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Entre nós existem pessoas servi�o do «eixo»
A PROPÓSITO DOS RECENTES AFUNDAMENTOS DE NAVIOS BRASILEIROS, ESCREVE BRIl.HANTEMENTE o "CORREIO DA MANHÃ": - NOSSA BANDEIRA FOI ATINGIDA, PATRíCIOS
NOSSOS PERDERAM A VIDA NAS INCURSõES TRAiÇOEIRAS DOS SUBMARINOS, TUDO DEVIDO Á INFORMAÇÕES DAQUI TRANSMITIDAS AOS NOSSOS ADVERSÁRIOS. QUER ISSO DIZER QUE
AINDA EXISTEM ENTRE NÓS PESSOAS A SERVIÇO DAS NAÇÕES DO EIXO, PESSOAS QUE AO NOSSO LADO ESTÃO TRAMANDO CONTRA A INTEGRIDADE DA PÁTRIA, VERDADEIROS INIMI�
GOS DO BRASIL. SÃO OS CHAMADOS "QUINTA-COLUNISTAS", ENTRE OS QUAIS, INfELIZMENTE, TÊM SIDO PEGADOS ALGUNS BRASILEIROS SEM DIGNIDADE. É PRECISO QUE O POVO

COMPREENDA BEM A SITUAÇÃO E NÃO DEIXE QUE O BRASIL SEJA TRAíDO, COMO O FORAM OUTRAS NAÇÕES HOJE ESCRAVIZADAS AO TACÃO DA BOTA NAZISTA".

MOCão de aplausos Iao Interventor
•

I

RIO, 10 (D. N.) - Em reu-,níão da diretoria, a Associação

IComercial de Campos aprovou,
unanimemente, uma moção de
aplausos ao interventor Amaral
Peixoto, ]:4ela maneira patrióti
ca com que vem dando comba
te à "quinta coluna". Ao che
fe do govêrno fluminense foi
dirigido o seguinte telegrama:
"No momento em que vossen

cia assume a direção do com

bate aos elementos da "quin
ta coluna" visando inutilizar
essa arma de que se servem
covardes inimigos da civiliza
ção, a Associação Comercial
de Campos vem hipotecar o
seu incondicional apoio a essa

grande obra patriótica que en

che de entusiasmo e de fé to
dos os corações brasileiros".

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Pena de morte a todó aquele
que auxiliar os ingleses

París, 10 (A. P.) As autori
dades alemãs de ocupação,
num esforço para deter o auxí
lio francês aos paraquedistas
britânicos, fez publicar uma
nota declarando que "todo
aquele que, de qualquer manei
ra auxiliar qualquer membro
de tripulação de aeroplano ini
migo ou paraquedista inimigo
será sujeito à pena de morte"
Em oposição, a mesma nota

oferece grandes recompensas
a todo francês que informar
de descida de paraquedistas ou
da presença de aeroplanos in
gleses ou norte-americanos no

território do país.
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forças t�orte ..Americanas na Irlanda do Norte.

Os milhares de homens das Forças Expedicionar ias Norte-Americanas nas Ilhas Britânicas
desembarcaram ha pouco na Irlanda do Norte, 24 anos depois que as primeiras Forças IIV·.SO �ssuntos refEre�es
Expedicionarias pisaram terras de França. Cheias de entusiasmo, essas forças vieram unir-se 11 a Irmandade do tse-
aos ingleses, afim de suportarem juntos os ataques do inimigo comum, na cruzada que 'nhor Jesus dos Passos e Hns-

Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil, tem por fim )e'l'ar .a guer ra a territorio .adversario. afim de libertar os povos oprimidos da pítal de Caridade. serão dia-
Organização de escritas, sistema econômico, ! Europa. Na fotografia acima vemos alguns soldados norte-americanos trocando cigarros riamente tratados exclusiva

controle perfeito. com os marinheiros ingleses, quando o primeiro contingente das Forças Expedicionarias mente no Escritorio dessa

Organização Comercial Catarinense chegou a um porto da Irlanda do Norte. (British News Service, para O ESTADO). ������ib�� �8�r!��Spr��u:��
Rua João Pinto n. 18 Fone 1.467 Gmbbels confe� que se ennanou Supõe·se que a baleeira seja de dor Geral Alvaro Tolentino

Ui ti navio brasileiro torpedeado Sousa, à Praça 15 de Novem-

(' I d t d t el ,r���i��r�Re��er�ro;::oeb� t��r:�teS�e��tag�ã���er:�g:,e�� Belém, 10 (A. N.) - O delega- 1 br�'l�r�an���rl��nt�e tel�f��
Pano - e re ar amen o / I'l'O'dIl!cloRneaizcl.hst'ae�?DreaVSeRnedl.ochn,?, aPde: tsoerrnl'ead'aadge'o.rpae'laassupnrtl.omdel�ragravnedze, ��. ��c����mc:s��;�c�r�n������ dUe 1942.

'

gressando de uma diligência ,J LIO. PEREIRA VIEIRA, Se·
mite francamente que andava desde o início do conflito, exís- efetuada na zona da costa cea- cretarío Sv 4
por caminho errado quando pre- tem sinais de que a Grã-Breta- rense, trouxe a reboque de sua
disse o colapso da Rússia no ou- nha está ciente do perigo que embarcação, uma grande bale-
tono passado. ameaça o seu império". eira, presumivelmente de algum"Durante toda a guerra fize- I . .

1 t
mos apenas, uma previsão er-j

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI- navio naciona orpedeado pe-

rada, e esta foi quanto aos re- LHOSA! los piratas do "eixo". A baleei
ra tem na prôa a seguinte íris-

manescentes poderes de resís- críção: "Rio de Janeiro", _

tência das fôrças soviéticas, no

I
G único. característico que ídentí-

último outono. Esta previsão, DOENCAS DA PELE fica ser ela de navio brasileiro.
entretanto, estava correta quan- E SIFILlSdo foi feita. Sómente a prema- CASA MISCELANEA, distribui-
tura chegada do inverno a mo- Espinhas. eczemas, manchas dora dos Rádios R. C. A. Victor,
di ficou ". da pele. parasitoses. furúnculos,

úlceres Vávulas e Discos. - Rua Traia-
Mais adiante, tentando explí-

'

cal' a resistência brítãníca, Tratamento das afecções do no, 12.

Goebbels escreve: "Sua fleuma couro cabeludo.
'

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

natural torna possível ao povo Dr. TOLENTINO O frio no Paranã
britânico aceitar os mais ár- DE CAR,VALHO Curitiba, 10 (A. N.) - Inten-
duos golpes com firmeza, e, não

I
so frio domina Curitiba e seus

obstante, existe por todo o ím- Consultas: Das 1ft às 11 horas. arredores, bem como vários pon-
pérío o sentimento de que a Rua Vitor Meirelles 18-1' andar. tos do Estado. As geadas têm

ocasionado prejuízos, provocan-
do o congelamento e a morte de

14 t
. animais, o que nunca sucedeupessoas mor as por mmas em invernos anteriores. Plantas

flutuantes aclimatadas, e que não tinham
sofrido com as invernias pas

TUNIS, 10 (A.P.) - Quator- sadas, estão morrendo cresta
ze pessoas morreram devido das.
a minas flutuantes nas .-------------,------------

aguas tunisianas. Cinco cri- :••••••••••• 55••••••••••••

�a;;s!�::����:�:�t�:��.= FILHA I. MA--E I. AVO' I. !ciencia da idade, levaram. .,

na' a reboque para a praia,. T d d
•

onde o engenho da morte O as eve III usar a _
explod iu , Todas as cinco cri • ..
onças morreram. Similar • •acidente se deu em Sfax, pe- •recendo nove pessoas. •

..
Cabelos brancos 1 LOÇÃO.. (OU REGULADOR VIEIRA,' a.lIARAVILHOSA I

Alvejado um oficial.
A MAULHER (EV1ITARA DORES :alemão em Paris • livia as ó icas Uterinas •

Vichí, 10 (U. P.) - Próximo • Emprega-se com vantagempa- •à Gare du Nord, em París, foi , ra combater as irregularidades
alvejado a tiros por varIOs" das funções periódicas das se- ••"terroristas" um oficial ale- v nhcras. É calmante e regulador
mão. Os "terroristas" fugiram • dessas funções. •
de bicicleta. � �Ü,<"�'" FLUXO-REDATINA, pela sua •

Os mesmos são' acusados de? ��'I:S;-i;,(\'!iiN comprovada eficácia, é muito re- •atentados contra apríncípal li-I, G �)-�":x��' � ceitada. Deve ser usada com
•h f d P

, f�-'�\ confiança.�a�te�rr�a ���n;-�az�irtn�n�I.1 �()t� _ FLUXO-SEDATINA encontra-se •
vista de haver descarrilado um

(,0. F LH.A: 'lMAL em toda parte. •
trem militar alemão perto de • •
�pn. •••••••••••• I•••••• � •••••

Franceses executados
Zurique, 10 (Réuters ) - Se

gundo informações aquí rece- nbidas, 12 franceses, que haviam \ !

sido encarcerados sob acusa- I

ção de imprimirem e de distrt
buirem panfletos, foram hoje l' i
executados em Beziers. ��I

Infelizmente, sem completo êxito:�\
Moscou, 10 (U. P.) - Com o propósito de deter o avanço

nazista, o marechal Timoshenko lançou dois contra-ataques
aos flancos do invasor, um na zona de Orel e outro no setor
de Carcove, obrigando as tropas alemãs a retroceder.

