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RIO, 14 (AGÊNCIA NACIONAL)' __
-

COGITA-�E DO ESTABELECIMENTO DE UMA FERROVIA ENTRE ARGENTINA, BRASIL E CHILE, QUE FACILI
TARÁ O INTERCÂMBIO COMERCIAL ENTRE ÊSSES PAISES, REALIZADO, ATÉ ENTÃO� COM CUSTOSAS COMUNICAÇõES FERROVIÁRIAS OU

COM PERIGOSA TRAVESSIA MARITIMA.

• l

••

o perú quer fornecer
petróleo ao Brasil

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

ANO XXVIII 1942

Rio, 14 (D. N. P. A.) - UI':')
vespertino informa que o gene
ral Horta Barbosa recebeu no

dia 11, um engenheiro perua
no, chegado do Perú, tratando
da remessa de petróleo do Perú
para o Brasil. A pessóa que in
formou ao vespertino esclare
ceu que não se trata do projeto
do sr. Ferreira Guimarães para
a vinda de petróleo do interior
do Perú por, lanchas. O petróleo
virá via marítima. Dessa rór
ma, o Perú poderá fornecer,

:��;:�,:,:n;:'����:��i�e��jSmH Reforços alemães para o 111 im iO'os do BrasilCada francês pesa marechal Von Rommel· � �

h
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6 -. Angora, 14 (R.) - Anuncia-se nesta capital que unidades
Ole qUI OS alemãs chegaram à Grécia, a-fim-de seguir para a ilha de Cre- Entre eles -, I- h' 30de menos ta e, depois, para a I;í�ia. Milhare,s .de s?ldados nazista� f�r�m um I a laDO que aBerna, 14 (A. P.) - A França transportados da Grécia para a Líbia, VIa Creta, em prmcipios ,

está-se tornando uma nação de do mês passado. ...,

homens magros, a julgar-se por Sabe-se, também, que os alemães estão construindo novos anos enriquecia em nosso paisum despacho recebido de

LiãO'1
aeródromos subterrâneos em Lemnos e forta,lecendo suas de-

I

Segundo os pesquisadores e mé- fesas costeiras. Rio, 14 ("Estado") - O pro- tiva dos acusados, uma vez quedicas franceses, a falta de car- Estão estacionados em Lemnos uma divisão blindada e um curador Gilberto de Andrade se trata de elementos nocivos à
ne, queijo, ovos e gorduras, des- corpo aél:eo nazista.

t
' apresentou hoje ao ministro segurança do Estado. O processode o armistício de junho de O trafego entre o erritório grego e as ilhas próximas está Barros Barreto, presidente do foi distribuido ao juiz Heroní-

1940, obrigou cada indivíduo a inteiramente paralisado, sendo proibida a entrada ou saída Tribunal de Segurança denún- des de Carvalho.
perder seis quilos de pêso. nas regiões costeiras, sem permissão especial.

_______.______
cia contra Ernest Wartel Luck,

Na-o �avera' �ul·sllln�s no Braslll" ���a:��Íl�0�e�u��t�1:�'L����ri, incursos no art. 30., inciso 4,
do decreto-lei 431, com a agra
vante preponderante do art. 18,
sujeitos assim à pena de 6 a 10

se estas manifestações se pro- anos de prisão. O inquérito que
cessam, é porque de acôrdo com determinou a denúncia, proce
elas, está o presidente Getúlio dente do Rio Grande do Norte,
Vargas. Terminando, meus arní- focaliza verdadeiros atos de es

gos, mais uma vez vos afirmo: I pionagem a par de atividades de
Nós ,estudantes, não admitire- propaganda nazista, sendo que
mos, aconteça o que acontecer, aqueles indivíduos, três de na

que um só nazista brasileiro se cionalidade alemã e um italia
transforme num Laval ou num no, agiam naquele Estado e em

Quisling, porque não queremos Pernambuco. Walter Luck era
vêr a nossa pátria coberta de agente da companhia de vapo
vergonha, servindo de motivo de res Hamburg Sudamericanich e

escárneo a todos os povos". pertencia ao consulado alemão.
Nos autos há provas exuberari-

14 DE JULHO
ti'S de suas atividades crimino
sas contra o nosso país. Exigia
êsse indivíduo, até de sacerdotes
e freiras alemãs residentes no
Rio Grande do Norte, certas in
formações que utilizava nas
suas atividades, dos mesmos ob
tendo ainda nomes de brasilei-
ros simpatizantes e contrários
ao eixo. Distribuia ainda folhe
tos de propaganda nazista e in
formações tendenciosas através
de uma publicação denominada
"Monitor Comercial". Os outros
denunciados revelam-se elemen
tos altamente nocivos, agindo
secretamente, não só como pro
pagandistas do nazismo como
no serviço de espionagem.
Werberling foi surpreendido

I mesmo certa vez, filmando um

,. local. estratégic� �o rio Potengí.
Guglielmo Lettíerí exerceu as

funções de cônsul da Itália no
Rio Grande do Norte, até o

rompimento de nossas relacões
diplomáticas. E' comerciante e

proprietário em Natal, vivendo
entre nós há cêrca de 30 anos.
Em suas declarações confessou
as atividades criminosas de que
é acusado.

