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A CAUSA DO BRASIL VENCE.RA' »«
RIO, 23 (MERIDIONAL) ...... O COMANDANTE ATILA SOARES AFIRMOU À lMPR·E'N;SA,.:DE RE
GRESSO DOS ESTADOS UNIDOS, O SEGUINTE: "VOLTO CONFIANTE E MAIS CERTO DO
QUE NUNCA DE QUE NOSSA CAUSA É A MELHOR E VENCERA". O COMANDANTE SOA
RES DECLAROU QUE O POVO NORTE-AMERICANO MOSTRA-SE QUASE INTEGRADO NO
NOVO RíTMO QUE A GUERRA IMPÔS, SENDO SEU ÚNICO PENSAMENTO VINGAR A TRAI-

ÇOEIRA E COVARDE AGRESSÃO NIPÔNICA.

Aproveitaram o hino
monarquista

Madri, 23 (Reuters) - O
generalissimo Franco assinou
decreto restabelecendo a "Mar
cha Granadera" como Hino
Nacional EspanhoL Como se

sabe, essa marcha era o Hino
Nacional da Espanha nos tem
pos da monarquia.

ANO XXVIII N. 8594

I Ou tudo ou nada!
Zurique, 23 (Reuters) - <?

general Galbiati, chefe da mi-

lícia italiana, falando, ontem,
a 600 cadetes das universidades
italianas, declarou: "Ou ven
cemos e ganhamos tudo ou

perdemos e perderemos tudo,
também. Não existe nenhuma
alternativa" .

Navios canadenses '
Ottawa, 23 (Reuters) - 25

os 172 navios cargueiros, cuja
construção se acha prevista,
de acôrdo com o atual progra
ma canadense, foram entre
gues ou estão prontos para ser

entregues. O presidente da na
vegação canadense em tempo
de guerra, Mac Milan, anun
ciou que, por volta de la de de
zembro, o Canadá terá produ
zido 65 navios, em sua maior
parte da classe de 10 mil tone
ladas. O programa total está
orçado em 72 milhões de li
bras esterlinas.

Apertando Lavai num I
torniquete

Moscou, 23 (Reuters) - Se
gundo notícias recebidas pela
agência Tass, os alemães estão
fazendo pressão sôbre LavaI,
para que o govêrno de Vichí
rompa as relações diplomati
cas com o govêrno dos Estados
Unidos, ameaçando depô-lo. do
poder caso seja recusada a su- .

gestão.

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade CRio) e dr. Pereira Gomes CS. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e G�IlRGANTA
Cons: Vítor Meireles. 28.-D88 16 às 18 horas
Res : Conselheiro Ms lra. 77-FLORlANOPOLlS.

Racionamento da imortalidade
P. Alegre, 23 (D. N.) - Informa

o "Diário de Notícias" que a Pre
feitura desta capital submeteu à
apreciação do Departamento Admi
nistrativo do Estado um projéto de
decreto-lei pelo qual se proíbe dar
a quaisquer logradouros municipais
o nome de pessôa ou fato histórico,
antes de decorridos cinco anos da
morte ou da ocorrência do fato.
Veda, igualmente, o referido expe
diente, quaisquer homenagens li

personagens ou vultos, bem como
comemorações de fatos históricos,
consistentes na ereção de monumen
tos ou placas em vias e logradou
ros públicos.
Aduz a Prefeitura, em defesa do

seu projéto, uma série de razões,
entre elas a conveniência de colo
car o poder público ao abrigo dos
juizos ocasionais e de influências
momentâneas, dando lugar a home
nagens públicas que não resistiram
à crítica do tempo, isto é, a uma

apreciação mais objetiva da perso
nalidade do "de cujus" ou ao valor
histórico do acontecimento.
Alega, ainda, a Prefeitura Muni

cipal que, ultimamente, tem-se tor
nado comuns os movimentos e ini
ciativas oriundas de entidades de
classe ou de círculos restritos, no

sentido de homenagear, com ere

ção de hermas ou nomes dados a
vias públicas, pessoas que tinham
influência ou benemerências naque
les meios sem, entretanto, encon
trarem maior resonancia na coleti
vidade.
Esses movimentos, - afirma _.