Não obstante, a serem exatas as últimas notícias chegadas
aquí, os contra-ataques do marechal Timoshenko, embora di
ficultando a investida do invasor, não tiveram completo êxito.

3.500 toneladas de frutas para o Rio
Rio, 10 (C. M.) - Encontra-se fundeado em nosso pôrto,

o vapor argentino "Rio Gallegos", que tempos atrás navegava
com a bandeira dinamarquesa e com a denominação de "In
dian Reefer". Está sob o comando do capitão Sílvio Lepora
ce, e sua carga, no total de 3.500 toneladas, é ccnstltuída quase
que totalmente de frutas argentinas, embarcadas em Buenos
Aires, e destinadas a esta capital.

Escritório de contabilidade

Moscou, 10 (U. P.) - D ponto de vista geográfico, Voro
nezh não é o foco principal da frente russo-alemã; porém, ta
ticamente, se converteu no centro nevrálgico da situação bé-
lica. •

Aquela cidade é, com efeito, uma das mais poderosas for
talezas do baluarte defensivo do Don. E' também um impor
tante centro de comunicações e entroncamento da ferrovia de
Rostov a Moscou.

Os círculos militares dizem ser quase certo que os alemães
chegaram, por vários pontos, à margem ocidental do rio Don,
e que estabeleceram algumas cabeceiras de ponte na região.

Embora seja importante a fase atual da batalha, é certo
que os russos não pensam em fazer da mesma uma das ações
decisivas da guerra.

Em vista da massa de homens e equipamentos que o co
mando alemão está lançando à luta, deduz-se que o marechal
Timoshenko está apenas travando uma operação de retarda
mento, a-f im-de poder reorganizar suas fôrças e fazer frente
às legiões nazistas, em condições mais equilibradas.

Florianópolis N. 8583

�E SÓLIDA PARA UMA
EXISTÊNCIA SADiA

Gigantescas caçadas humanas na Polônia
Londres, 10 (Reuters) - De- Em Wlochy, perto de Varsó- fesa: desde o simples tiro na

pois da recente visita de Himm- via, os policiais nazistas cerca- cabeça até o uso de gases vene

ler à Polônia foram reiniciadas ram uma casa onde estava sen- nosos, o de injeções igualmente
em todas as grandes cidades do do realizado um "meeting" íle- venenosas estudadas pelos qui-

, país gigantescas caçadas huma- gal. Poucos instantes depois micos nazistas. O referido carn
nas. Uma das mais notáveis foi houve um combate, no decorrer po recebeu acomodações para
a que ocorreu na praça Kerceli, do qual foram mortos todos os 15.000 prisioneiros: o número
em Varsóvia, onde são habitual- "conspiradores" e um número diário das mortes é bastante
mente vendidas mercadorias de mais ou menos igual de poli- elevado para que tenha sempre
segunda mão. A referida praça ciais. alguns lugares vazios.
foi cercada pelas fôrças policiais No novo campo de concentra- Durante a primavera, houve
e cêrca de duas a três mil pes- ção estabelecido perto da ctda- muitas prisões efetuadas em to
soas foram presas. Todos os gê- de de Oswiecim, e ironicamente das as repartições do país e es
neros alimentícios e todo o di- denominado "Paraíso dos Polo- pecialmente a polícia, as estra
nheíro encontrado de posse das neses", foram experimentadas das de ferro, os Telégrafos, etc ...
pessoas detidas foram confisca- todas as maneiras de matar co- Os ausentes foram substituidos
çlos, vardemente um homem sem c;le- por ucranianos e lituanos.

Camisas, Gravatas, Pijames,
:\!Ieias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12.

Unificação dos Marrocos
francês e espanhol

Angora, 10 (Reuters) - O sr.
Serrano Suner, ministro espa
nhol de Estrangeiros, recebeu
garantias, durante suas recen
tes conversações em Roma, de
que a Itália não se oporia à uni
ficação do Marrocos Francês e
do Marrocos Espanhol, sob o

protetorado de Madrí - segun
do despacho procedente de Ge
nebra.
Tal fato vem demonstrar a

ansiedade italiana em coligar-se
aos espanhóis - acrescenta o
aludido telegrama.

Irmandade do Senhor Bom Jesus
dos Passos e Hospital de Cario

dade de Florian.opolis

Tempestades na Suica
Genebra, 10 (Reuters) -

Quando violentas tempestades e
saraivadas varreram os cantões
suíços de Argovia, Lucerna, São
Gall e Basiléia, recentemente,
as lavouras e hortas foram da
nificaâas severamente em vas
ta área por pedras do tamanho
de ovos de galinha.
Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.

LHOSA I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDIeo
1�8TITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Oialma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com pré tíea n08 hospitais europeus
Cllnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curse de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Oamuanarto
São Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de lisloterania

Laboratório de microscopia e

análise clín ica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

s t ORIANOPOLIS

.....................---- ..

Dôres no Ventre, Mau Hálito, Língua Suja, Indigestão,
Consequências da Prisão de Ventre

As crianças adoecem muito facilmente do estômago e intestinos.
Basta, às vezes, que mastiguem mal a comida ou cômam de

pressa e fóra de horas para que tenham indigestão, dôres no ventre,
moleza, arrepios, calafrios, tonturas, mau hálito, dôr es de cabeça,
vontade de vomitar, língua suja' e até febre.

Convem dar Ventre-Livre sem demora.
Ventre-Livre é um remédio brando e suave, de gôsto agradá- Ivel, que as crianças tomam sempre com prazer.
Ventre-Livre é o remédio indicado para combater a prisão de

I
ventre e suas consequência: mau hálito, língua suja, indigestão,
dôres de barriga e outros desarranjos do estômago e intestinos.

Tenha Ventr�-Livre sempre em casa.

-

As Criancas!ti

JUIZO DE ))mJ<�rTO DA CO:\L\RCA ])}]
'J'l.JUCAS

Edit,al de P"aça, com O prazo de vinte
(20) <lias

O Douto,' Maur+llo da Costa Coimbra,
Jlli7, de Direito da Comarca ele 'I'Ij ucas,
:E;sta(lo de Santa Catarina, na forma da
lei. etc.
Faz saber aos que o presente edital

de praça, com o prazo de vinte (20)
dias. vrrem, ou dele conhecimen to t i
verem, que no dia trinta e um (3'1) do
corrente mês, às 10 horas, o Oficial de
Justiça. servindo de porteiro dos aud i
tóríos dêste Juizo. no Edifício da Prefei
tura Munír-Ipal desta cidade, levará em
hasta pública, por quem mais dér e maior
lance oferecer, os bens pertencentes ao
inventário de Joaquina Custódia ela Sil
va, que vão à praça a requerimento do
inventariante Manuel João Soares. por
intermédio de seu advogado, para paga
menta de impostos, custas e mais eles
pesas do referido Inventár-io, os quais
são os seguintes: Um terreno sito no RIo
do Braço, distrito de São João Batista,
com clncoen ta e nove (59) meu-os e no
venta e cinco (95) centimetros de freno
tes, com quatrocentos (400) ditos de
fundos e área de 23.980 mq. fazendo freno
tes no Rio (10 Braço e fundos em teri-as
ele José Manuel Soares. extremando a
leste com dilas de José l\Ianuel Soares,
e oeste com ditas elo espólio no valor de
trezentos (300$000) réis. E para que
Chegue ao conhecimento de todos, mano
dei expedir o presente edital, que será
afixado no lugar do costume e publicado
pela imprensa, tudo na rorma da lei.
Dado e passado nesta cidade de T'ijucas,
aos 7 dias do mês de julho de 1942. Eu,
Roelolfo Luiz Büchelc, Escrivão que o
dactilografei f' subscrevo. (Ass.) Maur+Ilo
da Costa Coimbra, Juiz de Direito. Selos
afinal. Está conforrne. O Escrivão, Ro
dolfo .Biichcle.

A guerra durará mais 5 anos, se
cair Alexandria

WASHINGTON, 10 (U. P,)
- O sr. Andrés Jimy, presiden
te da comissão de assuntos mi
litares da Camara dos Repre
sentantes, declarou aos jornalis
tas que a perda de Alexandria e

do canal de Suez pelos aliados
prolongariam a guerra por um

periodo de cinco anos, alem do
tempo ca1culado para sua ter
minação. Exortou as nações u

nidas a enviar todos os soldados
e materiais belicos passiveis à
frente de batalha da Africa, pois
"se perdermos o controle do Me
d iterraneo e se os alemães con

seguem o dominio do Oriente
Proximo, será muito mais longo
do que esperam "os mais pessi
mistas".

Dôr dedente?

