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RIO, 21 (D: N. p� A.) ...... CORRESPONDÊNCIA DO RECIFE, PUBLICAbA PEL�MDfARTd:-C'ÂRIO
CA", REVELA IMPORTANTES DETALHES DA RÊDE DE ESPIONAGEM RECEM-DESMANTE
LADA ALia O ENGENHEIRO LUIZ EUGENIO LACERDA CONFESSOU QUE ORGANIZÁRA UM
RELATóRIO DE SUA VIAGEM A NATAL, APREENDIDO EM PODER DOS ESPiÕES, E ADMI
TIU TER RECEBIDO CINQUENTA CONTOS. DE ACÔRDO COM O RELATóRIO POLICIAL, FI
COU APURADO QUE VÁRIOS DIPLOMATAS DO "EIXO" EST,ÃO ENVOLVIDOS NA TRA,MA.

A SUCURSAL DA FIRMA HERM STOLTZ, DALí, CUSTEAVA OS ESPiõES.
o Salvaterra não

escapou •••

Madri, 21 (A. P.) - Os jor
nais anunciam que morreu na

frente russa o capitão do exér
cito Antônio Noriega Salva
terra, chefe da "Legião Azul".
Noriega foi vulto destacado na

guerra espanhola.

A Franca entrará em

Iguerra!
Vichí, 21 (United) - Infor

mações de Paris dizem que,
nas esferas francesas e germa
nófilas, se formulou sombria
advertência, insinuando a pos
sibilidade de que a França en
tre na guerra contra a Grã
Bretanha, sua aliada de on
tem.

ANO XXVIII Ftortanópolrs - Terça ..feira, 21 ae Julho de 1'942 I N. 8592

Cairão muito mais bombas Das nnites compridasI LONDRES, 21 (A. P.) n SEGUNDO ALGUNS OBSERVADORES AERONÁUTICOS· A VERDADEIRA OFENSIVA
AÉREA SOBRE A ALEMANHA CENTRAL E ORIENTAL CHEGARÁ AO ..ÁUGE NO PRóXIMO OUTONO, EM.

FINS DE SETEMBRO, QUANDO AS ..NOITES SERÃO MAIS LíMPIDAS E MAIS LONGASe�
•

• • _. "._, •• � ,_. , li, •

Cabelos brancos � LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Os -elnstas- roubam dinheiro dos países
ocupados, para pagar a espionagem
Baía, 21 (D. N. P. A.) - O cônsul americano Reginaldo

Castleman, falando a um matutino, revelou que os eixistas re

tiraram notas de 500 e mil dólares dos bancos da Bélgica, Ho
landa, França, Suecia, Noruéga, Polônia e de outros países da
Europa, afim de pagar espiões e agentes da quinta-coluna que
operaram no território americano. Adiantou que a contra-es
pionagem de seu país descobriu isso, o que motivou o Depar
tamento do Estado proíbir a circulação do dólar fóra do ter
ritório dos Estados-Unidos.

Boato atribuído à quinta- colunaRio, (V. A.) - Tendo circulado l on : "Penso que a fonle dessa no

uma notícia segundo a qual o ca- tic ia deva ser atribuida a algum
samento dos jovens nascidos em elos muitos quinta-colunistas que
1\.)21, 1920 e 1919 estava suspenso, ainda existem entre nós, com o

como conscquênci a ,da couvocaçã»
.

fim de causar mal-estar na POPLl-1para o serviço militar, e que a ce- Ila�'üo. Aliás, não é essa a primeira
r imón ia, para se realizar, carecia: tentativa, neste terreno, dos maus

de uulor izacâo do ministro da elementos. 1� hem recente a absur
Guerra, a reportagem de "O Glo- I da noticia de que a rcal izucâo ele
ho" procurou ouvir um juiz de cu- : casamentos seria suspensa, ·'a 11m;
samcn los, que desmentiu .i ntegval- I til" de maio último. Tudo no cn

mente a versão, adiantando que, I tanto, ficou logo esclarecido e o

ainda ontem, efetuou o casamento
I boato, que já ameaçavu alarmar a

de várí os jovens nascidos nuquc- populuçâo, foi desfeito e111 tempo.
]es anos. E, concluindo, acresceu- 11,:ste, também, não vingarú".

AVISO ESP�C��liS:!'�� d�e�ça������ões
de olhos-ouvidas-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

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

O r abrigo anti-aéreo de Porto Alegre
P. Alegre, 21 (C. P.) - A convite do sr, Kluwe Junior, co

proprietário da "Forja Taurus Ltda.", situada à rua Cancio
Gomes, 127, a reportagem do "Correio do Povo" visitou aque
le estabelecimento industrial, tendo oportunidade de conhecer
o primeiro abrigo anti-aéreo construido nesta capital, cujas
obras foram ultimadas há poucos dias.

Trata-se de trabalho importante, com camadas de concre

to de grande espessura e instalações de esgotos. A capacidade
do abrigo é para várias dezenas de pessoas.

Aproveitando o convite do sr. Zanque, técnico da fábrica,
o roporter observou em seus mínimos detalhes a maneira como

são fabricados os revólveres e metralhadoras naquele estabe
lecimento, bem como alicates para o Exército,

UM PRODUTO *RAUL LEITE.