criam uma situação de constrangi
mento para a administração pois
que, não podendo esta negar os mé
ritos relativos dessas pessoas, não
encontra, no entanto, razões sufi
cientes para imortalizar os respecti
vos nomes em logradouros públicos.
Dando o seu parecer, o sr. Alber

to Pasqualini, relator, opina que o
mesmo pode, sem dúvida, ser toma
do como principio de orientação,
relativamente à prestação de home
nagens públicas a pessoas ou come
morações de acontecimentos.
"Além disso, termina o relator,

esse racionamento da imortalidade
está de acôrdo com o espirita e os

imperativos da época ... ".

CASA MISCELANEA, distribui-

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadorias ede escrituração mercantil

Organização de escrita' sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n, 18 Fone 1.467

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

I I DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 1'1 horas.
Rua Vitor Me irelles 18-1' andar
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Florianópolis -Quinta-feira, 23 Julho de 1942

NUM CONTRA·TORPEDEIRO BRITÂNICO ÁRTICONO

Os contra-torpedeiros britânicos patrulham incessantemente
o oceano, caçando os navios inimigos e somente escalando
em portos para reabastecimento de combustível e uma ou

outra reparação necessária. Comboiando o fluxo contínuo e

crescente de materiais bélicos vitais enviados para a Rússia,
tiveram igualmente uma parte na derrota sofrida pelos ale
mães durante o inverno, na campanha soviética. Em março
de 1942 os contra-torpedeiros de patrulhamento britânicos
muito contribuiram para infligir um revés às forças alemãs
que desferiram quatro ataques separados contra importante
comboio aliado. que seguia com destino à Rússia. Aparece
na fotografia um artilheiro de um contra-torpedeiro do tipo do
"Tribal". (Foto do British News Service, para O ESTADO).

Iara dos Rádios R. C. A. Victor, México, 23 (Reuters) - A alemã ao mesmo tempo que carros com
vávnlas e Discos. - Rua Traja- Elizahcth Rudd Pi lz, acusada de es- holofotes 'e escadas gigantes esta
lO, 12. pionagem, acaba de entregar-se à clonavam nas proximidades. Uma

polícia, depois de se ter entrinchei- grande massa ele POYO permaneceu
rado, durante 48 horas, cm sua casa no local a espera do desfecho do
na Cidade dó México. A espiã cn- sitio. Sabe-se que a polícia possue
contrava-se praticamente si liada em seu poder numerosos documcn
pela polícia. A captura leve dcta- tos sôbrc a criminosa, fornecidos
lhes que lembram as fitas ele cine- pela políeia norte-americana. Os
ma e, por isso, durante todo tem- G-Men nos Estados Unidos já ha
po, dezenas e dezenas de policiais viam estado em seu encalço, quan
estiveram cercando a casa da espiã, do a espiã residia no território des- •••••••••••••••••••••.••••sa República. Durante sua perrna- • •nência em Nova Iorque, fez-se pas- •sal' por atriz de teatro. Encontra- "

va-so, havia 18 meses, no México. • •
Elizabeth gastava à larga e se f'a- • •zia acompanhar pelo barão de Op- • DE PESSOAS TEM •pcnhcim, Realizava frequentes via- • •gens a Capulo, nas encostas do Pa- •cífico, onde travou relações com USADO COM BOM RE� •
vários chefes militares mexicanos. • •
O pseudo barão de Oppenheim en- • SULTAOO O PO P U � ecentrava-se no México como turista, • •vivendo na mesma casa em que • LAR DEPURATIVo •'11l�:Vj�I�:�:�ab:I���;lcial11 que sonsa- •• DO SAN G U E .-cionais revelações serão feitas pela
polícia, dentro de alguns dias, de- • •pois de interrogados os dois es-. •piões.. •
Paraquedistas • A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO •

do Rio Grande • � Ffgad'G: o Baço, o coração, o Estômago, os •
Rio Grande, 23 - O aéro clu- • Pulmões a Pele. Pr.oduz Dôres de .Cabeça, Dôre s •de desta cidade vem de am- • nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queria do Ca- •pliar O seu raio de ação na con- • belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •I tribuição da defesa nacional. • Inofensivo ao organismo. l\gradáveI como licôr.