JUIZO ])E DIRlDI'l'O DA COUAHCA DE
TUU('AS

Edital de Pr-aca, C011l o prazo de vinte
(20) dias

O Doutor Mauríllo da Costa Coimbra,
Juiz ele Direito da Comarca de 'I'ijucas,
na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto êste edilal,

com o prazo de vinte dias (20), virem
que o porteiro dos auditórios dêste J'uízo,
ou quem suas vezes fizer, trará à público
pregão de venda e arrematação a quem
mais der e maíor lance oferecer. sôbre
a aval íacão. 110 dia 31 do corrente, às
11 horas; na frente ela Prefeitura Muni
cipal os bens seguintes: Lote n. ]. Trinta
e oito metros e meio de terras de frentes,
com mil metros de fundos, sitos em São
João Batista, no lugar Ribanceiras, freno
tes a norte no Rio 'I'ijucas, e fundos a
sul no Ribeirão elas Aguas Negras; ex
tremando com terras do espólio e com
quem de direito, com a área de 38.500
mq, aval iaelo por dois contos de réis.
(2:000$000). Lote n, 2. Um outro terreno
sito na margem sul do Rio 'I'ijucas,
em Ribancelras, com dezessete metros e
seis decímetros de frentes que fazem a
norte em terras ele Januário José Soares
e trezentos e trinta de fundos que fazem
ao sul no Hibeirão daS' Aguas Negras,
com a área de .5.880 111q. avaliado por
(200S000) réis. Uma casa construida de
l11o.deira avaliaela por (400$000) réis.
Duas pequenas casas também construi
das de madeira, avaliadas por (400$000).
Cujas bens yão a praça a requerimento
do inventariante Durval Amorim, para
pagamento de impostos e custas do res·
pectivo inventário. E para que chegue ao
conhec il1lento de todos, que os quel'em
arrematar. passou,se o presente edital,
que se.-5 publil-ado na forma da lei e
afL'{ado no lugar elo costume. Dado e
passado, nesta cidade de Tijucas. em 7
de julho de 1942. Eu, Rodolfo Luiz Bü·
chele, Escrivão que o dactilografei e
subscrevo. (Ass.) Maurillo da Costa
Coimbra, Selos afinal. Está conforme.
Q ;Ji;scrivll(.l llOa'IJf9 Lw3,; BitcAele,

'I.

li I

II

I EX-i���O�::a���e �6c��r�ic�l�;W�!t��dadede Medicina. Ex-estagtárlo do serviço de Proctclogia
do Hosuíra! Humberto I, de São Paulo.

Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento

-----I
sem operação e sem dôr, de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORRÉIA CRONICA. no homem e na mulher, por proce·

Dr. R If!ll m "g."o
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra

"- Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue
CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.

CLlNICA ·MEDICA

I
CONSUl,TÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663.

Molestias internas, de RESIDÊNCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1601.
Senhoras e Crianças em

A d Geral

Iumente sua ren a CONSULTORrQ:
Rua Felipe Schmidt-Edifi-

desde J-a'
cio Amélia Neto--Fone 1592
gás 12e14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Pessoas residentes em qualquer praça deste Estado ou Av. Hercilio Luz, 186do país, sem prejujzo das suas ocupações, terão sua ren- - Pll0ne: 1392 _

da aumentada imediatamente, num ramo 'distinto, facil e
de futuro. Escreva·nos sem compromisso, pedindO mais Aitende a chamados
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo. 1 ...1.4 _

Artista, até nos métodos ...

o sr. Goebbels, o arauto da nações do]ninadas pelo terror, IIpropaganda do Reich, propa- não se deixam ilaquear em sua

ganda que, conforme se sabe, boa fé - o sr. Goebbels, como
tem a pesada responsabilidade um convencido blasfemo da ar

de erguer o baixo nivel do es- te, atirou ao mundo esta afir
pírito do povo germânico, clis- mação atrevida: "o método de
cursou na Exposição de Arte trabalho de Hitler é de um

ver-IAlemã. Em primeiro lugar la- cladeiro artista, qualquer que
mentou a ausência do íuehrer, seja o assunto". Por aqui S2
justificada pelos imperativos pode ver até onde chega a ex- _------------...
da campanha oriental, acen-j travagâncía bajulatória dos I

tuando que" ainda uma dura é I incensadores sistemáticos eDIl. RICAR 00perigosa estrada deverá ser I interesseiros do satânico demo-
GOTTSMAl'\.TNpercorrida, antes que o chan- lidor de todas as representa- ..L�

celer Hitler possa participar, ções concretas do espírito hu Ex- chefe de clínicamais uma vez, das nossas co- mano, através de uma evolu-
memorações". E, como se tra- ção secular e não raro de esíor- do Hospital de
tasse de uma solenidade cultu- ços sobrehumanos. Nuernberg
ral, o sr. Goebbels ficou obri- O que penaliza, porém, não
gado a dizer qualquer coisa que é que um cúmplice do Napo- (Profs L. Burkhardt e

se relacionasse com os pen- leão de opereta avance seme- E. Kreuter)
dores artísticos do tirano ger- lhante disparate, mas sim que Especialista em Cirurgia
mânico, o maior destruidor de o faça perante uma exposição Geral
monumentos de arte que f) de arte alemã, provavelmente Alta cirurgia, gyne colo- CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS
mundo já conheceu, por' des- com auditório culto e ainda gia (doenças de senho- OUVI-dos Narl·z Garganta "abe�a Pesco�ograça da arte antiga, moderna não contaminado pela chaga ras) e partos. Cirurgia

- - -U V
-

V
e por vir. corrosiva do nazismo. Penalisa roo sistema nervoso e D ARMINIO TAVARESEncontrou o propagandista a certeza de que êsse auditório operações de plástica. r. I

do Grande Reich a porta por teve de admitir, sem um pro- (Assistente do prof. ôanson)
onde penetrar nessa delicada testo, a ridícula afirmacão di: Consultório à rua Trajano, I ACOMODAÇÕES PARA DE�CANÇO DOS OPERADOS- n.18(dasl0asI2,edas O besfera, há mais de dois anos que Hitler é um artista, até em

I
Consultas 20$000 - pereções a com inarinterdita aos iconoclastas da seus métodos de trabalho. Por- t 5 às 16,30)

nova ordem. Com audácia só que, afinal, (conclue o "Cor- Telefone - 1285 Consultórlo: Rua João Pinto, 7 - Te!. t 461.-Residência 145ó
,

1 d d
.

d M h- " )
.

AI' Residencia à rua Estevescornparave ao seu gran e e- reio a an a arttsta e e e, Junior 20. Telefone 1.131.

��l� � n��sr��;�a�so l���� al�� :::o�� ��� ��� �l�������� �l��� 1:.. .. -= Dr. SAVAS LACERDAoutras terras.mesmo os das divina e humana.

Dôres nas' Costas
Synonimo de

Disturbios Renaes
Milhares de homens emulheres

que se queixam de rheumatismo
ou de dôres chronicas nas costas
soffrem, de facto, dos rins, sem
o saber. Centenas de soffredores

__-- gastam dinheiro com remedias
inuteis, porque não cornprehen
dem que o unico remedia que 05

p6de ajudar deee actuar directa
mente sobre os rins e auxilial-os
a libertar o sangue das impurezas� e substancias toxicas que são

a causa dos padecimentos que supportam.
O tratamento do rheumatismo, das dôres chronicas nas costas e das

dôres nas juntas deve começar por fazer voltar os rins á sua acçãorevigorante, e é por esse motivo que o afamado remedia Pilulas
De Witt tem obtido tanto exito na eliminação das dôres e dos
IlOffrimentos.
As Pilulas De Witt nio encerram mysterio algum. O seu modo

de usar está claramente impresso em cada caixa e qualquer
pharmaceutico lhe dirá como são efficazes. 24 horas depois da
primeira dose verificará V. S. que já começou o seu effeito re

vigorante, recuperando a sua saude por intermedio dos seus rins.
As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga podem ser tomadas

em qualquer occasião por homens e mulheres, velhos e m!'Ços, até
mesmo pelas pessoas muito fracas. São um remedia especificamente
para os rins; não são purgativas. Porque continuar a soffrer
quando as Pílulas De Witt estão ahi para trazer-lhe allivio?
Compre um vidro hoje mesme e acabe com as suas dôres, recon

quistanto saude, força e vigor.

Pilulas DEWITT

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul
dade Nacioual de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORro: R. Tra
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, M.

CASA DE SAúDE E MATE�NIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar anrazível. tranquilo e saudàvel

PARA OS RINS E A BEXIGA
indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Distnrbioe
Reuaes, Molestias da Bexiga e, em geral, enfermidades produzidas

por excesso de acido urico.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNIC�
:NIEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

I
RESIDENCIA:

Rua Blumenau, 28

....---.-o!

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.I

Corpo clínico: Drs. DjaIma Moellmann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rotolo

I

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopía, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 18, 28 e 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com toâas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa .

.

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

SansonEspecialista, assistente do Prof'" "�,,
.

do Rio d'7 .janel.