Lembrou-se das desgraçadasPelotas, 21 (V. A.) - O sr. Caetano Casareto, falecido há
I}OUCO mais de um mês, leg-ou em testamento a importância de
três contos de réis para serem distribuidos em parcelas de
40$000, a cada uma das "meretrizes mais necessitadas da ci
dade".

Agora, 110 Centro Espírita Jesus, foi cumprida a dísposí-
ção daquele extinto.

Rio, 21 (A. �,). - EJ p�esi- Londres, 21 (A. P.) - Segundo dados compilados pela As-
-

Roupas aos pobresdente da Re�ublIca ,:ssmou' sociated Press a RAF já fez sobrevoarem a Alemanha, desde Encruzilhada, (Rio Grande
um decreto-lei .deterrp,mando I o primeiro grande ataque sôbre Colônia, no dia 30 de maio, do Sul) 21 (V. A.) - A Li
que a Compar:_l�Ia Italiana d.e nada menos de 8.750 aviões de bombardeio. Sómente dois ga de Defesa Nacional, AssoCabos Tel�grafl,cos S�bmar�- "raids", os que foram realizados sôbre Emden e Bremen, con- ciação Rural, Ateneu Zeferi
nos, r:_assa:a, ate .ul.tenor_ deli- taram mais de mil aparelhos de bombardeio. no Brasil, Gremio dos Reser
beraçao, a administração do

Igovêrno federal. vistas e Associação Comercial,
Dentro de 30 dias, a partir por uma comissão composta

d d t d bli
_

d d •••••••_•A.. -=
. dos srs. Clovis Trindade, Ozi

a a a
.

a pu icaçao o e- _ .. .:1 I) ii•••fi.CD ,..•• Teixeira, Lauro Castro, Pereí-ereto, o DIretor do Departa- .. .., •t d C
.

T 1

FILH I
ra Rodrigues e Ruben A�am-

�;n��b�:ter�l��eI��r�va�;;r�� ! A MAE I AVO I • buja, percorreram esta cida-
Ministro da Viação as ínstru- ... II • • • de, angariando dinheiro para

ções a serem observadas para •. e compra de agasalhos para as

a exploração dos serviços des-. Todas devem uS!::!l,r a e crianças pobres, que sofrem o

sa Companhia..
u

•
frio dêste inverno.
A população acolheu com

Caspa � LOÇÃO MARAVI- • • simpatia essa humanitaria íní-
LHOSA!. • ciativa e em poucas horas as

• • contribuições atingiram a .•

Os britânicos querem a vitoria 1: 500$000.
neste inverno • (OU REGULADOR VIEIRA' •

•
I

•Washington, 21 (Reuters),. A MULHER EVITARA DORES •- O dr. Jaime Jaramillo i. Alivia as Cólicas Uterinas •Araujo, ministro colombiano A
em Londres, em visita aos Es- .. Emprega-se com vantagempa- •A

��.
ra combater as irregularidadestados Unidos, falando à ím- w r�� das funções periódicas das se- •

prensa declarou que o povo • C"W nhcras. E calmante e regulador ..
br�t�r:ico não tem poupa�o, s�- • AVÓ;���J. dessas funções. •
C:IfdIClOS ptara. obt,er a vítóría li �!,>",/.� FLUXO-SEDATINA, pela ElUfI. •ain a nes e I?:,erno e. acres-, t.:� \"f",,___,,[4��� comprovada eficácia, é muito re-
centou qye a tática nazista de. ��.�\ ��:l� certada. Deve ser usada com •
t�:ror nao P?ude_ vencer a e�- � ���\t� �.)t: confiança, •
tóíca determinação da Gra-" t -e- \f' .",J_:--- FLUXO·SEDATINA encontra-se •Bretanha. fi tf?" FrLH) ,)MAl em toda parte. •

Caspa � LOÇÃO MARAVI.l • •
rnOMI •••••••••••• 5••••••••••••

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

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - Aí.TINO FLORES

Os bombardeiros pesados britanlcos «StirlIng»
J_
Trem internacional
Carasinho, (Rio Grande do

Sul) - (Via Postal) - Quin
ta-feira da semana passada, às
13,30 horas, deu entrada na

estação local, o primeiro trém
internacional, que, mercê dos
esforços do nosso embaixador
em Montevidéu, dr. Batista
Luzardo, unirá a capital uru
guaia a São Paulo e Rio de Ja
neiro.
Elevado numero de pessoas

compareceu à estação, a-fim
de apreciar a luxuosa compo
sição, que se compunha de
três dormitórios "Pullmann",
um carro de primeira, restau
rante e carro de bagagem.
Após ser suprida de água a lo
comotiva, o comboio partiu
cinco minutos depois, com os
turistas uruguaios que se di
rigem para o Rio de Janeiro.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lxl polt,1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-',g.nt.. no. principal.

muncípio. do EIl,do.
17P.

Os bombardeiros de vôo sub estratosférico "Stirling ", juntamente com outros modelos de boml:::ar
d�iros pesados britanicos, golpear 50 cada vez mais violentamente, no futuro, os objetivos inimigos.
Ainda maior. do que a formidavel «Fortaleza Voadora» de construção norte-america, o «Stirling»
transporta OIto toneladas de bombas e, quando completamento carregado. pesa trinta toneladas. A
despeito de seu tamanho e do seu peso enormes, possue um raio de ação de 2 mil milhas, tendo
uma velocidade de 300 milhas horarias, é de manejo facil e dispõe de um armamento mortífero
que o torna séria ameaça para os caças nazistas. (Foto de Br;tish News Service, para "0 Estado").
A «ltalcabl�» _é agora�os v·nAus da RRF···braSileira « JI » sobre o Reich

Dr. OSVALDO R. CABRAL

AVISO
NOVO HORARIO DO

CONSULTORIO:
das 8.30 às 10,30 da manhã e

das 13,30 às 15,30 da tarde.