Por proposta do dr. Miller Bar- •
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P. ..

lem, seu presidente, ficou as�
• comy auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •

sentada na ultima reunião a

I
mattsmo da mesma origem. •criação de um curso de para- ,. VALIOSAS OPINiÕES •quedismo formado por jovens •. O E�IXI� «91ft»,.d.ada a sua Atesto que apliquei muitas •.

d' d
. base, e ótimo auxllíar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendoriogran mos que ese]arem. tamenta da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados .,alistar-se nas forças destina- I te nos ca�o� em ql!e a via bo- no tratamento da Sifllis.das à defesa do Brasil. Será cal é a umca posslvel. •criada uma secção de mecâni- • Ca) Dr. BeDedito Talosa. Ca) Dr. Rafael Bartolem •ca e telegrafia anexa ao pelo- "

'

•._-�-�_,....__----- tão de paraquedtsmo.· •••••••••••••••••• , i $" fi••

Para capturar a espiã
Houve cenas de litas,.,de-cinema

postos e avante, vanguardeiros da liberdade!n
Rio, 23 (Meridional) - Falando, pelo microfone, o general Manuel Rabelo declarou: "0

rompimento de nossas relações diplomáticas com as potências totalitárias colocou-nos, de fato, em po
sição de beligerantes. Praticamente, estamos em guerra com essas potências". E acrescentou: "Este
jamos prevenidos contra os ardis e perfídias da nefanda quinta-coluna, que visa dividir-nos e estabe
lecer a nossa desorganização, intrometendo-se, segundo os torpes métodos nazistas, bem no Íntimo
de nossa vida e de nossas relações. Acentuou que neste momento sombrio, em que a traição penetra
em nossas defesas, de solapa, incumbe a todos manter-se vigilantes contra a quinta-coluna.

Advertiu: "Êsses traidores querem vêr a discórdia lavrar em nossas fileiras, para com mais
segurança vencer-nos e desmantelar-nos, acorrentande-nos aos pés de um inimigo implacável".

Concluiu dirigindo-se à mocidade, dizendo: "A postos e avante, vanguardeiros da liberdade 1
Irmanemo-nos com a pátria e seu govêrno, em sua; sábia política de cooperação panamericana, pela
Humanidade, pela América, pelo Brasil ! ".

�E SÓLIDA PARA U"1A
EXISTÊNCIA SADIA

I>
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'Salvo o ouro de Java
Londres, 23 (United)

Anuncia-se que o ouro do Ban
co de Java, suficiente para co

brir a circulação fiduciária, foi
totalmente retirado do país,

Ino momento da invasão nipô- .
nica.

o Foguete Explosivo, usado pelos ingleses,
é invenção de um brasIleiro

Rio, 23 (D. N. P. A.) - Há tempos, a emissora britânica
B,. B. C. divulgou que os ingleses estavam usando com êxito o

"foguete explosivo", considerado como a mais recente arma de
defesa da Grã-Bretanha contra os ataques aéreos e para a pro
teção dos navios. Hoje, o "Diário da Noite" publica uma car
ta enviada pelo sr. F. A. Nóbrega, residente em Bandeirantes,Estado do Paraná, o qual, invocando o cavalheirismo e o tes
temunho do embaixador da Inglaterra no Rio, afirma ter sido
êle, Nóbrega, o idealizador da aludida arma, dizendo mais que,
no ano passado, enviou uma carta, com a sua descrição e res
pectivos desenhos, ao sr. Winston Churchill, por ínterrnédto
da embaixada inglesa no Rio.

Para comprovar a sua afirmativa, Nóbrega enviou tam
bém ao "Diário da Noite" o "croquis" do "foguete aéreo".

Marcando um

sucesso formidavel
devido os BAIXOS PREÇOS, ...