Con$ultõ!: Pela n.inha, das 10 às 12
A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

médico especialista emDr. MADEIRA NEVES

DC)S OLHOSDOENÇASCurso de Apert. i,'u" mento e LODj;(a Prática no Rio de Janeiro

Consult-"s diariamente Pela manhã: das 10 ás 12 horas
..., � � à tarde: das 15 as 18 horas

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

Ora. Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente mês ..

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

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - TeJ. 1426
Residenela: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA Dj�etOJa��a�:SP�:1
Florianc)polis

Resídênoíu e Consultór
í

o: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fístoterapia: Diatermia, infre-ve-rn.e lh» t' Ultra-Violeta.
CONSULTAt:i: Diariamentes àl! 11.30 e .la' lo a� 18 horas,

Fone 1644

Roupas - Pulóveres .

Cobertores - Sobretudos - Pantufas
A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO ..� 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado - çlia 11 - Grande
"soirée" dedicada aos só

cios do Clube.

Domingo - dia 12 - das
15 às l S horu s - "matinée"

dansante.

x

ft educação na Inglaterra
Londres, V. A. (B. N. S.) - O sr.

Austin Butler fez na Câmara dos
Comuns, uma declaração da maior
importância política, ao afirmar
que a educação é a principal anm�
ofensiva com que o seu povo V:11

ganhar a futura paz. A seguir, o pre
sidente do Departamento de Educa
ção expoz aos parlamentares os

planos do govêrno de sua Magesta
de para a instrução e treinamen to
da mocidade britânica.

É óbvio que a educação inglesa
representa o oposto da educação na

zista, toda ela orientada no sentido
da conquista do mundo pelas hordas
germânicas. Para os dirigentes do
3° Reich, a educação é uma arma a

serviço do regime nacional-socia
lista, que levará o Fuebrer ao cobi
çado posto de ditador do Mundo.
Nem se diga que estamos exageran
do. Os maiores filósofos alemães
sempre se preocuparam com o pro
blema da educação a serviço do Es
tado.
E já o próprio Leibnitz anunciava

que, em menos de um século, podia
ser radicalmente mudada a mentali-'
dade de todo urn povo.
Desde que se apoderaram do po

der, os nazistas procuraram inode
lar a arma da juventude alemã, tra
çando um programa educacional
que é tuna verdadeira monstruosi
dade. Para a mocidade germânica, o
seu povo deve escravizar todos os

demais, porque cabe aos arianos o
dominio do mundo. É isso o que lhe
ensinam diari amente nas escolas.
Graças a semelhantes métodos, os

nazistas conseguiram fanatizar a ju
ventude de seu país, fazendo com

que a mesma se sacrificasse passi
vamente pela manutenção da bestial
tirania de Hitler.

,Qif{)SE OS RINS VAO Btn
.

A8B�ELMITOL

Nilo precisamos acentuar o pro
fundo antagomsmo que separa a

educação britânica da alemã. Os in
gleses fazem livres homens de suas

crianças, ao passo que os nazistas
transformam os seus jovens em es

cravos, com o objetivo político de
se tornarem os senhores do mundo.
Para que, no futuro, não sejam

desencadeadas guerras iguais à
atual, o governo da Grã-Bretanha
não se descuida um só minuto das
questões educacionais.
Mesmo, agora, em face de todas

as dificuldades desta terrivel luta,
aumentaram as despesas orçamen
tárias com as escolas britânicas, ao

contrário do que está acontecendo
nos países do Eixo. Além dessa cir
cunstância, tem sido prestada, des
de 1940, maior assistência a moci
dade inglesa, afim de que a mesma

'sofra, o menos possível, os efeitos
nefastos da "blrtz " nazista.
Sôbre o assunto, o sr. Aust in Bu

tler fez interessantes revelações à
Câmara dos Comuns, através das
quais se verifica com que a forma
ção moral da juventude hr itânica
está sendo defendida pelo governo,
para que a guerra não cause à mes
ma grandes transtornos.
Sendo assim, não há o menor exa

gero na afirmativa de que a educa
ção será a principal arma com que
a Inglaterra ganhará a futura paz.
Pode-se, portanto, concluir que

caberá aos ingleses, universalmente
reconhecidos como os maiores co
nhecedores da pedagogia educativa,
uma grande tarefa na obra de re

construção democrática do mundo
de após-guerra, que liquidará para
todo e sempre os ditadores totalitá
rios e seus regimes de servidão hu
mana.

__---,.c;_-. Por não ter cuidado, com
�. devida atenção, na limpeza do seu motor,

vê-se agora o Snr. obrigado a dispendiosos con

cêrtos. O que se dá com o automovel dá-se muito
mais ainda com o organismo, máquina complicada
e delicadíssima. O aparelho renal, por exemplo,
requer especiais cuidados .de limpeza e desinfecção.
• Execute-os, periodicamente, com HElMITOL
de Bayer e evitará distúrbios na saúde presente,
assegurando-se, além disso, uma velhice sadia

e livre de achaques.

-, /.

o arcebispo propõe o castigo
Londres, 9 (United) - Falando pelo rádio, o arcebispo

de Cantuária propôs que o Sindicato Internacional dirija as

operações industriais do Ruhr após a guerra, propondo, tam
bém, que fôssem castigados, de forma adequada, os culpados
elas atrocidades praticadas nos países ocupados.

Os Santos Lugares
Jerusalém, 9 (United) - Os

dignitários religiosos de Jerusa
lém confiam em que os escrú
pulos religiosos dos aviadores
do "eixo" impedirão de bombar
dear os santos lugares. As au-
toridades eclesiásticas muçul

alemães manas, cristãs e israelitas, en-

I
carregadas dos Santos Lugares,
assinaram a seguinte proclama-

Moscou, 9 (R.) - A emissora local informou que vários ção: "Como na guerra passada,
destacamentos punitivos alemães enviados à região de OreI, I confiam?s em que tam�ém nes

ALUGA-SE um 6timo salão, ao norte de Curse, incendiaram 43 aldeias e massacraram cêr- I te. con_fllto os adversários res

pr6prio pi escritório ou casa ca de 500 pessoas, sob o pretexto de que estavam combatendo peltara? os �antos �ugares de
comercial, sito à Rua João com os guerrilheiros. De um total de 325 casas existentes

. Jerusal�m, sejam quais forem os
. o"

.

"'.
em acontectmentos futuros". Fo-Pmto, n 9. Tratar a Rua Fe- Mechmo, apenas. duas �Icaram de pe. Na �ldeIa .de Reg?zInka, I

ram adotadas medidas especiaislippe Schmidt, 19. (Casa 100 casas �oram incendiadas e 20 pessoas, InClUSIVe 3 crianças, para a proteção do Santo Sepul..-

Doura). lSvs-9, foram fuziladas, enforcadas ou afogadas no rio. . cro .

AR

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

PadariaForno para

Vendem-se
Famílias, que se retiram para

fóra do Estado, vendem diver
sos objetes de uso doméstico a

preços de ocasião. No Saco dos
Limões, casas ns. 185 e 187.

� Svs-f

Aluga-segrande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V-29

Seu Nariz
se Entope,
Perturba
o Sono?

Ao deitar-se pingue umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. Va-tro-nol "desentope" o

nariz, facilita a respiração, preparan
do assim o caminho para uma noite
de sono reparador. Desaloja a estor
vante mucosidade, acalma a irrita
ção, contrai as membranas inchadas.
Goze do bem-estar que Va-tro-nol
proporciona, esta noite!

VICie /�4"�
VA·TRO·NO��
Dr. G.Clarno

Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1168.

mm

Represen tan t es:
MACHADO & Cia.

«Bungalow»ALUGA-SE um "bungstow'
com todo o conforto. Ver e
tratar à rua Joinvile, n-. iü.

10vs.·10

Salão no centro

Julgamento dos sabotadores
sentença, reunir-se-á secretamente.

Washington, 9 (A. P.) - Os prc- A comissão organizará o seu pró
parati vos finais para o julgamento prio regimento, observando-se, tod r
militar de oi lo sabotadores nazistas via, por decisão já estabelecida pelo
que clesembarcaram na costa dos presidente Roosevelt, que a senten
Estados Unidos, de submarinos ale- ça sómente terá que ser proferida,
mães, estão-se processando em es- pelo menos, por cinco anos.
tri lo segredo no Departamento da Os acusados alemães encontram
Justiça. De acôrrlo com um decre- se na possibilidade de serem conde
to presidencial, o processo deve nados à morte, por qualquer das
principiar hoje" "ou o mais cêdo quatro acusações da violação da lei
possível". O segredo, todavia, é tão de guerra. A sorte dos oito nazistas,
profundo que os funcionár-ios do dois dos quais tinham adquirido �l

Departamento da Justiça e da Guer- cidadania norte-americana antes de
ra declinaram dizer a hora precisa irem a Berlim estudar métodos de
em que será realizado o julgamento. sabotagem, depende inteiramente
A comissão militar, sob a chefia da comissão militar.

do major-general Frank Mc Coy, O presidente terá a palavra final
que resolverá se os acusados são sôbre o julgamento, confirmando-o
culpados ou inocentes e fixará ol ou o não.