O procurador Gilberto de An
drade requereu a prisão preven-

"

Rio, 14 (C. P.) - Sob o títu
lo: "Não haverá Quislings no

Brasil", os jornais estampam,
na íntegra, o discurso pronun
ciado pelo acadêmico Luiz Paes
Leme, presidente da União Na
cional de Estudantes, por oca

sião do segundo comício mons

tro realizado ante-ontem em Ni-

atitudes passadas e presentes, se
constituem "leaders" naturais
do povo: Osvaldo Aranha, Ama
ral Peixoto, Cordeiro de Farias
e Coelho de Sousa, são homens
que jámais negligenciaram no

dever patriótico de combater e

exterminar a quinta coluna, on
de quer que ela estivesse e, por
isso, devem merecer a nossa ad
miração e o nosso apôio. Não
devemos esquecer também que,

terói. A certa altura, dirigiu o

orador êste apelo .aos manifes
tantes: "Cerrai fileiras em tõr-
no dos homens que, pelas suas

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com presteza serviços de
regularizações, registro de firmas, de

livros,
.

petições, etc.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 .... Fone 1467

A mocidade contra o «eixo»
Universitários de Pôrto Alegre,!
tomando conhecimento do ma

nifesto lançado pelos acadêmi
cos acima citados, na qualidade

P. Alegre, 14 (C. P.) - Um
grupo de acadêmicos de Díretto
de nossa Universidade, compos
to dos acadêmicos Alberto Ma
chado da Rosa, Nelson Cale às,
Paulo de Tarso Cachapuz de
Medeiros, Gustavo Leyrau, Dio
go Antônio Pastor e José Coelho
Leal, com o conhecimento do Di
retório do Centro dos Estudan-

de entidade máxima dos Estu
dantes Universitários de Pôrto
Alegre, propôs uma reunião com
os acadêmicos a-fim-de organi
zarem um movimento único que
expresse, com identidade de vis
tas, sintonizando com todas as

entidades filiadas e que repre
sentam o nome Universitário de
Pôrto Alegre.
Os dirigentes da ALA, entre

garam o movimento à Federa
ção máxima, estando reunidos
os presidentes de todos os dire
tórios universitários da capital.

tes de Direito, lançaram um mo

vimento universitário, procla
mando a repulsa aos atentados
sofridos pela nossa nacionalida
de e afirmando a sua crença na
vitória da liberdade sôbre a fôr
ça, declarando fundada a Ala
Gaúcha Universitária de Defesa
Nacional.
A Federação dos Estudantes

UM PRODUTO *R.ÂUL

Voltaram os australianos
Camberra, 14 (Reuters) - Os soldados da fôrça imperial

australiana, que ainda permanecem no Oriente Médio, entra
ram em ação, agora, sob as ordens do general Auchinleck, se

gundo o que declarou o primeiro ministro Curtin. Acrescen
tou o ministro que êsses contingentes formam parte de consi
derável refôrço para o oitavo exército. Trata-se de soldados
bem treinados, com muita experiência na guerra do deserto e

que já enfrentaram o inimigo nas mesmas condições que hoje
prevalecem. Após repousarem de uma das batalhas anteriores,
entraram em período de treinamento intensivo, sendo grandes
combatentes e estando muito bem equipados.

Florianópolis - Terça-feira. 14

No dia de hoje e no ano

de 1793, um pugilo de bra
vos, arrostando todos os pe
rigos e imbuidos de um só
ideal, abriam de par em par
as portas da Bastilha, último
reduto da fidalguia francesa.
Imaginando doar à França

um novo regime, em que a

liberdade fosse regra de con

duta e a fraternidade um

modo de viver, o povo fran
cês foi muito mais além:
estabeleceu para o mundo
uma nova fórmula ele go
verno, adaptada sob o nome
de Democracia.
E, dessa revolução social,

em que se empenharam a

fundo homens, mulheres e

até crianças da patria de
Racine, surgiu êste algo gran
dioso: a liberdade do pen
samento; a igualdade das
classes na luta pela vida e a

fraternidade das raças que
na França e pela França
viviam e trabalhavam.
A "Queda da Bastilha"

Estocolmo, 14 (United) - O correspondente do jornal
"Dagebladt", em Berlim, informa que as autoridades alemãs
consideram que a diferença entre a "raça dominante" e os po
loneses deve ser mantida, mesmo depois da morte, pois decidi
ram que os alemães sejam sepultados em cemitérios diferentes.
�enhum polonês poderá ser sepultado em cemitério alemão.

de Julho de I N. 8586

As promocões dos
funcionarios

proporcionou ao mundo a

liberdade, a alegria de viver
e o horror a tudo quanto
tresandasse a tirania. _

Este ano, a França não
comemorará o" 14 de Julho".
Dentro de suas fronteiras há
fome, tristezas, angustias e

desalentos, frutos malditos
da safra nazista. Porém, um

dia, reintegrada ela no con
certo das nações livres, a

alegria e a paz voltarão a
brilhar na formosa terra das
Galias, que deu ao mundo o
senso da graça, do equilíbrio
e da beleza.