Rua Vítor Meireles, 26
TELEFONE - 1.405

479 6vsa 2

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA I

LOÇÁQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto ou

adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos do
estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou durante
o dia, pêso, calor e dôr cabeça, tonturas, nervosismo, certas co
ceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer, preguiça e

moleza geral, dôr es, cólicas e outras perturbações do ventre, mui
ta sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de vomitar, mau

hálito, indigestão arrôtos, gases, diga-lhe que todos estes sofri
mentos são causados por substancias infectadas e fermentações
tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre-Livre sem

demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau- Isar a todo o organismo.

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

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

Diga islQ
a

seu Marido

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

Na Polônia invadida
A titulo de uma curiosidade e para que os mais desavisados sai

bam o que estava destinado ao mundo se o nazistas vencessem com a

cooperação dos colunislos e dos quislinqs de todas as categorias e

classes, 'reproduzimos aqui as posturas de arrôcho decretadas pelos
alemães contra os poloneses.

Por elas, o povo, vencido não pode: frequentar igrejas ou assistir
a cerimônias religiosas; fazer parle de associações profissionais, re

ligiosas ou cientificas; participar de reuniões sociais; falar em públi
co o idioma polonês; assistir ii ópera, teatros ou concêrLos; frequen
tar museus bibliotecas e outras instiluicões educativas c cientif'icas ;
exercer qu:tlquel' profissão livre, salvo a" de médico, dentro de certos
limites; frequentar escolas públicas ou particulares; frequentar ca
fés e restaurantes; entrar nos jn rd i ns públicos e sentar-e nos bancos;
entrar nos compartimentos das lojas destinadas aos alemães; comprar
vestidos e sapatos de qualidade superior; viajar em trens sem autori
zação; viajar no trens rápidos; viajar em bicicletas em pequenos tra
jetos; possuir bens imóveis; possuir barcos par�l. viagens 110 .O(�er e

no istula ; f'requentar campos de esportes c utilizar-se de prscinas ;
ter aparelhos fotográficos e de rádio e discos fonográficos; frequen
tar- estacões higiênicas e balneárias; fazer compras em estabeleci
mentos não reservados à sua raca.

Há uma coisa (diz o "Correio da Manhã") que a Gestapo permi
te aos poloneses: uma vida assim miserável aos que com ela se fo
rem conformando e enquanto não houver um vago motivo para que
'uma esquadra de fuzilamenlo os liquide ...

o Rei e a Rainha no Arsenal
Londres, 20 (H..) - O rei Jorge VI e a rainha �Im'ia Iivernrn oca

sião de ver novas armas secretas do exército britânico, ao explora
rem as maravilhas do "Arsenal de Woolwich ", gigantesco depósito
central de armas, construido em local oculto, num campo ao noroes

te, e do qual são abastecidas as tropas britânicas em todos os "fronts".
Assistiram à embalagem ele munições para canhão. destinadas a

despacho imediato para o Oriente Médio, Pouco depois da partida
dos reais visitantes, êsse material bélico seguia para um depósito es

pecial, a caminho do porto.
Esse arsenal é provavelmenLe um dos maiores do globo. Os so

beranos em duas horas de excursão, puderam examinar apenas a tri
gesima parte dos grandes depósitos c prédios, que cobrem uma ex
tensão de muitos e muitos acres de terra.

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

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1- qualidade
Rua Deodoro, 16

C!llUtZU .• !Juaxss

oeutos PERDIDOS
Perdeu-se um par de óculos,

no trajeto da Praça Pereira
e Olive iru até a rua João
Pinto. Gratiftca se a quem
o encontrou e entregar nesta
redação. 5 v : 5

IDADE PERIGOSA
em que muitos jovens se vêem ata;
cados de anemia, e de clorose. E

EMULSÃO DE SCOTT
7:ô-nicQ- cúM�

QUARTOS

Per�em-se ca�a mês 68 navios
Londres, 20 (R.- - Os na- .

I
esperança da derrota das na-

vios mercantes aliados tem si- mercante afundada no primei- ções unidas, no mar
do afundados à razão de 60 1'0 semestre de 1917 excede em Uma irradiação oficial, feita'
por mês, ao largo das costas 13.601.000 toneladas as perdas

I
a propósito, em Londres, diz o

dos Estado Unidos, segundo co- sofridas no primeiro semestre
I

seguinte a êsse respeito: "O

municações divulgadas pelo go- 'de 1942, ao largo da costa do quadro é sinistro, nada haven
vêrno americano. Atlântico, nos Estados Unidos.l do, porém, que possa dar causa

Nem mesmo O sr. Goebbels a desespero. De fato, comete
chegou a alegar o afundamen-: remos uma injustiça aos herói
to de mil navios nos seis meses, cos esforços dos marinheiros
e meio que se passaram de 101 e aos igualmente heróicos tra
de janeiro a esta data. balhos dos homens que labu-
Reconhece-se que os aliados tam nos estaleiros, si permitir

estão perdendo mais navios do mos que o público britânico se

que podem, mas não se exage- deixe tomar de pânico em face
ra a gravidade dos feitos do da idéia exagerada sobre os

inimigo, pois os submarinos prejuizos que os submarinos
nazistas nem de longe atingi- alemães causaram à nossa ma

ram os algarismos que neces- rinha mercante nos primeiros
sítam apresentar para terem a seis meses dêste ano.