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

Reforcada, marinha espanholaa
Londres, 23 (Reuters) - A rádio de Moscou, citando in

formações dos círculos diplomáticos, dívulgon que a marinha
espanhola está sendo aumentada, com o acréscimo de grandenúmero de submarinos e torpedeiros. Novos estaleiros estão
sendo construidos e os existentes foram ampliados. A infor
mação acrescenta que engenheiros alemães superintendem os
trabalhos, que foram particularmente em larga escala em Ca
diz, Malaga e Almeria. A rádio acrescenta, ainda, que partedos submarinos foram trazidos via terrestre para a Alemanha
e Itália e grande número de técnicos conselheiros alemães
chegou aos portos espanhóis para complemento do trabalho.
As informações acrescentam que sómente em maio e junho,cêrca de três mil oficiais da marinha alemã e marinheiros
chegaram à Espanha, com destino ao quartel general da ar
mada em Malaga.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oitenta toneladas ouro
BAíA, 22 (A. N.) .. FALANDO À IMPRENSA, O SR. MARQUES DOS REIS, PRESIDENTE DO BANCO DO BRA·
SIL, QUE ORA VISITA SUA TERRA NATAL, DECLAROU QUE 80 MIL QUILOS DE RESERVA DE OURO DÃO
À NOSSA MOEDA UMA POSIÇÃO DE QUE NÃO HÁ MEMóRIA, ALÉM' DE TERMOS OS NOSS·OS COMPRO·

MISSOS RIGOROSAMENTE EM DIA.

Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um ver

dadeiro inferno.
Uma Calamidade!
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode ficar altera-

do e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, Iaborrecida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e

zangando-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martírio !

Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau funciona
mento dos órgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesleira é o tratamento indicado.

REGULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para
tratar inflamação do Utero, o Catarro do Utero causado pela in
Ilamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provocadas
pelo mau funcionamento dos orgãos Utero-ovarianos, a Pouca
Menstruação, as Dôres e Cólicas do Útero e Ovarias, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as Dô
res da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do Útero
congestionado.

Alé O Genio I
Uma Calamidade!

I

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteíra
....----...----------------...------------......----------------- ....

AVISO AO PO,'O CATARINENSE
Linha

t_

direta Porto Alegre·-florianópolis

Façanha duma flotilha russa
atacar o transporte-guia, cinco ae-

Londres, 22 (R.) - O cornandan- roplanos alemães, perseguidos por
te de uma flotilha russa de des- um fogo certeiro dos destroieres,
tróieres recebeu congratulações foram forçados a deixar cair os

das autoridades navais britânicas torpedos ao caso, enquanto outro

pelo fogo de artilharia disparado era batido. No decorrer ele outro
durante três dias de incessante combate, um aeroplano inimigo,
bombardeio 'aéreo, enquanto escol- que disparou dois torpedos no des
tavam navios britânicos e amerí- troier-capitanea, foi abatido por
canos. outros dois navios da flotilha. Du-
A rádio de Moscou referiu-se à rante três dias os alemães deixa

solida barragem de fogo dos des- ram cair mais de 220 bombas e 14
troires sobre o comboio, divulgan- torpedos. Contudo, o comboio con

do: "Na ocasião em que tentavam I seguiu alcançar o porto, incólume".

Agradecimento e Missa

t
Filhos, irmãos,cunhados, genro, nora.. sobrinhos,

netos e bisneto de MARlETA BERNARDINI SELVA
agradecem, de coração, a todos 08 parentes e pesso
as amigas, que as acompanharam no doloroso tran
se com parecendo ao sepultamento e enviando corôas
Agradecem, tambem, aos Drs, Saulo Ramos e Tulio

R imos, pela dedicação e esrorços empregados para salvá
la. Convidam, ainda, a todos os pa rentes e amigos para
a missa de 7° dia a ser celebrada no dia 24 do' corrente
(sexta feira), às 7. 30 horas na Catedral Metropolitana, a

gradecendo aos que comparecerem a esse ato de reli
.gião.