Um herói da OposiçãO
Juntamente com o Bispo

Berggrav, que foi recentemen
te demitido do lugar de chefe
da Igreja, na Norueg�, _ o cI:-e
fe espiritual da 0:eosiçao .

In

telectual é o capelao do BiSpO
Arrie Fjellbu. . .

1!:le não só foi demitIdo do
seu lugar por Quisling, mas

foi também preso por ordem
de Terboven. No jornal "st�
ckholms Tidningen", proerm
nentes sacerdotes suecos teste
munharam que, quando a po
lícia chegou para fechar a

Catedral de Trondheim e im

pedir que Fjellbu continuasse
a dizer ° sermão, se "mante
ve firme como uma rocha na

defesa da sua fé". E' causa tí
pica dos nazis não terem to
mado em consideração que,
depois da guerra passada, nin
guem na Noruega fe� tanto
para as crianças alemas es

fomeadas como Fjellbu, que
agora se acha num campo de
concentração alemão.

3 v-a

Aluga se
o predio sito à

-
, Praça Lauro

Müller, na 2, bem como dois
compartimentos à rua Almi
rante Lamego na 2. A:tratar
com Colombo Sabino, à rua
Almirante Lamego, na 15.

3v - 2
---------------------------.

"UAVES Perdeu -se uma

U argola. contendo
três chaves, no trajeto das
ruas Trajano, Tiradentes a

té o Mercado Público. Gra
tifica-se 8. quem a encontrar
e entregar nesta redação.

3v·ij

O retorno dos súditos britânicos
que se ausentaram do Brasil
Rio, 10 (F. M.)- O minis

tro da Justiça levou ao

conhecimento do delegado
de estrangeiros que o Minis
terio do Exterior autorizou a

prorrogação por mais um

ano após o prazo legal de
validade da licença de re

torno dos súditos britânicos
que se ausentaram do Bra
sil, afim de prestar servi
ço militar.

o MOTOR MAIS LEVE DO MUNDO

75"/. de exagero
Londres, 9 (Reuters) - O

DNB noticiou a destruição de
75 percento de navios de um
comboio anglo-americano, que
se destinava ao pôrto russo de
Murmansque, pelas fôrças na
vais e aéreas alemãs, Entretar.
to, segundo informações de uma
fonte autorizada, trata-se de
um caso típico de alegações exa-
geradas nazistas sôbre as per
das inglesas.

Washington, 9 (A. P.) - Antecipando-se à nova fase da
guerra anti-submarina, o Departamento da Marinha anuncia
a invenção de novo motor Diesel, de alta velocidade, paraaviões de caça, capaz de ser produzido em grande série. O no
vo motor é considerado como o "mais leve do mundo", e des
tina-se a tarefas ultraoceânicas. Ocupa espaço igual à terça
parte de quaisquer outros da mesma potência. Os dados téc
nicos dêsse novo motor estão sendo conservados em absoluto
segredo. Macbado & Cia.

Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

ALIANÇA
Séde: Avenida

DO LAR (LTDA.)
••• 5' andar

I
Rio Branco n. 91

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano federal do Brasil Sub-Igente. no. princip.h
muncípiol do E,t.do.

17P.Resultado do sorteio realizado no dia 30 de Julho
de 1942, de conlormídade com o Decreto-Lei n 2.891,de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande. número de prestamistas e outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano especial. Premiado o n. 3.737
3.737-Mi!hl1r-PrimeLo prêmio no valor de rs. 10:000$000

737 - Centena no valor de rs. 1 :200$000
Inversão do milhar no valor de rs, 300$000
Plano popular. Premiado o n. 3.737

J.i37 -Milhar- Prímetro Prêmio no valor de rs. 5:000$000
737 =-Centena no valor de rs. 600$000

Inversão do milhar no valor de rs. 300$000

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-se-á no
dia 31 de julho (sexta-Ieíra), às 14 horas, de conformi
dade com o Decreto Lei n. 2.891.

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142'10• ando Telei'.
22-1092- Rio de Janeiro.
Rádio: Telegrafia - Electricidade
AULAS NOTURNAS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

13, Sobrado.

Oscar dos Santos Pereira e
Zulma Candemil Pereira

participam aos parentes e nes-

I
soas de suas relações. o nas
cimento de seu filho NÓRTON

Fpolis.. "-7 -9l.12.
Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1942.
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal

Eduardo F. Lobo =Díretor-Tesoureiro
O. Peçanha =DlretorGerente

_=m

Convidamos os sentares prestamistas contemplados,
que estejam com os seus títulos em dia, a virem à nossa
séde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos
so Regulamento.

Destacamentos punitivos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�--------------------------------------IS I AVISO AO POVO CATARINEHSEa�DUen�
c o N TEM linha direta Porto Alegre---florianõpolis

OITO ELEMENTOS TONICOS:

1.·.', EmpreSB
.

JSf ger & Irmão
ARSENIATO, VANADA· Saídas de Florianópolis às terças e sábados
TO, FOSFOROS,CALCIO Saídas de Porto Alegre para. FlorianopolisETC. às quartas e sábados
TONICO DO CEREBRO, Saídas de Araranguá às quartas,TONICO DOS MUSCULOS sáoados e domingos

Aqeote em Florianopolis: MÁRIO MOURA
PRAÇA 15 !JE NOVEMBRO
-----------

Os originais, mesme não pu.
blkadOll, não serão devolvidos

(tO ESTADOliP
DURIO TESPERTnrO

Redação e Oficinas à. Rua
João Pinto n. 13

TeL 102.2 - ex.. poatal lU
-

:ASSINATtJlUB
1... C.pl!&I.

Ano •••••••••.••
8emel'Jtroe •• '" •

Trlm t'l8Ú!'t) ••••••
)(&1 ••••••••••••

O. Pálido., Depauper.dol,
Esgot.dol, Anêmicos, Mãe.
que criem Magrol, Criança.
raquíticas, flc.berão a toni·
ficação gerol do org.nÍlmo

com o

Sa n OU B n O I
Llc-, D,N.S.P. rr 199, da 1921 i;

, lfo Interior,
Ane ..••••••••••

Semestre ..•••••

Tr:I.mesn-. .•••••Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó

poíls à Rua João Pinto n. 1:1. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civil Catarlnense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo saro Franklin Ganzo

Diretor-Proprietário: Otomar Bõhrn. Inscrição desde
o dia 25 de M8io de 1942.

Matricula: t 5$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádlo-te legrafía: 20$000 por mês. - Aulas noturnas'

v. - 28

Piano
Aluga-se um piaoo Pleyer,

em ótimo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Matr.
71 A. .. 15vs-4

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

Esteves Junior, 48.

CASAS Precisa COII

prar ou vende �

uma casa? Procure Campc
lino Alves. Rua Deodoro 3)

30v-28

II Farmácia ((Esperança)) Ido
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE l.642

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Baoco de Crédito Popular e Agrí(ola
de Santa Catarina

á venda nn FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro' Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6lt2� �

(Defronte à casa Hcepckel

OLEOS-CERAS-CRINAS-PELES-POAIA
-FIBRAS-IAMONA-PAINAS

Ccmpru-se à vista, qualquer quantidade.
Ofertas e� amostras para:

HANS PISK, Caixa Postal 2041 - Rio de Janeiro.

Balancas «êaute Antônio»,

�e 'Iodos os lipos para Iodos os fins
Representantes: JURANDYR LINHARES & CIA.

Rua Felipe Schmidt.34 lSv.alt.13

Conpanhia c Aliança Baia •
------------------------------------

Fundad� em 1870 BAIASéde:
Seguros Terrestres e Marítimoa

Dados relativos ao ano

Capital Realizado Rs
Reservas, mais de •

Responsabilidades assumidas, t

Receita •

Ativo em 31 de dezembro •

Sinistros p'lgos •

Bens de raiz. (prédios e terrenos) •

de 1940
9.000:&00$000

54.700:000$OClO
!.929.719:000$000

28.358.'717$970
h5.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000
----

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freh e de Carvatho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Praru isco .... p :_.�

--_._

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

cipais cidades da América, Europa e Àlrica.
----

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cia.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postai I()- Teteohone 1083-End. lei. c ALLIANÇA»

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. ltajaí,

IBlumenau e Laqes.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDADES ...

Todos os dias, em todos os jornais do mundo, as palavras
"Alemanha" e "Itália" aparecem escritas umas cincoenta ve

zes. Isto pode representar um perigo: imprimir e reimprimir
na mente de quem os lê certos conceitos instintivos e ... erra

dos; servir afinal a melhor base, à única base profunda das
ambições e dos perigos traduzidos por aquelas palavras.