Os principais afundamentos
deram-se na área localizada
entre o Estado de Maine, no li
toral do Atlântico, no territó
rio norte-americano, e a Amé
rica do Sul.

Alugam-se quartos, para sol
teíros. nos altos do Café
cBubl». Tratar com o pro
prietário do aludido esta
belecimento. 13 V.- 4

Mesmo rigorosas, essas per
das se apresentam, entretanto,
muito menores do que as in
fligidas pelo "kaiser" Guilher
me II, ha 25 anos.
Por exemplo, a tonelagem

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

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS INDUSTRIÁ"
RIOS DEPARTAMENTO DE INVERSÕES

Médica EspiritaOra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142 10. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Salão no 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
Daura). 15vs-13

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

«Frota da Liberdade»
Washington, 20 (R.) - Foi

anunciado nesta capital que os
navios da "Frota da Liberda
de", construidos segundo os
desenhos fornecidos pelos in
gleses, demonstram grande efi
ciência nas operações de que
participam.
Por essa razão, a Comissão

Marítima autorizou a constru
ção de mais 1.600 dessas unida
des, antes de fins de 1942.
Até julho corrente já foram

entregues 183 navios dêsse tipo
tendo sido batida a quilha de
mais 287.

é o seu filho quando está com

saude. Entretanto a diarrhea
pode pôr-lhe em perigo a vida.
Recorra immediatamente aos

famosos comprimidos de
Eldoformio, producto da
casa .. r3.aye'l«.
Contra as d le r
rheas em goraI
nada melhor que
comprimidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

Resfriados
dasCriançasFriccione este agradavel unguento

no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Proporciona allivio mais rapido

, porque combate o resfriado de duas
maneiras directas.

Edital de abertura do plano de locação das
unidades do conjunto residencial do Saco dos
Limões, nesta Capital.

I
1 - De ordem do sr. Presidente, a lodos os interessados faço saber

que, até 15 dias contados da data e111 que este: for publicado, as unidades
do conjunto residencial construido por este Instituto no Saco cios Li
mões, nesta Capital, acham-se ú disposição <los associados candidatos
à sua locação.

:2 - Terminado o aludido período, o plano de locação será fran
queado aos não associados do I. A. P. L

3 - Para a locação será exigida dos interessados a apresentação
<los seguintes documentos:

Tratando de associado
a) caderneta de contrihuição do T. A. P. 1.;
b) título de identidade (carteira profissional, carleira de identi

dade, ctc.) ; e

c) se estrangeiro, prova de permanência legal no país.
Não sendo associado

a) título de identidade; c

h) se estrangeiro .prova de permanência legal no país.
4 - Todas as informações c instruções relativas ao assunto dêste

edital serão obtidas na Delegacia do 1. A. P. L, nesta Capital. que fun
ciona ii rua Fe lipe Schimidt, n. 5, no horário de 12 às 17 horas, excepto
aos sábados que será de 9 às 11 horas.

II
1 - As moradias ora oferecidas à locação formam um grupo resi

dencial de 100 unidades, constituídas de 2 dormitórios, 1 sala, cozinha
c banheiro, com urna área ele construção de 50.001112.

2 - O conjunto é provido de todos os benefícios, C01110 água, luz
elêtrica •. esgoto, calçamento, arborização, etc.

3 - Os valores dos alugueis das casas or-a oferecidas à locação

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sas máquinas para fins in- �

dustriais. Informações ne!:'ta
redação. 15vs-3

Aluga-seuma c.osa para
moradia, à Rua

Hoepcke, {.o. l-C. tntormações
à rua couselhelro Mtifra, 42

ôv- 5

são:
a) para os associados 111"()OO;
b ) para os não associados 154sGOO.

e compreendem:
a) juros ele 1/2% e 3/'1% ao mês sôhre o valor imobi l iá r!o da

unidade, respectivamente para associados e não associados;
h) prêmio do seguro contru o risco de fogo;
c) duodécimo relativo aos impostos que incidem sôbre o imovcl ; e

d) taxa de adminislração e conser-vação.
m

1 - l� indispensavcl ao associado ter, no mínimo, seis meses ele
contribuição para o r. A. P. I.

2 - Em hipótese algum, poderú o nssociado pagar aluguel de valor
superior a 50rj de seu salário.

3 - Os contratos de locação dos não associados serão feitos sob a

garantia de fiança.
4 - O prazo de vigência de cada contrato será fixado pelo Institu

to, tendo o associado preferência na r-enovação do mesmo.
5 - O contrato de locação 11:10 poder-á ser transferido sem prévio

consentimento do Instituto.
Ff or-inn ópo li s, 18 de junho de HJ.l2,

AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

*
TOSS SÓ PODE FAZER BEM

Barbeiro
No «salão Recor d» preci

sa-se de um oficial de bar
beiro. Tratar diretamente
com o proprietario. Praça 15
de Ncvembro. 6v - 5Itagiba Cam pos

Delegado

A reação nos países ocupadosNova Iorque, 20 (U. P.) - A rádio britânica anunciou
que aumenta a intranquilidade e a violência nas regiões
ocupadas pelos nazistas, na Europa. Na Bélgica se fez saltar
pelos ares uma usina elétrica. Os patriotas poloneses alímina
ram sessenta policiais alemães. E na Eslovênia continuam as

sabotagens contra as linhas ferreas. As fôrças italianas pro
curam por todos os meios sufocar êsses atos hostís.