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

Rio, 14 (C. P.) - O presidente
da República assinou decreto, dan
do a seguinte redação ao artigo 5°,

I
do regulamento de promoções dos
funcionários públicos:
"Artigo 5°. - A promoção, por

merecimento, recairá no funcioná-
rio escolhido pelo presidente da Re
pública, dentre os que figuraram
na lista previamente organizada.
Parágrafo único _ A lista será

organizada para cada classe e dela
constará para cada uma das vagas
a indicação de três nomes diferen
tes de funcionários, que satisfaçam
as condições exigidas neste regula
mento, exceto nas promoções à
classe final da carreira, a que cou

correrão os ocupantes da classe
ímcdlamente inferior, atendidas as

demais exigências dôste regula
mento.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

conhecimento de todos os estrsn
geiros nas costes argentinas
Buenos Aires, 14 (A. P.) - O

presidente da República assi
nou um decreto determinando
aos governadores dos territórios
que façam o reconhecimento de
todos os estrangeiros que vivem
nas áreas costeiras. A medida é
apontada como necessária à
defesa nacíonal .

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
l1IARAVILHOSA!

100 mil homens da Gestapo nas
fábricas na Che(oslovaquia
Angora, 14 (A. P.) - Viajan

tes fidedignos, aqui chegados,
informam que as autoridades
alemãs de ocupação na Checos
lováquia dispõem de 100.000 ho
mens da Gestapo, para comba
ter à obra de sabotagem, a qual
é cada vez mais intensa em to
das as fábricas de material da
quele país.

no cemíterleRacismo até

Em comemoração ao nosso 5°
aniversário presentearemos

Integralmente, o nosso lucro
comercial

à nossa distintíssima .freguesia
Todas as mercadorias do
nosso variado "stock"

PELO CUSTO REAL
de 8 de Julho a 8 de Agosto

na A MODELAR

Sacrificados os rumenos
Angora, 14 (Reuters) - Duas divisões rumenas, que lu

taram na frente de Sebastopol, foram de tal forma desfalcadas
em seus efetivos, que foram enviadas para suas bases à reta
guarda, a-fim-de esperar reforços e completar o preenchimento dos claros, antes de serem enviadas novamente para a fren
te. Os soldados rumenos mostram-se extremamente irritados
pe�o fato de se lhes ter exigido o mesmo trabalho que aos ale
maes, embora sabendo-se que estão muito menos armados e
equipados que os nazistas.

500 contos para a

ISanta Casa
P. Alegre, 14 (C. P.) - O de

legado fiscal neste Estado, en

tregou à Santa Casa de Carida
de desta capital a importância
de quinhentos contos de réis,
correspondente à subvenção que
lhe foi concedida pelo govêrno
federal e referente ao ano de
1942.

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às li horas. IRua Vitor Meirelles 18-1' andar.

Escritor e soldado
Moscou, 14 (R.) - O escritor

soviético Evengy Petrov, cuja
morte foi há poucos dias anun
ciada, pereceu a bordo do navio
flotilha "Taskent", que rom
peu o bloqueio inimigo, a-fim-de
levar munições às tropas rus
sas sitiadas em Sebastopol, se
gundo informou a rádio de Mos
cou.

Quando regressava no mesmo
navia e começara a escrever o
relato da ousada Viagem para o
jornal de que era corresponden
te, o jornalista morreu em seu
pôsto, deixando seu trabalho
por acabar.

Recus.ou-se a usar o'
emblema judaico
Paris, 14 (A. P.) - Marcel Hu

tín, ex-diretor geral do jornal
direitista "L' E'co de Paris" foi
preso, no 'Quartier Latin,'por
se recusar a usar o emblema lU",.
dáíeo em PÚblico.

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

Certos orgãos internos das mu

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

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

resiriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os. que se congestic
mais depressa, sem que a mulher sinta nada nonam e inflamam

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 inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteira sem demora.

. ./

Qual o causa desse terrivel
insonio que a aflige? Preocupo
ções morais? Motivos de ordem
fisico� Sejam quais forem 05

cousas do insonio, esta en

contrará remedia 'seguro em

um ou dois comprimidos de
ADAlINA de Boyer.
ADAlINA é um calmante ino

fensivo, de ação suave sobre
o sistema nervoso; combate a

insonia, permitindo um sono

tranquilo e rep.orodor, bem
corno um despertar natural.

\
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CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

.

,
Regulador 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, fraqueza geral e
desanimo provenientes do mau funcionamento dos orgãos útero
ovarianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres
de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pejas congestões e inflamações do útero.
Regulador B!3steira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

Gabinete Dentario

INDIC lDOR MEDTC()
I�STITUTO DR DIA6NOSTWO

CLINICO !

Dr. Ojalma Mc.ellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prátlca nos hospitais europeu!
Clfnlca médica em geral, pediatria,
doanças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urtnarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camnanarlo
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pübllca, pela Univer
Ilda.de do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsioteraola

Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

PlORfANOPOllS

C\SA DE 'SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situa.da em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

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

O que informou o médico -do «Buarque»l R_::-s_}��,_':n�_I,A�5_.�Rio, 13 (C. P.) - Continuam ximação e, por sua vez, o ataca- por sinal era a mesma do cornan- O'chegando ao Rio os naufragos dos vamo Os submersíveis não tiveram dante, ficou vagando ao sabor das DR. RICA.RD
navios brasileiros vítimas dos toro êxito, uma só vez. A travessia até ondas durante 66 horas, quando GOTTS1VIANNpedeamentos dos submarinos do 'I'rinidad, ponto final do comboio, foram recolhidos por destroyer I"eixo". Um dos últimos a chegar, norte-amerlcano. Elogia, depois,levou nada menos de 49 dias. Dalicomo passageiro de um navio pro- grandemente a maneira carinhosa

em diante o comboio se dispersou,cedente de Nova Iorque, foi o dr. com que os tripulantes foram tra-seguindo cada navio seu destino,Valdemar Marques Pereira, mé- tados, quer a bordo do vaso de
dico do "Buarque", que adiantou A unidade na qual viajava o médi-

guerra norte-amer'icano, quer no'
ao "Globo" interessantes dados. co elo "Buarque" foi até o Recife, Hospital da Marinha, a que foram
Partindo ele Nova Iorque, veio nu- onele ainda se encontra, tendo a

recolhidos, em Norfolk.
ma unidade que integrava um com- seu bordo as guarnições dos qua- No mesmo navio chegaram, tam
bôio, De quando em vez surgia um tro navios torpedeados. Passando bém, aquí, o chefe das máquinas,
submarino inimigo para atacar o a falar sôbre o torpedeamento e José Siqueira, o imediato Per