A verdade é que "Alemanha" e "Itália" são, em muito, ex
pressões artificiais, unidades bem precárias. Estão habituadas
a olhar de alto os povos americanos, em nome de uma tradição
que êstes não possuem - e estamos habituados a admitir im
plicitamente essa posição, como coisa que não ligamos valor
no campo filosófico ou social, mas que não nos ocorreria dís
cutír no campo histórico. Afinal, não será precisamente nes

te que o caso se discute? Sem dúvida.
O Brasil é uma nação cuja independência tem 120 anos;

já tivera um rei e dois imperadores antes de a Alemanha nas

cer ou de a Itália ser gente. Se em vez do conceito de indepen
dência escolhermos o da unidade - somos "uma unidade
com seus quatro séculos, quando a unidade alemã ainda hoje
se discute.

Roma só há meia dúzia de anos é incontroversamente a

capital da Itália; com boas razões lhe disputava essa qualida
de a maior potência espiritual do mundo.

A Itália tem 70 anos; a Alemanha também. São conglo
merados de núcleos cujas autonomias - e até antagonismos
- têm sido progressivamente adormecidos e se procura que
sejam mortos, mas pertencem a instintos tão imortais, como
a essência humana. A Áustria de 1914 formou junto à Alema
nha uma unidade poderosa; era afinal aparente; continha, por
exemplo, a Tchecoslováquia. Também a Alemanha é unidade
aparente. Não é admissível que na Espanha, com seus três ou

quatro séculos de unidade política, sobreviva tão forte o se

paratismo catalão - e que ao fim de 70 anos uma Baviera,
para mais não citar, esteja prussiana. .. Todos aqueles que
desejam, por necessidade vital do mundo, a destruição da Ale
manha, devem sentir e dizer que não desejam a destruição su-jmária de noventa milhões de criaturas. Se um ideal humano
se opõe a um ideal deshumano, não pode aquele ser deshuma
no em seus fins. A destruição da Alemanha é a destruição
aesse conjunto aparentemente huno - e realmente huno -

que é uma concepção de guerra e prepotência; uma unidade
fictícia a procurar cimentar-se com sangue, próprio e alheio;
uma grande mentira política, dentro da qual êsses noventa
milhões de seres, contagiados pela paranoia prussiana, têm
de agir como uma colossal quadrilha de malfeitores.

.

E o "Correio da Manhã" conclue: - Sirva esta guerra me

donha para implantar a verdade - e a Alemanha desapare
cerá, porque é em si mesma uma mentira. Podem melhor sen

ti-lo, e devem dizê-lo bem alto os povos que, como o Brasil, são
muito mais velhos do que a "Alemanha" e formam desde sem

pre uma unidade natural.

Representações
Organisação largamente relacionada no paiz interessa.
se em ampliar o quadro de representações já existentes,
Cartas por obsequio ao Escritório Comercial «CIVER»
rua Barão de Itapetininga, 00-Sa1a 516-SAO PAULO.

o PROBLEMA DO
COMBUSTíVEL

Auxiliadora Predlal S. A.o problema do combustivel
continua de pé.
É bem verdade que o racio

namento da gasoltna veio, de
certo modo, contribuir para um

arranjo da situacão. Mas isso,
de qualquer jeito: é uma protela
ção e não uma solução.

O problema é muito mais se
rio do que geralmente se pensa
e não poderá ser resolvido sim
plesmente com a compra de uma

bicicleta.
O individuo que adquire uma

bicicleta pode, de fato, abrir
mão de toda a gasolina, mas

nem por isso deve acreditar qu e
não vai prlecisar de combustivel.
Pelo contrário. Cada vez que
montar no seu cavalo de rodas,
perceberá que, se deixou de con

sumir gasolina no seu automó
vel, agora, vai começar a gastar
o seu próprio combustivel, quei
mando o próprio tutano das ca

nelas e consumindo o ácido lá
tico dos músculos da barriga da
perna.
O cidadão que encosta o seu

automóvel e compra uma bici
cleta, na realidade, não preci
sará adquirir gasolina, mas,
em compensação, terá que re

forçar o seu prato de feijão e

aumentar a sua ração alimentar,
afim de poder enfrentar garbo
samente, com pedaladas fortes e

seguras, as rampas e as ladeirns
do caminho.

O racionamento da gasolina,
portanto, por si só, não solucio
na o problema do combustível, fi

que, aliás, se agrava, de certa
forma, com a compra de uma

bicicleta.
Mas não devemos desesperar

por isso. E, para falar com fran
queza, êsse problema nem nos

deveria interessar, porque a ver

dade é que nós não temos nem

automóvel nem bicicleta.
O problema, pois, pode conti

nuar de pé.
E nós, a .pé ..•

BARÃO DE ITARARÉ

o ADVOGAJjO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Decdóro s n? 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-BJ�
(:- �� )

�-==:::---�...�/

Distribuição de Junho de 1942
Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre

PLANO '6A/I - 38- Dittribuição:
Contr. N° 51-Roberto Bayer, Blumenau, saldo 2 :500$000 Antiguidade

59-Contr. de empr. partel:500$000 idem
Com juros de acordo com o Decr. - Lei ri? 4171

792-Vva. Ema Deeke, Blumenau, saldo, 6 :000$000 prefcia.
1071-1. L. Freshel H

parte 27 :000$000 12315 pts.

Rescisões regulamentares de acordo com o Decrv-Leí N° 4.171
382, 710, 474, 1055, 519, 1133. 638, 578, 824/4195,
462/4159,854/4165, 427/4533, 1036/4161,644/4141, 1030/4162 15:974$200

PLANO "BI/ 31 Distribuição:
Contr. N° 4002-Walter Voss, Blumenau, parte, 10:000$000 Antig. prof.

5644-Rodolfo Konder ..

saldo 500$000 sorteio
5805-Julius Ruediger

.. 5:000$000 »

5541-Contr. de emprestimo
.. 15:000$OSO »

4108-Dr. Walter Taggesell, Lages, parte 9:500$000 »

4363-Franz Schumacher Joinville saldo 10 :500$000 Serie I pref.
4188-José Belli Brusque 12:500$000 » 8975,5 pts
4365 Contr. de emprestimo Blumenau 7:500$000 » 8950.2 »

4390 Eug. C. Monich Joinville 10:000$000 » 8925 "

4289 Carlos Zipperer Sob. S. Bento, parte 13:000$000 » 8888,5 »

5090 -Arnaldo Haertel, Blumenau
.. 7 :500$000 Serie II 5720 »

5738-Vicente MueUer, Joinville saldo 4:500$000 » III pref.
5620-Afonso Schmude, Blumenau 5:000$000 » 6365,5 »

5561-Alcides Elpo, Fpoiis. 10:000$000 » 6007,5 »

5710 - Emil Rossmnrk, Blumenau, parte 1 :500$000 » 5672,5 »

Rescisões regulamentares:
4168, 5766, 5767, 5768, e 5769 11 :164$000

Total distribuído até
boje neste Estado: 8.738:500$000 8 587 prestamistas.

Sociedade Comercial Livonius Ltda .. , Correspondentes

Como se vive e luta nas Ilhas Aleutianas
Quanto ao próprio navegador, eis

o que disse um deles: "Num dia
bom, aqui, a chuva pára por algu
mas horas, e nos encontramos a 300
pés. Podeis ver um dos grandes
cumes. É de quanto precisamos para
evitar essas ilhas vulcânicas, que
se elevam do fundo do oceano co

mo vigas telegráficas".
O general Kuter disse que, nas

bases n or te-amer ieanas, os homens
usam roupa para chuva durante to
do o tempo, sapatos de borracha
com fôrro de manta, botas altas e

pesado sobretudo de lã.
De modo geral, a situação m ili-

tal' das Aleutas permanece inalte
rada. Os japoneses estão enviando
homens para a ilha de Agattu, mas

um comboio nipônico, constituido
de três navios de transporte e na

vios de escolta, foi atacado por apa
relhos do exército norte-america
no, que o bombardearam violenta
mente.
Agattu é a terceira ilha da ca

deia aleutiana, que caíu em poder
dos japoneses. Encontra-se a 35 mi
lhas de Attu, na ponta extrema das
ilhas e a 145 milhas de Kiska, onde
está concentrada a principal fôrça
japonesa.'

Washington, 8 (H. T. lVI.) - Os
densos nevoeiros, as chuvas cons

tantes, os ventos traiçoeiros, que
cruzam de todos os lados, o escu
recimento pesado, e a visibilidade
raramente melhor do que a de 300
pés, constituem os inimigos natu
rais com que têm de lutar os avia
dores norte-americanos nas ilhas
Aleutas; e a batalha nunca termi
na. Um comunicado do Departa
mento da Marinha revelou que; nas

duas últimas semanas, o tempo fir
mou sómente seis vezes, e é êste
"um bom tempo" para a estação,
na zona setentrional do Pacífico.
Apesar disso, os aviadores do exér
cito e da Marinha vão longe por sô
bre a cadeia aleutiana, atacando o

pôrto de Kiska, e causando consi
deráveis danos em seus ataques.
O representante do Chefe do Es

tado Maior aéreo do exército, bri
gadeiro general Laurence Kuter,
acaba de regressar da zona de com

bate das Aleutas. Segundo revelou,
um bombardeado r norte-americano,
em ação contra os japoneses, rela
tou-lhe o seguinte: "A chuva cáí ao
lado. Começa a caír na Sibéria, mas
chega até nós numa velocidade de
60 milhas por hora".
Um piloto do exército declarou

o seguinte: "O navegador é aqui o

elemento principal. €le me diz até
onde devo ir em meio a êste nevo

eiro denso. Com êsses ventos trai
çoeiros, cruzando de todos os la
dos, e com o pesado obscurecimen
to, cedo estariamos perdidos sem

êle".