O remedlo seguro
para essa tosse
que, além de In
cornrnoda, consti
tue uma seria
ameaça pata os
seus orgãos res
plratorlos, é o

PEITORAL DE
ANACAHUITA

.........___.!D
Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V-36

AVISO AO poro CATARINEHSE ILinha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
AQ8nte em Florlanopolis: MARIO MOURA

PRAÇA ir> DE NOVEMBRO

Piano
Aluga-se um Piaoo Pleyer

em ótimo estado. Ver e tro
tar à rua Conselheiro Mafra
71 A. 15vs-aI
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� �
� �
�� São quatro os fautores que empolgam o interesse público �� �
�i� e representam as causas do sucesso das Iiquida�ões de «A Modelar»: ti��t� ".I�
� �
�t� lo -: A freguesia está certa de só encontrar, no estabelecimento, 30 -: O reconhecido bom gôsto dos modelos, desenhos e côres, que �t�
�t� mercadorias de primeiríssima ordem, e não "alcaides" de longos anos... fazem a justa fama das mercadorias do estabelecimento e que lhe tem �t'
�t� grangeada a preferencia da nossa melhor sociedade. �t'
� �
� �
�� �,
I�t 20 -: As liquidações não são para «engôdo» e, sim, obedecem ao 40 -: Pela modalidade de vendas, habitualmente adotada pelo es- �t'
�t, imperativo criterioso de não desejar o estabelecimento guardar, de ano tabelecimento (crediario) do próprio intéresse do mesmo só vender �t'
�.. para ano, mercadorias sujeitps a mudanças da móda. Mesmo pelo custo, mercadorias de perfeita qualidade e de durabilidade certa, afim de evi- �+�
�i.., ou abaixo dele, ainda CONVEM liquidá-las. tar causas de queixas e reclamações... �i.,
� �
�t� Dia 8 próximo, INICIARÁ A MODELAR A PROMETIDA liquidação, que abrangerá a TOTALIDADE DO STOCK. �t'
� �
�i.� Será, realmente, A MAIOR LIQUIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS. �t'
� �
�t� D.urante a, liquidação: vendemos à vista �:,
� �
� \ �
�. �.

II .. �.� � �-.-•••••••••••••• � +. +. +1>.-.-..-. � � .-'� �-.- ..
-

-�-�-.-.-.-� �.� .. -� .-.-.-�_�-�-.-�-�-�-.-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�_�- ......;..........Al..:�� ++ ++ +t+ + + + +................ • • • .TI "",,,

�I?B��&lf9:llt.'ht hLbt��1IJcl!Jl.2I� L2J�1.tl55�12ll2]l.tU21���12lI2ll!lfi) t2l12l��!a8 Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
� � Limitada

li Para casacos e�' Banco de Crédito Popular e Agrícola
I vestidos, última I �� Tr�a��.��65�!�!!��
fi] d III Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certífíoado
!XI pa ronagem

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
cc

.

-, B8 Endereço telegráfico: BANCREPOLA
!2J •• fiI'
� VIsitem a C SASANTA ROSA !!

CÓdigos usado/L����ó��d�' e 2a. edição
Yl lXl EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
� " F 1& S h ·d 54 �: Emprestimos - Descontos - Cobranças

I�. a rua e spe c 'mi t, . �,' e ordens de pagamento.

I
""" 1%1 Tem correspondente em todos os Municípios do Estado

fiI�t2JIJ,��iJ[§jEtl���I!�l2;\l2J���55� �3S���SfI2l!i��lil�j§l�IIl!ll Representante da Caixa Economlca Federal para a venda
das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

----------- -",.." semestral, em Maio e Novembro.

••e_••••••••ee.G•• 6)•••e.... .,•• .,ett..... Paga todos o� coupons d.as apólic�s Federais e dos Estados

• .1 de Sao Paulo. Mmas GeraIs e Pernambuco.

·

$
.

A. $'
•

Mantem carteira especial para administração de prédios.
.. .:. Recebe dinheiro em depósito pelas
.. melhores taxas :
• • C/C à disposição (retirada livre) 2%
• .• C/C Limitada 61Al
• • C/C A'Yiso Prévio 8%

• padrões maravilhosos.. finíssimo acabamento e c/c Prazo Fixo 9%
• ., • Aceita procuração para receber vencimentos em to-

• das melhores fábricas do país, são ,i,
das as Reparticões Federais. Estaduais e Municipai6.

Dr. Clarno G. I : encontradas nos balcões da :Galletti • •

i Casa SANIA ROSA i
: Diáriamente recebemos novidades : Produtos CATEDRAL
: : á venda na FA�MACIA ESPERANÇA
• Rua Felipe Schmidt, 54-Fone 1514 • Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE t6lt2

• . • (Defronte à casa Hcepckel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ISan�énDICONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depaupertdos,
Esqotados, Anêmico" M�e.
que criam Magroa, Crienç ••
raquíticlt, receb.r�o I toni·
fic8ç�o ge,,1 do orgenilmo

com o

Sa n gu e n o I
Llc. D.N S.P. n: 199, da 1921

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

Esteves Junior. 48.