í

Cal
comboio, mas as fôrças que o pro- salvamento da guarnição, disse que deira e o l° piloto Floriano, todos
tegiam evitavam sempre sua aproo a baleeira em que se encontrava, da guarnição do "Buarque".

I--------------------------------------------------.......Comece hoje mesmo
a usar Regulador Gesteira

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

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

Será a maior marinha do mundo
Washington, 13 (A. P.) - O pre- servará essa vitória". I

sidente Roosevelt, assinou um Foram incluídos na nova tonela
projeto de lei que autoriza a cons- gem os navios combatentes para
trução ele mais 1.9(lO.000 toneladas cujo plano de construção o Con-
de navios combatentes e gresso, aprovou um crédito de

"11.200.000 toneladas de navios auxí- 8.550 milhões de dólares: 500 mil
liares para a marinha. Com o to- toneladas em porta-aviões; 500 mil
tal acima, a nova tonelagem de toneladas em cruzadores e 900 mil I • �
navios combatentes autorizada Sê- toneladas em destroyers e navios

I A Mrá de 5.649.480. de escolta. Dr. ntônio oniz
o presidente da comissão naval O Congresso autorizou anterior- de Aragãona Câmara dos Representantes de- mente a construção de .

clarou que "êsse projeto nos 'dará 3.749.480 toneladas de navios com- MÉDICO
a maior marinha do mundo e pre- batentes, dos quais, declarou o Cirurgia e Ortopedia.vê uma marinha não apenas para presidente da comissão naval, .. Clínica e Cirurgia do
dois oceanos, 1113.6 para sete ocea- 1.009.245 já estão em serviço e torax. Partos e doenças
nos, e que ganhará a guerra e con- 2.646.606 estão em construção. de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diarla.mente das 15 às
17' horas.

I
Convído ,a todos os associados em geral desta União, a com- HESIDíl:NCIA: Ex-Interno da cadeira de Clinica Cirúrgica da Faculdadeparecerem na séde social à rua João Pinto n. 32,no dia 15 do correu-

Almirante Alvim, 36 de Medicioa. Ex-est3gilirio do serviço de Proctologíate, às 19 ool'<l1S, afim de se realizar uma sessão de Assembléia Ge- Telefone n. 751. do Huspital Humberto I, de São Paulo.ral Ordinária, para se proceder à eleição da nova Diretoria, que Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamentodeverá reger OIS destinos sociais no período de 13-8-42- à 13-843. ._----------� sem operação e sem dôr,.de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno doNão have!lldo número suficiente na hora marcada, se convo-. I tratamento da GONORREIA CRONll A. no homem e na mulher, por nreee-
cará nova sessão para as 20 horas <lo mesmo dia, a qual se realí- Dr. Rem '·8'-0

sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Inlra
Vermelho. Pêlos sunéríluos, Sondagem duodenal. Translusão de sanguezará com qualquer número de sócios.

Florianópolis, 10 de julho de 1942. CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
ARA0 BONIFACIO DE SENNA, Presidente CLlNICA -MEDICA CONSUl,TÓRIO: Rua Vilor Meireles. 18. - Tel. 1663.

Molestias Internas, de RESIDÊNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 1607.
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSUlTORIO":
Rua Felipe Schmidt=-Ediü
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE.
SANTA CATARINA

Salão DO centro
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). lSvs-7

Vende-se uma, marca «Ar
dte», de x 1/2 H P. Vere tra
lar na casa no 187, do Saco
dos Limões. 6v 3

Rádio: Telegrafia -

Electricidadel
Camisas, Gravatas, Pijames,

AULAS NOTURNAS, Início dia Meias das melhores, pelos menores

2 de Junho-Rua João Pinto, preços só na CASA MISCELANEA.
13, Sobrado. - Rua Trajano. 12. .

MOTOCICLETA

Médica EspiritaOra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá. 142'1°. ando Telef.
2�-�oga· Rio de Janeiro.

Produtos CATEDRAL
á vendo: na FARMACIA ESPERANÇA
Rua ConselheirO Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Hoepcke)
--..,.._�--..

----,---------------------.

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 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 toãas 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

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__r_. NARIZ, GARGANTA

Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gyne colo
gia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plástica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 1�, e das I

15 às 16.30)

ITelefone - 1285
Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telelone 1.131.

