeado pelos alemães,

chal do Ar, S. L. S. Breadne che- Como se sabe o navio em
garam a esta cidade para visto- apr êço resistiu aos ataques doria dos problemas referent.es, à submarino inimigo e, muito emdefesa da costa oeste, O minis- bora atingido, poude ainda flu-tI'O do Ar. revelara, recentemen- tu e er I ad té F rtalezte, na Camara dos Comuns do ar s av o a o a,
domínio, que diversas esquadri- de ,onde acaba d.e. che�ar. O
lhas aéreas canadenses estavam navio apresenta vestigios irnpres
colaboran?o na deresa do Alas� ! sionantes do torpedeamento.
ca, ::nas n.ao menclOna�a que alí CASA MISCELANEA, distribui.havia umdades do exército.

d d R'd' R C A V· tora os autos ... ictor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

gradecimento �

t
ii

ISSa

dia.
A's 7,30 horas

SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BAN�
CARlOS DO ESTADO DE SANTA

CATARINA

Cabelos brancos 1
llIARAVILHOSA I

A's 5,30 e 7,30 horas

-.".-

Remedio para
a riquezaCom Jean Hershol t

Complemento Nacional (D,F.B.)
Na pista de Inlerlagos
Lua de Mel Complicada
(Comédia em 2 partes)

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

*

Achanl�c de parabens os banca
rios do Estado ele Santa Catarina,
com o recente despacho do exmo.
sr. ministro cio Trabalho, conceden
do o reconhecimento da sua Enti-

I dade de Classe.
Instalado com sua séde à rua Vis

conde de Ouro Prelo, sob a presi
derreia de um de seus mais antigos
bancário, sr. João Cândido Rodri
gues, o mesmo vem de há muito
cumprindo as suas finalidades, re
forçadas, a partir do presente, com
a sua adaptação à Nova Lei ele Or
ganizações Sindicais.

O Sindicato dos Empr. em Estab.
Bancarios cio Estado cle Santa Ca
tarina tem seu raio de ação em todo
o Estado, sendo o seu número de
clssociados bem numeroso.

. A's 7,30 horas

Lua de mel
� A virgem loucapara ires Com Victor Francen

Com Ann Sheridan e George"
Brent Complemento Nacional (D.F.B.)

A Colheita do Cacáu no Vale
do Rio Doce

Cine Jor. Bras. 2x86
A voz do mundo Jor. da Guerra

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

Cine Jor. Bras. 2x76

FLlMINA! FORTALECE!

Coleção de selos
Vende-se uma, bem orga

nizada, a preço de ocasião.
Tratar nesta redação.

Svs-3

CO"mpral na Cf SA MISCE
ANEA é saber economizar'

Preços: 2$000, 1 $500 e 1 $000
Imp. até 18 anos

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

-�nho Creasutada
"SILVEIRA"

G'lnd. T6nico

UL lIMA �HORA
Entre a oficialidade do exército hungaro foi descoberta uma

organização anti-nazi, cuja atividade consistia em desviar arma
mento alemão e distribui-lo aos guerrilheiros sérvios, gregos e
poloneses, que lutam contra as forças de ocupação.

'*'

Moscou informa que um submarino russo atingiu com 2
torpedos o super-couraçado alemão "Von Tirpitz", irmão gêmeo
do "Bismarck", no Mar de Barents, no extremo norte da No
ruega, onde estaria operando contra os comboios aliados de
auxílio à Russia.

Os russos desencadearam uma

ofensiva perto de Tangarog, no
intuito de aliviar a pressão ger
mânica na região de Carcove.

*

De Berna informam que os

circulos ber linenses estão intran
quilos pela situação de Rommel
no Egito.

Vichí informou que
do marechal Rommel
risco de ser cercadas
Dava e El-Alamein.

as tropas
correm o
entre El·

*

Mais um destróier j apon�s
foi torpedeado perto da ilha
Kiska (Aleutas).

•

Aviões britânicos bombar
dearam Messina, em Sicilia,
e Reggio, na Calabria (Itçu
li�,

�

•

Os russos lançaram em ação
grandes forças, ontem, detendo
o impulso germânico na região
de Voranezh.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