Rádio: Telegrafia - Electricidade

I
Camisas, Gravatas, Piiames,

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.ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 � andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.lt68.

Perdeu-se
Uma pequena regua de cdl
culo. Será gratificada a pes
soa que a entregar nesta
redação. 5vs·3

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

Companhia i[ Aliança �a Baia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA ,

Seguros Terrestres e MarítimoG

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) •

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
li 54.700:000$000

:'1.929.719:000$000
28.358:717 $970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pa mphilo d'Utra FreÍle de Carvalho'. Epiphanlo Joséd€ SO.lza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todú o território nacional.
Sucursa� n? l!ruguái. Regula�ores de avaria,s nas prin

cipais cidades da AméTlca, Europa e Arrica .

. Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & (ia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal 19- TdeDhontI083-End. Tel.•ALLlANCA.
Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajai,

IBlumenau e Laqea.
1:4 ....

E
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COMEMORANDO A PASSAGEM DO 70° ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO, O CLUBE DOZE DE AGOSTO REALIZARÁ GRANDIOSO BAILE NO DIA
12 DO MÊS PRóXIMO--DUAS GRANDES ORQUESTRA���SÚÔW" COM OS "DEMÔNIOS DO RiTMO" --DIA 25 MAIS UMA FORMIDÁVEL "SIORÉE".
"

I

I Ecos e Notícias li
Passa hoje o "Dia da Inde

pendencia" da Nação belga,
que, por ironia da sorte e mal
vadeza de Hitler, geme sob a

dominação estrangeira.
Isso passará. O Povo belga

tem suficiente energia para não
deixar morrer a sagrada chama
do Patriotismo, embora, na data
de hoje, o nazismo opressor nem

sequer permita que o pavilhão
nacional seja hasteado a dentro
dos limites do seu territorio.

•

•

o govêrno baiano decidiu
comprar a biblioteca do fa
lecido jurisconsulto Joa
quim Moniz de Carvalho,
num total de 14.000 livros.

•

:f.

O Sindicato dos Chauffeurs
de Porto Alegre, com séde à
rua Luiz Afonso, 329, acaba de
ser reconhecido oficialmente pe
lo Ministerio do Trabalho, de
conformidade com o decreto-lei
n? 1.402 . .'0 Sindicato em apre'
ço foi reconhecido com o nome

de Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários de Porto
Alegre.

*

No mês de junho findo, a

Companhia Swift do Rio Gran
de esteve em grande atividade.
Segundo notícias recebidas, to
ram abatidos ali 38.857 novi
lhos, 15.690 vacas, 102 terriei
ros e 7.892 suínos.
A Swift do Rio Grande já

vem providenciando para que
não lhe falte, no corrente ano,
o combustível necessário às suas
atividades.

•

Segundo a relação oficial, em

Porto Alegre, só têm licença pa
ra tr afegar os seguintes carros

particulares: os da Inter vento
ria; os do Comando - da 3". Re
gião; um do Departamento Ad
ministrativo; um do Tribunal
de Apelação; um da Secretaria
das Obras Públicas; um da Se
cretaria da Agricultura ; um :do
Chefe de Polícia; um do Prefei
to; úm do Comando da Brigada
Militar; um do Departamento
Estadual de Saúde; um do De
partamento Autônomo de Estra
das de Rodagem, e um do Arce
bispo Metropolitano.

*

Hoje vence-se o prazo para pa
gamento, na Diretoria de Obras
Públicas, secção de luz e força,
de energia elétrica da 5a zona, ou

seja: Bua Esteves Junior, Largo

Fazem anos hoJe:
O sr. dr. Indalécio Arruda;
o sr. Arí B. Machado, cirur

gião-dentista.
a sra. Ivone Brüggmann Leal;
o sr. Arnaldo Dutra, funcio

nario federal;
a sra- Dilma Silva Regis, es

posa do sr. Osní Regis, funcio
nario estadual;

a menina Zeni-Lourdes, filha
do sr. t te. Orion Platt, da F.
P. E.;

o sr. maestro Dante Corradini;

Io sr. Altino Machado.

Habílítaçõess
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Nilo Moreira de Melo
com a srita. Neli Lebarbenchon
Poeta; e o sr.

I

Florisbelo Silva I
com a srita. Alice Câmara da ISilva.

-,

Falecimentos:
Em sua residencia, à rua Frei

Caneca, n , 122, faleceu o nosso

conterraneo sr. Evaristo Mon
teiro Cardoso, funcionario esta
dual aposen tado, devendo reali
zar-se hoje às 16 horas o seu
enterro no cemitério de !taco
rubi. O extinto contava 68 anos

de idade e era pai do sr , Fran
cisco da Silva Cardoso, tele
grafista do Cabo Submarino.
IRilUXIU DE BEXET<'I(' E"rrT�
])E NOSSA �EXHORA ])0

nOSARW E SÃO
nKNlmrTO

Festa de s. Benedito

���"./#...�� .

D ESOE QUE KO!..YNOS foi descoberto, ha trintà
annos passados, innumeros dentifrícios têm

tentado imitar suas superiores qualidades, mas ne

nhum foi bem succedido. Kolynos ainda é o que mais
se approxíma do dentifricio perfeito.
Kolynos é um creme dental concentrado e anti

septieo que limpa os dentes melhor e sem causar
damno-restaurando rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes. O gosto agradável do
Kolynos e a sensação de f'rescôr que deixa são
inimitaveis.