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

Gabinete Dentario
Cirurgião-dentista JOSÉ C. DE BORBA (Calõ)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16
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i São qualro os faulores que empolgam o interesse público ��.( .. �
..� It�

� e representam as causas do sucesso das liquidações de "A Modelar»: �� �4

��� lo -: A freguesb está certa de só encontrar, no estabelecimento, 3° -: O reconhecido bom gôsto dos modelos, desenhos e côres, que I�t�.1 �mercadorias de primeirlssima ordem, e não "alcaides" de longos anos... fazem a justa fama das mercadorias do estabelecimento e que lhe tem .'
l"! d f

'

d Ih d d �....
"",.. grangea a apre erencia a nossa me or socie a e. '.1
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M �
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�t'+, 2° -: As liquida�es não são para «engôdo» e, sim, obedecem ao 4- -: Pela modalidade de vendas, habitualmente adotada pelo es- ..��
�:� imperativo critérioso de não desejar o estabelecimento guardar, de ano tabelecimento (crediario) do próprio interesse do mesmo só vender �:4
� I .. �

r.'+, para ano, mercadorias iujeit,as a mudanças da móda. Mesmo pelo custo, mercadorias de perfeita qualidade e de durabilidade certa, afim de evi- �!�..�. ou abaixo dele, ainda CDNVEM liquidá-las. tar causas de queixas e reclamações... J .. 1
�t, �+��� ��,
�:� INICIARA' ODELAR �.��..� Dia 8 próximo, A M A PROMETIDA liquidação, que abrangerá a TOTALIDADE DO STOCK. �+.�
� �
ti� Será, realmente, A MAIOR LIQUIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS. ��J
� ,�
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(orno Meia,Hora
Diária De Solidã'o
Elevaria O Seu

Espírito I

Alemães e italia.nos capturados na Afriea
I

Começa a diminuir de intensidade

Na foto acima vemos um membro de um "tank"
italiano rendendo-se a um soldado indú, depois que
o seu veiculo foi posto fóra de combate pelo fogo da
artilharia britânica, na Africa do Norte. (Foto de

British News Service, para O ESTADO).

f"'
tendo, por isso, causado intenso
pesar o seu falecimento. Era

t'
funcionaria aposentado da extin
'ta Diretoria Geral dos Correios

.
onde exercera todos os postos

----,..;, da carreira, tendo exercido o

Fazem anos boJe: cargo de administrador dos Cor-
A exma sra. d. Maria Lopes reias e Telegratas, em nossa ca·

Fernandes, viúva do nosso sau- pita]. Contava pouco mais de
doso conterrar.eo sr. José Ro-i70 anos, de. envdiuvara rec<;nte
drigues Fernandes; mente, eixan o os seguintes

a exma. sra. d. Maria Simas filhos: capitão Mauricio Pereira

Fragoso, esposa do nosso preza- Lessa, dr. Laura Pereira Lessa
do conterraneo sr. Elpídio Fra- I e d. Vera Pereira Lessa , pro

goso Junior; 1 fessora rnunicipal. No mesmo

I a exma.sra.d. Iolanda Boiteux
I dia, às 4 horas da tarde, tendo

Russo, esposa do sr. cap. saido o feretro da capela da

Egídio Russo;

I
Igreja de Santa Teresinha, no

o sr. Leopoldo Coelho. Tunel Novo, para o cemiterio
* de São Francisco Xavier, com

Nascimentos: enorme acompanhamento, foi
Está em festas o lar do sr.

I

realizado o enterramento do
Roberto Fernandes e de sua saudoso historiador e jornalista.
exma. esposa, sra. Maria Fer-," _

nandes, pelo adveI_lto de seu fi- Faleceu em Biguasú o sr. Hei-
lho FranClsco-�ose. : tor Campos, escrivão da Cole·

Habillteçõess I toria Federal do Herval, enter

Estão-se habilitando para ca-! rando-se hoje o seu cadáver às

sar o sr. Solon Luiz Vieira e 15 horas.

srita. Ib Ligocki. ! _

"

Na madrugada de ante-ontem,
no R.o, taleceu o antigo advo
gado, historiador e jornalista
Francisco Pereira Lessa. Como
estudioso de nossa historia o

extinto havia se sobressaido co

IlIO um dos mais profundos co

nhecedores do que se reteria
ao pavilhão nacional, em todas
as suas diversas formas, desde
o Brasil colonia ao de hoje. Ba
tera-se, com extremada energia,
pelo restabelecimento da verda
de historica em mais de um pon
to duvidoso, tendo escrito nume

rosos artigos na imprensa cario
ca, deixando ainda muitas mo

nografias e feito varias coní eren
cias. Membro de instituições
culturais e historicas, o extinto
era figura benquista e admirada,

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

Vida Social

Médicos CIVIS em
exercicios de guerra
Rio, 10 (c. M.) - Haverá

hoje, às 8 horas, na Vila Mili
tar, um interessante exercício
de demonstração do funciona
mento do Serviço de Saúde aos

médicos civís matriculados no

Curso de Medicina Militar (de
emergência) da Diretoria de
Saúde do Exército, tornando
parte no mesmo as Formações
Sanitárias Regimentais da la.
Região Militar, juntamente
com outros elementos subordi
nados técnicamente ao Serviço
de Saúde Regional."

O exercício constará do fun
cionamento do Serviço de Saú
de na defensiva, nos escalões
regímental e divisionário, em
um único eixo de evacuações '2

com distancias muito reduzi
das.

O ponto de reunião para o
referido exercício, será na en
trada da linha de tiro na Vila
Militar.

Nova Iorque, 10 (A. P.) - O conflito entre as versões de
Berlim e de Moscou torna difícil avaliar a verdadeira situação
ela luta no setor de Voronezh, mas há, pelo menos, a possibili
dade de a ofensiva alemã haver atingido o seu "clímax" e de
estar começando a diminuir de intensidade, em virtude da cem

centração das fôrças soviéticas.
Em apôio dessa tese, os peritos militares salientam o fato

de o comando alemão, no seu comunicado de ontem, não haver
repetido que as suas fôrças tomaram Voronezh, dando, ao con

trário, apenas uma vaga descrição dos combates.

�
i Ecos...,----

Leia o novo número de Seleções do
Reader's Digest, se quer saber o

meio seguro e simples de alcançar
a paz de espírito e uma visão com

preensiva da existência. E mais:
e A traição premeditada do Japão.
Um jornalista que esteve ao serviço
do govêrno japonês revela os pre
parativos secretos que há 20 anos

Tóquio vinha levando a efeito con

tra os Estados Unidos ... Pág.85.
• Trapaceiros com a bôca na bo
tija. Um sagaz detetive revela os

incríveis truques usados no jôgo
de cartas pelos trapaceiros pro
fissionais.. . Pág. 11-
• A mamadeira será inimiga do be
bê? Alexis Carrel alega as razões
porque supõe que a criança alimen
tada ao seio materno tem de 3 a 10
probabilidades mais de vencer o

«primeiro ano crítico •... Pág.37.
o «Como devemos educar nossos

filhos para serem felizes e triun
far na vida». O pensador Will
Durant ensina algumas regras
pr áticas para a educação da ju
ventude... Pág. 30.
• O semblante de Judas. A his
tória do monge-pintor que enve

lheceu a procurai modêlo para o

retrato de Judas, e, ao encontrá-
10, muitos anos após, sofreu uma

grande surpresa ... Pág. 36.
Não deixe de ler êstes e outros

notáveis artigos no número de

Cartazes·do

A tática de Timosnenko surpreende

e Notícias I

I
--"'1

Desde sua fundação, nesta
I

capital, o "Berço de Jesus" Idestinado a favorecer as

crian'lças pobres, dando-lhe o respectivo
enxoval, não se descurou de
cumprir à risca suas filantró
picas finalidades. A aludida ins
tituição é mantida pelo Centro
Espírita" Amor e Humildade do
Apostolo" e tem o apoio de

Icaridosas senhoras de nossa ca

p ital.
Segundo nos foi informado, do Idia Iode junho p. passado até

ontem, já haviam sido distri
buidos 10 enxovais.
Adiantou-nos o informante

que a filantrópica instituição vai
inaugurar, dentro ern breve, uma
sucursal em João Pessoa (Es
treito), estendendo, assim, o seu

raio de ação, e proporcionando
aos casais pobres os benefícios
de um enxoval completo para
seus recen-nascidos,

JUNHO de SELEÇÕES
Acaba de sair.
("sta só 2$,

Falecimentos:

dia
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CINE ODEON CINE REX IMPERI A.L
\- FONE 1602 - - FONE 1581 - FONE 1581

Estocolmo, 10 (Reuters) - Os alemães estão "espanta
dos" em face da tática do marechal 'I'imoshenko na batalha do
Don. Informações da linha de frente par a o jornal "Deutsche
Aligemeine Zeitung", dizem que no quarto dia da ofensiva ale
não os russos retiraram-se através do rio, "muito antes que os

alemães pudessem estabelecer contacto com êles".
• Observadores daquí estão intrigados pelo fato de que,
conquanto o avanço alemão tenha sido muito rápido, não há
sinais nas informações alemãs, de que os russos tenham sido
cercados ou seriamente desorganizados.