zvs-s

-

A vitoria po�e vir inespera�amenteLondres, 22 (R.) - Uma nova, meiro ministro, sr. Jan Massaryk. o sr. Massaryk: - "A principal ta
afirmativa em favor da segunda o presidente Benes condecorou um t refa, no momento, é matar os ale
frente foi feita pelo presidente De- . esquadrão checo que derrubou '14 mães mas o fim pode chegar mui
nes, falando aos pilotos de caça aparelhos inimigos. to inesperadamente e da maneira
checos em um aeródromo mi. re- O "leader" do esquadrão acen- mais surpreendente".
gião ocidental da Inglaterra. tuou aos correspondentes que o Interrogado pelos corresponden-
Em companhia do embaixador "Spitfire" alemão é um elos melho- tes, depois sobre essas palavras, o

britânico, de altos oficiais do exér- res aparelhos que os alemães po- sr. Massaryk eximiu-se ele novas ele
cito checo e elo seu ministro elo e aludiu à tremenda produção 1101'- clarações, dizendo que. conquanto
Exterior e representante de pri- te-americana. Disse a certa altura mantivesse a maior confiança, não

desejava fazer profecias. Frisou

I
que as coisas poclem ser dificeis,
neste verão, com Hitler atacanclo
em todas as partes, mas do fim ela
luta e da "sua chegada inespera
da", não tem a menor dúvida.
diam fabricar e contudo, sete de
les caíram sob os seus canhões.
A maioria dêsses aviadores, cujo

esquadrão celebrou no dia 19 o seu

segundo aniversário, fugiu para a

Polônia quando os alemães invadi
ram a Checoslováquia, passaram-se
em seguida para a França, sempre
combatendo e dali atingiram a In
glaterra, passando antes pelo nor

te da Africa. E chegaram às ilhas
ainda com tempo para tomar parte
na Batalha ela Inglaterra.

O sr. Massaryk, que acaba de re

tornar dos Estados Unidos, teve

palavras de louvor para os pilotos

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
Agente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 11'> DE NOVEMBRO

Comprai na Cf. SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'
----------------------------,

A FALTA DE FÓSFORO
NO ORGANISMO

Passam-se em nosso corpo fenôme
nos maravilhosos que a ciência pro
cura desvendar e explicar. Nos livros
elementares estuda-se a função diges
tiva, a circulatória. a respiratória,
etc. Só em ltvrns médicos são estuda
das certas funções complexas de
transcendente ímportàncía, como se

ja a qu.imica elos hncmores. Segundo
o estado de equilíhrio ou desequilí
brio dos humores, o indivíduo apre
senta-se respectivamente em estado
normal ou anormal. A's vezes o dese
qu il íbr io corre por conta da í'alts de
um elemento indispensável, como o
fósforo que tem um papel importan
tíssimo como ativa.dor do metabolís
mo.
A falta de tóstoro denuncia-se pela

fraqueza, desanimo, cansaço, nervo

sismo, palpitações e ansiedade. Basta
restabelecer o equilíbrio químico dos
humores por meio de um preparado
de fósforo, por exemplo o Tonofosfan,
para que desapareçam, como por en

canto, todas as manifestações mor

bídas. Com duas ou três mjeçoes
voltam as dispOSições gerais do orga
nísmo e o cllIntentamento il. ,.iv.r.

do fígado ... estar bilioso, abster-se
dos prazeres da mesa... Levar a

vida sem saude... Regularize as

suas funções hepáticas com ENO
e tudo isso se normalizará ...

Não sendo em vidros, não é "Sal
de Fructa".