Não acceite substitutos-insista no melhor creme dental-Kolynos!

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

- E CONCENTRADO

bardeiro e um .caça do "eixo".

Pelo ministro da Viação foi
designado o sr. Joaquim Au
gusto da Costa, guarda-livros de
Ministério da Fazenda, membro
da comissão encarregada do exa

me da divida da Rede de Viação
Paraná-Santa Catarina, na qua
lidade de representante deste
último Ministerio.

. FLoriano Peixoto, e ruas Almiranle I Um Estado feliz !
• Lamego e Sant'Anu ; al11a�lhã, (�a I Rio, 21 (A. N.) - Encontra-

Decreto recente do sr. presi- (ia zona, ou seja: A\'el,lI(la HlO se nesta capital o interventor
dente da República, assinado na Branco e rua AI�:.al'o de Carvalho. paraibano, Rui Carneiro, o
pasta da Agricultura, autorizou

.' ') .�. . ". cc v r : I qual, falando ao vespertino
a sociedade "Mineração Dom Hoje, .IS _O horus, o ClICO 11ls- "O Globo" declarou: "No meu• ." ' I ,

Bosco Ltda." a pesquizar carvão �lOnelro, qu_c_ com Ia nl o sucess� Estado não existe "quinta-co-
mineral no murncipro de Bom fez a sua estrela ante-ontem, da rá luna" dominando nêle com-
Retiro, neste Estado. mais uma função. Vinte a rl istas de pleta�ente, O sentiment� ame-

'" ambos os sexos integram sua Irou- ricanista.
Informam do Recife que pe. Malabaristas, cqui l ibri stus, c

continuam a ser colhidas questres e acrobáticos, além do
muitas pepí to s de ouro no duo cómico Botija e Cebolão, Ia

sopé da Serra do Melado, rão a delícia dos espectadores.
na Paraíba. Traz, tambcm, o aludido circo,
O terreno contém um teôr notavel "zoo", com cães, macacos

médio de sessenta gramas e outros arrimais amestrados.

ep ouro por tone lado de terra O Circo "Missioneiro" acha-se
tendo quemais de seiscentos instalado no Estreito (João Pes

quilos de ouro já foram ·re- -oa) .

tirados e para mais de *

2.000 garimpe .. ros trabalham Hequercu transferência para o

incessantemente. Vários den- quadro de advogados da Ordem
tre êles encontraram pepi- dos Advogados do Brasi l, secção de
tas de peso superior a dois Santa Catarina, o bacharel Ántô-
quilos. nio Ver lssírno Ribeiro.

De ordem ela Mesa Admlnístratí
va desta Irmandade, convido a to
(los os nossos irmãos e demais ---------------
fiéis para asslstirem a festa em leu- U LTIM A H O RAVOI" de SÃO BENEDITO a se rea-
lizar nesta Igreja, que c�nstará de
novena nos dias 24, 25 e 26 ele j Ll·
lho, as ] 9.30 horas e Missa no do
mingo, dia 26 de julho corrente. às
!) horas, durante a qual será c�·c·
tuado o batismo da Imagem de
SÃO EXPEDITO.

Geral, Historia do Brasil e Cien- A Mesa Administrativa desde já
cias Naturais, Geografia Geral e agradece a todos que assistirem a

Geografia do Brasil, os quais estes a�os, �e nossa Religião.
b ,Conslstono em Flonanopolis. 20

passam, desde já, a ser o ser- de julho ele 1942.
vados. Brevemente serão expe- Manoel Alves Garcia
didos os programas das disci- 1° Secretário
plinas dos Trabalhos Manuais,
Desenho, Canto Orfeônico e Eco
nomia Doméstica, sendo. por ém,
que estes só começarão a vigo
rar em 1943. Quanto ao ensino
dessas disciplinas no curso gina
sial do corrente ano, o titular
da pasta acaba de assinar por
taria, determinando que o De
partamento Nacional' de Edu
cação expeça as necessarias ins
truções.

As

VERDADEIRAS,

PASTILHAS

VALOsão O uni co remedia eficaz
para evitar e tratar

O,S CATARROS, a GRIPE,
as DÔRES DE GARGANTA

Lice nçu de, D. N S. P No 186
1"1) de 26 de Fevereiro o.�\'
.-tr. del935 OSç·V0'''0/ 0.002, EucalyplOl 0.00

CRGAR

Dois barcos torpedeiros sul·
-africanos afundaram um subma
rino alemão no Mediterraneo.

•

Berlim admite que suas linhas
foram rompidas pelos russos ao
sul do lago Ilrnen (entre Lenin
grado e Moscou).

O diretor da Despesa PÚ
blica recomendou em circu
lar aos delegados fiscais
do Tesouro Nacional nos

Estados que, para perfeita
instrução dos processos de
aposentadoria, somente se

jam aceitas certidões de
tempo de serviço estadual
ou municipal extraid.as à
vista das folhas de paga
menta ou do livro do ponto,
ou dos balancetes ou das
contas correntes, ou das
fichas financeiras, conforme
o caso das quais constem:
a data do.inicio e da cessação
do exercicio; a data do inicio
e da cessão de licença; a

data do inicio e da cessação
de licenças e outros afasta
mentos do exercicio; e o re

conhecimento das firmas do
funcionario que as encerrar

""

tenho o prazer de
e suas exmas. fa
efeito, sábado pro-

Cartazes do

804

Aviadores americanos ataca
ram, de surpresa, um aerodromo
japonês em Cantão e plantaram
suas bombas entre 160 apare
lhos que nele se achavam poi
sados.