E'specialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

'C I Pela manhã, das 10 às 12
On!! u te S: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperf. j�'Oi monto e Lonza Prática no Rio de JaneIro

C I diarl Pela manhã: das 10 as 12 horasonsu tas ianernente à tarde: das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n, 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNIC�
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua. Trajano, 33

Sobrado

Josephíne S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNiCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça�Pescoço
Dr. ARM INIO TAVAKES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DE�CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 _. Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -TeI. 1461.-Resid�ncia 145õ

horasConsultas das 5
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Attende a chamados
14

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente mês.
Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:a��o .�:�de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Salide

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

ConmItório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. t 426
Reaídencts: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 - TeI. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I D r A ·U·CiUSTO DE PAULA Dj�etofa��a��S��:1• FlorlanôpolIs
Restdên cls e Consultôr io: Rua Visconde de Ouro Preto 51

- (próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Díanamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO·· 33Z &1.;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ADVOGADO r§] � ara casacos e l2l ......---------------

Praça 15 de Novembro, 23 � •

d ' I
9 li) Q

1° ::gi�� �AP��e 1t6��fé II vesti os, u tlma = Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
� Limitada

PIANO 121 padronagem, � Banco de Crédito Popular e Agrícola
::,ng�;'::."".:o%Jr;��s.BO��! visitem a CASA SANTA ROSA I de Santa Catarina

E t Juni r 48 -.
IXI Rua Trajano 0.° 16 - Séde próprias eves (l,. � � r.- S h Ddt 54 iii Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertlltoado

CASAS P..,rraerCiosua vecnodmer- [fl,.... a rUii Ire IIpe c m I I !I n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
'. � Endereço telegráfico: BANCREPOLA

�:: ��:::. :��c�:o���p�� I�H�l�i:l������� iSr<' m�����' !i�21jg����[§JfiI2JIi1BE�fIll§l�i] Códigos usadoIL�li��J��a�· e 2a. edição
30v-29 -',""1I. � •

E.MPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

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

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

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 21ú
C/C Limitada 6)6
C/C A't'iso Prévio sl6
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais, Estaduais e Muntcípaís.

•••••••••8@.@•••••e••e.�•••••••••••••
•

•

•

i $.a AS i• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e

li. das melhores fábricas do país, são iencontradas nos balcões da e
• •

; Cas ANIA OSA;• •
• •
" Diariamente recebemos novidades •
• •

: Rua Felipe SCbUlidt, 54-Fone 1514 :
• •

�������'••••••••e•••e••••••••••••••••••••••••

eO ESTADOifP
DUBlO :RSPEBTllfO
RecJaçAo e Oficlnu à Rua

10ã0 Pinto L 11

�eL 19.= - ex. poItalm

:ABSINA 'I'lJR..aU
lf. CapJtah

Ala•••••••••••. SO$OII
8emftltre ••• ••• I5$0OI
TrIm-*re •••••• 15$001
)(6. •••••••••••• I$0OI

11o IJlterlorl
ADe . •••• lS$OOt
Semestre .•••••• 80$001
TrimMtn ..•••• I0$00O

AnÚDdt» med1aDte contrato

OB originaja, mesmo não pu
blicadoll, Dlo serlo devolvidos

A direçIo Dão se I'e8pmAbi
liza peJoa ooneeito8 emitidoe

dJ
DOe artlpe ...madOtl

�

I�--------------�

SanguenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALeJO

.

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos, Depauperado.,
E.gotados, Anêmico., Mãl.
qUI criam Magro" Criançll'
raquíticas, receberão I toni-
ficação ger.1 do organilmo

com o

Sa ngue n 01
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

'I•
AS FORçaS rALHAM•••

Quando as carnes diminuem e os

músculos se tomam flácidos resultam:
- debilidade - que conduz às doen-

ças. A EMULSÃO DE SCOTT - riquíssima em

vitaminas e cálcio - é alimento concentrado do
mais puro óleo de fígado de bacalhau - enrrí
quece o sangue, tonifica o organismo.

IMlJlS�O OE' 'sr;OTT
rTô-wlai-da.6�•

RELÓGIO-PULSEIRA A IPerdeu-se um, no trajeto OLEOS-CERAS-CRINAS-PELES-PO IA- .
do Colegio "Coração de Je- -FIBRAS-MAMONll-PAINASsús, até a Praça «15". Quem Io encontrou, é favor entre. Compra-se à visto, qualquer quantidade.
gar nesta redução, pois será .1

Ofertas e� amostras para:

gratificado. Svs- 3 HANS PISK, Caixa Posta) 2041 - Rio de Janeiro.
:.--..---

-----------------------------------1..---

Crédito Mútuo Predial

I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 DE JULHO
Foi entregue a preatamísta Helena Zander, residente

em Joínvlhe,
possuidora da caderneta n. ts, t 96 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 4 de Julho de 1942.

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

18 DE JULHO
Mais um formidável sorteio re-alizará a Crédito Mú·

tuo Predial, no dia 18 de Julho (sábado),
com prêmios no valor de

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

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

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1 $000

Balanças <'Santo Antônio)
de todos os tipos para todos os fins
Representantes: JURANDYR LINHARES & CIA.

Rua Felipe Schmidt,34 lSv.alt.I3

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

Companhia c Aliança �a Haia.
FundéJd� em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo�

Dados relativos ao ano de 1940
- Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, t :-1.929.719:000$000
Receita . t 28,358.-717$970Ativo em 31 de dezembro J 85,964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800Bens de raiz, (prédios e terrenos) t 22354:000$000

----

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Joséd€ Souza e Dr. Francisco de Sá,

----

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa e Àlrica.