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

Os aviões garantirão a vitória da liberdade
'\Yashington, julho - (Serviço I guardas ela democracia e. da Iiber-

especial ela Inter-Americana) - O cap. Edward Rickenbacker i dade para toda a humanidade. Pe-
"Os pilotos que se acham em trei- ainda fe� outras considerações que lo quanto poude observar achou
namento para servir na fôrca aé- demonstram a sua excelente im- mesmo que o programa de constru
rea elos Estados-Unidos são" com- pressão de homem conhecedor de! ção aérea na América do Norte
batentes livres, cheios ele ardor e todos os segredos da aviação, rea- já atingiu um máximo de eficiên
ele espírito. Estão sendo exercita- firmando sua absoluta confianca cia e de velocidade que anulará
dos nos melhores aviões que os que a aviação norte-americana será todos os esforços das potências do
Estados-Unidos podem proeluzir. O uma elas mais destacadas salva- Eixo.
treinamento recebido em guerra
aérea é a última palavra na espécie
Comparados com os pilotos ameri
canos ele 1917 e 1918 êles já são
veteranos antes mesmo de partir
para os longínquos teatros ela
guerra".
Assim resumiu o capitão Edward
Rickenbacker, "as" ela fôrça aérea
dos Estados-Unidos na primeira
guerra mundial, suas impressões,
depois de completar uma viagem
ele quinze mil milhas pelos cen
tros ele treinamento de pilotos do
exército, espa lhados em todo o
país.
O cap. Rickenbacker é um dos

mais destacados peritos aéreos dos
Estados-Unidos. Como membro da
Esquadrilha Lafayete, em França,
êle foi oficialmente creditado com
26 vitórias em combates aéreos na
outra guerra. Sua brilhante fé ele
ofício então lhe ensejou a condeco
ração da Cruz de Grandes Servicos
Prestados, com nove palmas, rio)'
heroismo e a mais alta honraria
elos Estados-Unidos - a "Congros
sional Medal of Honor". O govêrno
francês concedeu-lhe a Legião de
Honra e a Cruz- de Guerra com
quatro palmas. Desde a outra guer
ra, o cap. Edward Rickenbacker
se tornou uma elas figuras centrais
na organização e desenvolvimento
dos transportes aéreos nos Esta
elos-Unidos.

O grande técnico aeronáutico
americano também bordou alguns
comentários sôbre equipamentos
modernos que teve oportunidade
de examinar durante a sua via
gem ele inspeção. Fez referências
aos aviões de combate com arma
dura reforçada, ao novo bombar
deiro que traz nada menos ele qua
renta partes plásticas e aos vários
aviões de treinamento feitos ex
clusivamente com material plásti
co. Falou também com entusiasmo
de um novo avião de carga de ma
deira e milhares ele novos trans
portes que estão sendo construídos
com o mesmo material para carre
gar homens, canhões, máquinas e
peças para as distantes áreas de
combato,
"Faremos também milhares de

planadores" - acrescentou êle.
"A guerra moderna é a guerra dos
ares e no ar, é a guerra em toda
parte. Os Estados-Unidos serão
uma nação de asas".

Clube Náutico
Assembléia

«Francisco Martinelli»
Geral Ordinaria

Na forma do art. 43, § único, combinado com c art.
19, dos Estatutos desta Sociedade, convoco os senhores
SaCIaS para a sessão de Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se no próximo domingo, dia 26, às 10 horas; da
manhã, na séde deste Clube, à rua João Pinto, afim de se

proceder à eleição da Diretoria, para O periodo 1942-1943 .

Caso não haja número legal para a realização da
Assembléia em l ." convocação, será feita segunda con

vocação, meia hora mais tarde, e a qual funcionará
com qualquer número.

OSCAR ABRAHAM, I, o secretario.
4 v.-2

CLUBE DOZE DE AGOSTO
CONVITE De ordem da Diretoria, tenho o prazer de

convidar os srs. sócios e suas exmas. fa
milias para "Soirée" que se levará a efeito, sábado pro
ximo (dia 26), das 21 às 24 horas,

WALMOR WENDHAUSEN, 2.° secretario

APROVADOS PELO D.N"S·"· SO�l N-9 5(19 DE t9� • .-/
-

'-_

2.400 navios foram escoltados
'iVashington, 22 (A. P.) - A Ma- foram confiados ao comando e pro·

rinha anunciou que clurante o in- teção do contra-almirante Bristol
verno passado as forças ele escol- durante o inverno de 1941-42.
ta acompanharam elois mil e qua- Além das operações de escolta
trocentos navios mercantes, attra- Bristol conduziu a campanha ele
vés do A tlantico Norte, com a per- treinamento anti-submarina. O con

ela de, apenas oito navios. tra-almirante foi citado por "servi
Ao mesmo tempo foi anunciado ço excepcionalmente meritorio as

a condecoração postuma do contra- sumindo tarefas ele grande respon
almirante Artur Leroy Bristol Jr., sabilidade".
de 55 anos, que teve morte. natural i A citação diz ainda que "sua con- .