O sr. Churchill ofereceu a lord
Beaverbrook importante lugar
no Gabinete de Guerra.

.

Foram ontem lançados ao mar, ,
Os britânicos desfescharam

nos Estados Unidos, mais 2 forte bombardeio contra a po
navios da chamada "Frota da siçao ítalo-alemã de El-Dava
Liberdade", de 10 mil toneladas (Egito). A terça parte dos avi-
cada um. ões que ali se achavam pousa-

• dos foi destruida.
Os russos não contestam que

seja grave a situação. Todavia,
seus violentos contra-ataques
conseguiram deter o avanço ale
mão a léste de Voronezh e, em

certos pontos, conseguiram fazer
o inimigo recuar.

marina japonês I ecentemente
* capturado. A renda da exibição

No sul da Rússia, os alemães destina-se ao fundo de auxílio
estão reorganizando suas tropas, aos marinheiros austr alianos.
para atacar o vale do Volga *

e a região do Cáucaso. Os guerrilheiros albaneses es-
tão combatendo com tropas
itali n s pr ncipalmeníe r as regi
ões de Goriza, Valona e Argiró
castro.

Aviões russos atacaram a
I(. cidade de Koeni.gsberg, cau-

Para a sua ofensiva contra o sondo 38 grandes incendios.
Cáucaso, Hitler pediu' a remessa *

urgente de 500.000 italianos. Mais de 200 aviõs "Spit-
Mussolini recusou atendê-lo, ale- fires" realizaram um vôo,
gando que, na "conferência de em massa, contra o norte
Salzburgo", não se estabelecera! da França,
essa obrigação.

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

I Personagem latira-americana,
[chegada a Washington, declarou
que 90% dos alemães, que se

acham no exterior, são membros
da "

Gestapo".

Chegou a Montevidéu um na

vio norte-americano com 6 hi
dro-aviões de bombardeio, 4
caças-bombardeiros, 24 moto
cicletas blindadas, muitas me

tralhadoras, bombas e para
quedas, - material esse adqui
rido pelo governo uruguaio, para
a defesa do país. Estão sendo
esperados mais armamentos.

*
Vichí anuncia que

do o eixo» estão a 64
norte de Rostove.

as forças
kms ao

'llXUXIl)UCXJGJ�fW1OlXJD(XIDOOr:WlDDOCICIOOOODDr;Y.DDDtXJD�l]III"W')t'lODIXIIonooonoarJOOOocaJhOOCO'OOOQ!OOOQIiOCIOZ:JC:)ODOOOOODaCJOOC(XX)OOtXXXlOtXltXXXW�
HOJE

.

3a.·feira HOJE
,

aoommCINJtREX�CINE�DÊÕaNaDl·�iMPERI��- FONE 1581 -
- FONE 1602 -

,
FONE 1581

I
A's 7,30 horas

Muralhas de 100 homens e uma
São Francisco menina

Com Burges Meredith Com Deanna Durbin, Leopoldo
Complemento Nacional (D.F.B.) Stokowski, Adolphe Menjou e

Mischa Auer

CLUBE DOZE DE AGOSTO
O sr. Gustavo Capanema , "ONVITE De ordem da Diretoria,

ministro da Educação, assinou U convidar os srs. SOCIOS

portaria, expedindo os progra- milias para "Soirée" que se levará a

mas do curso ginasial de Por- ximo (dia 25), das 21 às 24 horas,
tuguês, Latim, Francês, Historia WALMOR WENDHAUSEN, 2.° secretario

eIS" Aluga-se para famÍ
11 a lia de tru»ment» ii

Avenica M"urO Ramo-, 158.
lnlorm- cõvs rua .Ioã . Pinto
5 (te trer) TeL ton � .658-1500
491 5vs

dia.

Complemento Nacional (D.F.B.)
Assist. aos Tuberculosos

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

Foram derrubados ontem se
f bre a ilha de Malta um bom-

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

•

Em Sidnei foi exibido um sub-

•

Vendem seuma verdura
..,

e uma barbe
aria à rUR FI'ancisco Tolen
tino n>. 13. Tratar, na!': mes
mas, com o proprietario.

8vs 2

ESTABILIZADOR
Vende-se .im para radio.

Tratar na casa n- 175 do SIl
co dos Limões. ôv -5

A's 7,30 horas A's 5,30 e 7,JO horas

'1"'··.i�

�. 10

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nho Crclsotadl
"SILVEIRA"

Grlnd. T6nico

Confissões de um

ESPIÃO NAZISTA

'�YII16EII

CHAVES Perdeu-se uma

argola com 3 cha
ves.Gratilica-se a pessoa que
a entregar nesta redação,

5 v-2

Com Edward G. Robinson
Complemento Nacional (D.F.B.)

O Brasil rlo seculo xx
Desfile de Modas nO 7
(Modas em Tecnicolor)

(Iguassú)
Cedo para a cama (Des. cer.)
Preços: 2$000, '$500 e 1 $000

Imp. até 10 anos

�t.aÃ� .�'�C(A,• •

[�""OA.O(

Preços: 3$000 e 2$000
Imp. até 14 anos

_. .-

o Sabão
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