----

Agente em Florianópolis
C AMP O S L O B. O & (iii

RUA FELIPE SCHMIDT N 39
Caiu postal 19- TdeDhondOB3-End. Tel, cALL/ANCA-
Sub·Agent:h�:e�gu:ai.J:�rão, :i',.J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VULTOS & FATOS
O 14 DE JULHO DE UM GAROTO
Há _119 anos, no dia ele hoje, o povofrances, sacudindo de si a ui-anta f'idal

ga, clava à Fr-ança urn novo regime, pre
pai-ando-se para anos ele paz e prospei-ídaeles '"

Quando eu era garoto, o dia ele hoje
era todo consagraelo à Iíberdade. As es
colas não funcionavam, o povo vinha à
rua dar expansão ao seu entusiasmo e
até os passarinhos pareciam cantar 111e
Jhoi-, sacud+ndo as asas na sensacão de
Ifberrlado '" O 14 ele Julho se "me afi
gurava algo excepcional. Via aquecia da
Bastí lha como um dig lad iar: de deuses e
ouvia o seu rutr corno o troar de U111
canhão longínquo . . .

A fisionomia ingênua elas mulheres e
a carranca furiosa dos homens que to
rnaram parte naquele assédio punham
me, no cérebro, o micróbio da dúvida.
Com efeito, eu não podia conceber que
os homens fizessem aquilo com ódio, en
quanto as mulheres pareciam fazer com
a concíêncía ele um dever ... A Bastilha,
pai-a mim assemelhava-se a uma lata de
bombons bem fechada, com milhares ele
ser-es esperando ser o primeiro a abti-Ia,
vara tomar o seu quinhão '" E daí, Q
atropelo, a avalanche que fez ruir co
mo. en01'me aríete ,a porta blindada '"

MaIS tarde, tuelo compreeneli. No recesso
de seu lar, na sagrada missão ele filha
esposa

_
e mãe, a mulher pouco entendi;l

de pol Itica e quase nada sabia ela «pves-são <la fidalguia sobre a plebe.
'

O homem, que vivia em contacto dtré
�o (:0111 a� coisas do govêrno, êsse sim,
PO;lm aquilatai- o ;ralar da liberdade, por
quanto pagava ate o ar' que respíravn t,
n?esmo, os alfinetes ela rainha ,'. Daí o
rttus feroz de suas faces ao secundar a
bandeira ela revolução, caminhanelo con
tra a prisão - fortaleza onele tantos
nrnãos seus apodreciam por falarem de
mars '" A mulher apareceu como C0111-

parihen-a. Veio à rua acompanhar seu
.1�1�1·]doJ pai ou filho, procurando, na so
Iicítude maternal, preservá-lo elo perigo .. ,

�� a Bastilha caíu; o rei foi morto; a
ramha desapareceu e o regime ele terror
mudou .,.

J.i; isso foi a 14 ele Julho ele 1793 em
terr-as de Fr-ança e no seio ele Par is '"

Con�o vai longe êsse tempo . , .

� h a França, 111eu amigo, _,_ Jnquiriume alguem - Que fará?
E 110 funelo de meu sêr ouví esta res-

posta: ,
- 'I'omarã a outra Bastilha e fará ou-

11'0· 14 ele Julho ...

DR. SERTORIlJS

1ém RECEIO de SO'IAÚtP

Use Kolynos e tenha o bello
era sorriso da epoca!

No tempo de Mona Lisa as pes
sôas receiavarn sorrir porque

poucas tinham bons dentes. Mas
quem usa Kolynos tem orgulho de
sorrir porque pode a.p res en taj
dentes claros e brilhantes, que são a
mais preciosa dadiva da natureza.

Kolynos limpa os dentes melhor
e sem causal' damno-restauran
do rapidamente o brilho e bran
cura natuiaes dos dentes.

o agente do "Larni" em

FIO-,rianópolis é o sr. Eduardo Horn.
Os mares do sul, em toda a

costa até o Rio da Prata, apre-Isentam-se de má catadura nesta

Anlversárloo:
Ocorre hoje a data natalícia

da galante menina Rosalba-Lucí
dileta filhinha do sr. Norbert� ISilva. Rosalba, que é o encar.
to de seus pais, oferecerá, no
dia de hoje, uma mesa de do
ces às suas inúmeras amiguinhas.
Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Mar;a To

lentino Rodrigues, esposa do sr.
Adelino Rodrigues;

a exma. sra. d. Guilhermina
Tavares, esposa do sr. Jacó
Tavares;

a sta. Julia Ramos;
o sr. Luiz Beirão, comercian

te em nossa praça;
o sr. Raimundo L. Cabral

Teive, 20 tenente, retormado,
do Exérci to.

o sr. Alvaro Soares de Olivei
ra, conceituado comerciante;

o jovem Gustavo Neves, filho
do nosso prezado colega de im
prensa jorn. Gustavo Neves, di-
retor do D,E.I.P.; .

a sta. Daura da Costa Vaz,
filha da exma. viuva Alice da
Costa Vaz;

a exma. sra, d. Estelita Ra
mos Fernandes, esposa do sr.

Indio Fernandes, funcionario pú
blico estadual;

o sr, Rodolfo Bosco, estimado
professor do Liceu Industrial;

o jovem José Oliveira.
•

Nascimentos:
Maria-E!izabeth é o nome da

linda garotinha que veio enri
quecer o lar· do sr. Antônio Sa
lum, conceituado comerciante
em nossa praça e destacado des
portista.