No dia de hoje, há precisa
mente 33 anos, era lançada a

pedra fundamental da Caixa
d'Agua, no mQr:o do Antão.

Pelo Juizo da comarca de
Biguassú, foi pronunciado, a 25
lo mês p. passado, como res

ponsave! mandataria do incendio
ruvido em sua casa, Egidic
'\morim, secretario da Pref'ei
ura, o qual se acha em lugar
ignorado.

.

Tendo os Serviços Aéreos Con-
dor Limitada encaminhado ao

.Viinisterio de Aeronáutica uma

Representante Gercú n. Brasil:
FERNANDO CIHNAGLIA

Rua do Rosário, 55wA 2.° andar -- Rio

A carestia em Belém

Agradecimentos:
Do sr. dr. Rogerio Vieira,

digno prefeito da capital, rece

bemos atencioso cartão agrade
cendo à nota deste diário com

respeito ao seu natalício.
*

A's 7,30 horas A's 7,30 horas

Seia de que
origem fôr
é sempre aliviada
com o uso das

VERDADEIRAS

PASTILHAS VALDA
vendidas só em

com o nome
caixas

relação nominal dos respectivos
funcionarias de sua Secção Ae
rofotogramétrica, pedindo sua

aprovação, o sr. Ministro deu
o seguinte despacho:- «Dê, a

suplicante, a nacionalidade de I

origem dos empregados r elacio
nados, indicando o lagar de
nascimento.

fi

*

o sr. Ministro da Guerra, de
acordo com o o decreto-lei de
2 de abril dêste ano, convocou pa
r a o serviço ativo do Exército,
na arma de Infantaria, 27 se

gundos-tenentes da Reserva de
z-. Classe e 1 O segundos- tenen
tes da mesma Classe, para a
arma de Artilharia.

*

João Batista da Cunha e

José Duarte foram demiti
dos das funções de fiscais da
3a classe da Guarq,a de
Trânsito da capital.

*

Recomeçam hoje as otí
vidades letivas da Faculda
de de Direito da capital, no

horario vigente.
>II

O Diretor Geraldo do D.!.P"
Sr. Lourival Fontes, autori
zou o sr. Carlos Schwartz,
diretor do "Jornal de Join·
ville", que se edita na cida
de de Joinville, neste Estado,
para assinar, na Alfândega
de São Francisco, termo de
responsabilidade, para reti
rar papel com linhas d'a
gua, com isenção dos respe
ctivos impostos.

:(.

O jornal "O Santuario",
que se edita em Canindé, no

Estado do Ceará, foi clas
sificado como boletim, em

vista de não haver o seu re

datar satisfeito as exigencias
legais para a classificação
de jornal, como havia sido
requerido.

!�
�:nica de Olhos, Ouvidos, Nariz ie Gargauta do

DU. TULIO UAMOS
Assisten te efetivo do Servtço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica �...
Geral do Rio de Janeiro, com curso

t I de especializa�fío e prática de ouví
dos, nariz e garganta no Serviço do

: Prof. David Sanson, na Policlínica de
I Botafogo - Rio de Janeiro

Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

A título de curiosidade. trans
crevemos êste tópico d� "Cor
reio da Manhã": "Passou dos
li.mites do suportável a carestia
da "ida em Belém do Pará. Os
vencimentos do funcionalismo
público e os salários do opera
riado estão onde se achavam há
oito anos atrás. Mas os gêneros
alimentícios subiram vertigino
samente. Para se ter uma idéia
da alta dos preços, basta ver as

cotações chegadas ao nosso co

nhecimento e que foram recolhi
das no comércio a varejo: car
ne sêca, quilo, 6$000; pirarucú,
88000; peixe salgado de qual
quer espécie e de uso comum,
6S000; camarão, 78000 ou 88000.
Quanto ao peixe fresco: pesca
da, 5$000; tainha, 4S000; pira
perna. 3S000. por unidade, e as

sim mesmo tão pequena que não
chega a pesar 150 gramas. Car
ne fresca, 2$200. Mas é artigo
raro, pois às 7 horas já nâo
existe mais nos açougues. O
funcionalismo faz ginásticas tre
mendas. Quanto ao operariado,
passa a chibé, ou seja farinha
dágua em forma de pirão".

Lua de mel
trêspara

Sheridan e

Brent
George

Herança do deserto
Com Donald Woods e Sidney

Toler

Complemento Nacional (D.F.B.)
Atualidades DFB n' 9

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos

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

VA_L_DA
"'0 Licenço do D. N. 5. P. N° 186

,.
"", . de 26 de Fevereiro Qo.�.

"-tery, de 1935 �Or; "'.

hOI 0,002, EucalyplOI O.

ULTIMA HORA
Terminaram as grandes mano- A Câmara dos Comuns, de-

bras especiais das forças bri- baterá, em sessão secreta, o

tânicas, canadenses e norte-ame- caso das perdas marítimas.
ricanas, realizadas conjuntamente :t-

no Norte da Irlanda, e sob Os ingleses ocuparam, no dia
comandos combinados. 2, a ilha Mayotte, do arqui-

• pélago de Comores, pertencente
O governo dos Estados Uni- à França. e que fica entre Mada

dos nomeou representantes na- gáscar e a costa oriental da
vais e militares junto ao Comité, Africa.
dos Franceses Livres, de Lon
dres.

..

Aviões russos divisaram atrás
das linhas alemãs 10 trens car

regados de tanques que iam ser
consertados.

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

A's 5,30 e 7.30 horas

IRENE
Com Ann Neagle e Ray

Milland Com Ann

A Colheita do Cacáu no Vale
do Rio Do('e

eine Jer, Bras. 2x86
A voz do mundo Jor. da Guerra

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

O gral. alemão Rundstedt
acha-se em inspeção às for ti
ficações feitas pelos nazi staa ao

longo do litoral holandês.
.

*

Complemento Nacional (D.F.B.)
Atualidades DFB n' 2ft

Berlim nega que o couraçado
"Von Tirpitz" haja sido ava-

O sr. Saradjoglu, ministro do riado.
exterior turco, foi nomeado 1. o

ministro. Saradjoglu é grande' Guerrilheiros jugoslavos pene-
amigo da Inglaterra. traram na Italia e chegaram atê

:

•
a região de Trieste, onde com-

A cidade de Bruxelas (Bél- bateram com forças do exércitogica) foi multada pelos alemães italiano.
em 1 milhão de francos, por
ter explodido uma bomba num A RAF bombardeou ontem VIQ

I,dos restaurantes da cidade. lei tamente a gl ande base na'

_ •. , I vaI e estaleiros de Wilhelmsha-A atençao mundial esta presa /ven, onde se constroem subrna
na luta que se desenrola na rinos alemães
Rússia, na bacia do rio Don.

.

•

E' a mais gigantesca batalha de
aviões e tanques, da historia. Os
alemães empregam nela 1 milhão
de homens e 2.000 tanques.

O embaixador norte-americano
em B. Aires foi chamado a Was
hington, para prestar informa-
ções.

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

o Sabão

Toda a população da pequena O· I
*

torna "EstreIa Vermelha"cidade holandesa de Bourle- Duc, .

perto da fronteira belga, foi de_ Mosco:r, informa que os ale-

metida nutri campo de concen-I mtaes estao concentrando 800

tração alemão. I anqu�s �m certo. ponto da mar-

;;;;;;;;========='-_;;:--=__-....;=-�-
I gem direita do rio Don, com o

"luga-seum3 C.8sa par a intu�to, tal�ez, .de forçar a tra-
11 moradia. à Rua vessia do dito no.

Hnepcke, no. l-C. tnlormações
à rua Conselheiro Mafrfl, 4.2.

6v-l
O gral Rommel está receben

do grande reforço de artilharia
principalmente de canhões de 88
mm, que estão sendo montados
em todas as elevações do deserto
para solidificar as suas posições
e manter o terreno conquistado.
Os tanques, no Egito, estão ten
do presentemente uma atuação
secundária; o principal pape) es-

tá a cargo da artilharia.
.

O pOlitica de Vichl di
rigida pelos alemães
Vichí, 10 (D. P.) - Cedea

do à pressão alemã, o govêr:n.o
francês rompeu relações com
a Grécia, retirando o reconhe
cimento diplomático ao mirils
tro grego, sr, Metaxas.

DE WETZEL & CIA.-]OINVILLE (Marca registrada,
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENrrE E COM RAPIDEZ
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