GasogenioA Carvão Vegetal
Adataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

de 75% sobre a gasolina.
PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA

DO BRASIL
I

Já adotados, por

SULLY

varios serviços de

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos
Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.

Ronaldo Antonio Salum

PEIXES MORTOS
DE FRIO 1. ••

� grippe segue frequentemente os

,'lsfriados, Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,
facilita 'a respiração, acalma a tosse,

traz prompto aIlivio.

-------------------------1
Caspa 1 LOÇÃO MARAVI-

LHOSA I3vs-1

Em varias praias da Ilha
de Santa Catarina, mesmo

dentro de nosso porto, como
também no litoral vizinho,
têm dado muitos peixes,
entontecidos eu mortos, que
a gente praiana está a reco

lher, com fartura.
Atribue-se o fato ao rigo

roso frio que, este ano, vem

reinando, com temperatura
apenas comparavel à do in
verno de 1918.

Os que lidam em fainas
marítimas, realmente, infor
mam que a agua do mar tem
estado frigidíssima. A maio
ria dos peixes encontrados
nas condições acima referidas
são tainhotas, isto é, peixes
de inverno. E' de estranhar,
pois, que seja o frio a causa
da sua morte.
Sem entrar em conjeturas

que talvez pequem peja base,
- cingimo-nos ao simples
registo do fato, que, aliás,
não deixa de ser curioso.

é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

"'0 Licença do D. N. S, P. N0 186
�",. de 26 de Feverelre </>".•

-11enl de 19305 OOs ?'
ho/ 0,002, EucalyplO\ O ,O

Pois eis a cha
ve para a sua
facil solução:

PEITORAL DE
ANACAHUITA

uma

VERDADEIRA

PASTILHA

LDA

'W"'"

Arribou ao nosso portoSaído, no mês passado, de

I A-final, no sábado, às 15 ho
um porto do Nordeste Brasilei- ras, conseguiu o «Lami» arribar
ro, com cargas diversas, para ao nosso porto, onde já está des
certo porto do Sul, o vapor carregando a carga avariada,
"Lami", da Cia. Comercio e devendo, possivelmente, ser aqui
Navegação, toi acossado por vistoriado e consertado.
violento temporal.
A's 5 horas da manhã do dia

10, constatou se que a agua in
vadia o porão n. 1. Perigosa
tornou-se a situação do vapor.
Felizmente, a única bomba de
ar comprimido foi posta em i quadra do ano. Há poucos dias,
ação a tempo, operando eficaz- í também devido a temporal, en

mente no esgotamento de cerca

I calhou, perto
do Cabo Polônio

de 50 toneladas de agua por (Uruguai), o vapor argentino
hora. I "Rio Segundo".

IVida Social I

comissões oficiais, em

TRANSPORTES
Vendedores autorizados:
C. RAM'OS & CIA.

Rua João Pinto. 9 Plnríenunulís
Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

e

Jorge José Salum

participam aos parentes
e amiguinhos o nasci
mento de sua irmazi-
nha MARIA ELIZABETH

Fpolis" 12 de julho de 1942
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"TOSSE � BRONCHfTES?,'• t. :.--" '*

Para que nãC) falte
o auxilio

Londres, 14 (United) - Fon
tes dignas de crédito anunciam
que os governos dos Estados
Unidos, Inglaterra e Rússia es

tão estudando, conjuntamente.
o problema destinado a manter
uma corrente contínua de abas
tecimentos marítimos para os

portos soviéticos do norte.

A neve eas... Irmandade do Senhor Bom Jesus
P. Alegre, 14 (C. P.) - Segun- dos Passos e Hospital de Cariodo informações recebidas pelo dInstituto Coussirat Araujo, está ade de Florianopolis

nevando em vários pontos do IIVI·SO �ssuntos referentes
Estado. li a Irmandade do Se-
Em Vacaria, cal abundante nhor Jesus dos Passos e H08-

neve, sendo a temperatura de pítal de Caridade, serão dia
dois graus abaixo de zero. ríame nte tratados exclUEiva'
De São Francisco de Paula re- mente no Escritorio dessa

cebemosinformesdequealíne- tusütução, das iü às 11 1/2
vava desde às 5 horas da ma- horas, com o Irmã') Procura.
rihã. Às 8 horas ainda grossa [ dor Geral Alvaro Tolentino
camada cobria as ruas.

I
SOUSB} à Praça 15 de Novem-

De Bom Jesus, informam que, br o, l� �Pav.jIJJento ter reo
há mais de 48 horas, esta fazen- FJoflanopolIs, 6 de Julho
do intenso frio, tendo caído ne- dê 1942
ve em todo o município. JULIO PEREIRA VIEIRA, Se

cretario 8v 6

I Ecos..dr-

e Notícias

A's 7,30 horas

Cine jornal brasileiro 2 x 94
Viva o esporte (Desenho)

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

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

Informa o "Correio do Po
vo", de P. Alegre, que o sr,

dr. Oscar de Oliveira Ramos,
que conta com varias pro-

i duções muito elogiadas pelo
crítica, candidatou-se a
uma cadeira na Academia
de Letras do Rio Grande do
Sul.

*

O Ministro da Educação de
Portugal prorrogou por mais u rn

ano a licença concedida ao pro
fessor Fidelino Figueiredo para
que exerça suas atividades no

magistério de São Paulo, no
Brasil.

Cabelos brancos 7
JIARAVILHOSA I

LOÇÃO

!-----

Clínica médíco-clrürgíoa do

I�;;;cia�!��mO mR.olé!!O�senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

eS'1
tômago, vesícula, útero, ovários
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLÁSTICA DO PEH,íNEO - Hérnias
hidrocele, va_l'icocele. 'I'r-atamenro se�
dor e operaçao de Hemol'l'oides e vart-

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.Praça Per-eh-a e Olívetra, 10 _

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, díarta-

I mente.
�__ us ..�

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

�nho Cre9sotadB
"SILVEIRA"

Grlnde T6nico

Oferta de uma espada ao
interventor Cordeiro de Farias
P. Alegre, 14 (C. P.) - Vá

rias entidades obreiras, tendo à
frente a Federação dos Círculos
Operários, resolveram oferecer
uma fina espada ao general Cor
deiro de Farias, por motivo d«
sua promoção àquele alto pôs
to, tendo aderido à iniciativa
mais de 26.000 trabalhadores.
A espada será na sua maior

parte guarnecida de ouro, de
vendo a entrega ter lugar den ..

tro de poucos dias.

Sub-Igent., nos' prillcip.h
munciplos do E.t.do,

17P.
ULTIMA HORA

Ao romper do dia, navios de guerra britânicos atacaram,
de surpresa, Marsa-Matruh, no Egito, e atualmente em poder
das torças do "eixo", O bombardeio durou apenas' 15 minutos,
mas foram lançadas contra o inimigo 700 poderosas granadas
ao mesmo tempo que aviões aliados jogavam bombas sobre as
defesas. Um vapor italiano de abastecimento foi surpreendido
também quando se dirigia para a Líbia, e imediatamente ca
nhoneado, havendo-se incendiado e explodido fr agorosarnente.

Machado & (is.
Agências e

Representações
pOlt.1 - 37
Rue João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

*
FalecImentos: Cartazes do dia
Domingo ultimo, nesta capi

tal, ocorreu o passamento do
sr. Domingos Evangelista, anti
go comerciante nesta praça. O
sepultamento de seu cadáver
teve lugar ontem, no 'Cemiterio
do ltacorobí.
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CINE REX � CINE ODEON
- FONE 1581 - IMPERIAL

'

!- FONE 1602 -

FONE 1581 I A's 5,30 e 7,30 horas

) A's 7,30 horas 1

Quero casar-me Sonbo maravilhoso I'
Torturas de uma

contigo Com Alan Jones e Mary alma
Com Sonja Henie e John Martin : Com Basil Rathbone, Sigrid

Payne I I Gurie, Robert Cummings e

C 1 N· I (D F ) 'Complemento
Nacional (D.F.B.) Victor Mac Laglen

omp emento aciona . .B, '

A Missão Militar Argentina Complemento Nacional (D.F,B.)
visita SABARA'

Musica Espumante (short)

DespedidasGeraldo Foerster, retirando
se, quarta-feira, desta pra
ça, onde esteve estabelecido
com o Bar Mira-Mar despe
de-se dos seus amigos e fre
gueses oferecendo seu novo

endereço.
Rio Negro, Paraná, Rua IS

de Novembro, s/n,
, Florianópolis, 13/7/42,

• 2vs - 2

o Sabão

'�VIBGE

O paquete inglês "Avila I Unidos, 14 pessoas cúmplices do
�tar", que d�n.tes fazia a sabotadores, desembar�ados de

hz:tha da Amenca do Sul, submarinos alemães em Long Is-
fOI torpedeado perto dos Iand e Florida.
ilhas dos Acores. O "Avila
Star" deslo�ava 14.000 tone
ladas.

:(.
Irrompeu pavorosa epidema. A R. A. r. bombardeou

de tifo em toda a Bulgariai os parques ferroviarios de
* Boulogne e Abbeville, na

Já foram presas, nos Estados França ocupada .

O Brasil xxdo seculo

j Preços: 2$000, 1 $500 e 1 $000
Livre de Ceosura

,I

ROíDO PELOS RATOS!
Valpaços (Portugal) - P. C.

- Foi presa Cândida de Azeve
do, de 25 anos, solteira, servi
çal, sôbre quem recaía a suspei
ta de ter dado a morte a um
filho recém-nascido. Procede
ram a autópsia ao cadáver da
criança, que estava num bura
co de uma parede da casa onde
aquela mulher vivia, os S1'S. drs.
Pinto e Videira e Castro, que ve
rificaram que o menor morrera
por abandono. Uma parte do

I corpo encontrava-se roída pe
los ratos .

Do dia 10 dêste mês até
ontem, haviam sido derru
bados, sobre a ilha de Mal
ta, 98 aviões do «eixo»,

*

DE WETZEL & CIA.--]OINVILLE (Marca registrada)
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENrrE E COM RAPIDEZ

..

Comprai na CP SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Clínica de Olhos, Ou�idos, Nariz
• e Garganta do

DR. TULIO RAMOS.

Assistente efetivo do Ser-viço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especializaçlio e prática de ouví
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, na l'oliclínica de

Botafogo - Rio de Janeiro
Praça Pereira e Oliveira, 10 _

I
Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

Sabe-se que milhares de pesso
as foram evacuadas da cidade
alemã de Colonia, depois do
bombardeio da RAF, e conduzi
das para París. Para localizá-Ias
ali, foram requisitados numero
sos hoteis.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