no mar, no dia 20 de abril passado.
'

duta em todas essas operações ca

Aproximadamente 60 comboios 'racterizou-se pelo julgamento reto
---------------=------------- - e decisão firme, que contribuíram

Notida de última hora ��;�,��;�cnte para o êxito da sua

Gabinet�

Piano
Aluga-se um Piano Pl eyer

em ótimo estado, Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
71 A. 15vs- �(/

Dentro de poucos dias s er
á

inaugurado em Ftortanó
poiis à Rua João Pinto n. IR. (Sobr.)

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube, Civil Catar inense, sob a presidência do sr. capitão
x ster o de Arantes e fiscalizado pe lo flor. Franklin Ganzo

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

Matricula: 15$000. - Meusalldade: t 5$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

v.-33

G IPPE

Denta,io "HAVES Perdeu-se
U _ argola com 3 cha-
vee.Gratítíca-se 8 pessoa que
a entregar nesta redação.

5 v 4

uma

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

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de l' qualidade
Rua Deodoro, 16
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� São quatro os fautores que empolgam o interesse público ��� �
Itl (:�
C.:: e representam as causas do sucesso das liquidações de «11 Modelar»: ��
�. �.
� �
�:. l° -: A freguesia está certa de só encontrar, no estabelecimento, 3° -: O reconhecido bom gôsto dos modelos, desenhos e côres, que (:�
).:. mercadorias de primeiríssima ordem, e não "alcaides" de longos anos... fazem a justa fama das mercadorias do estabelecimento e que lhe tem (:�
ft' grangeada a preferencia da nossa melhor sociedade. �.�
••• ••••
�.. �t�
� �
� �
.t' 2° -: As liquidações não são para «engôdo» e, sim obedecem 00 40 -: Pela modalidade de vendas, habitualmente adotada pelo es- (:�
�{ imperativo criterioso de não desejar o estabelecimento gu�rdar, de ano tabelecimento (crediario), é do próprio interesse do mesmo só vender �.

�{, para ano, mercadorias sujeit,as a mudanças da móda. Mesmo pelo custo, mercadorias de perfeita qualidade e de durabilidade certa, afim de eví- �:�
�.. ou abaixo dele, ainda CONVEM liquidá-las. tar causas de queixas e reclamações... ..••
�. ��
�:. ,t�
�:. No dia 8, INICIOU A MODELAR A PROMETIDA liquidação, que abrangerá a TOTALIDADE DO STOCK. (:�
.t, �.�
+>.+ É, il'ealmente, A MAIOR LIQUIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS. .....
�� ��

�!: Durante a liquidação: vendemos à vista �i�
� �
�� ��
�: + � -.-.-. -.-. -.- +. +. • -.-.-••. +. ••• ':»: •.

-

.•-.-•.-,+
-

••
-
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Mais concentradas, as Aguas
de Colonia Perfumadas de Coty
suavisam os dias cansati vos e

envolvem o corpo numa onda
acariciante de perfume ... Use-as
sempre em fricções sobre a

pele, na lingerie ou no s�u
lenço para sentir uma deli
ciosa sensação de bem-estar.

Pe'rdeu-se
Uma pequena regua de cál
culo. Será gratificada a pes
soa que a entregar nesta
redação. Svs·4 AGUAS DE COLONIA PERFUMADAS

COTY
l'AIMANT • L'ORIGAN • EMERAUDI! • A SUMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� . ue poros obs
p.1{ Não del�e q cutâneos e

.

d reslduos lheçamtrU1 os, . a enve
de maquúhagem Conserve a

rematuramente. a usando, nop
1 limpa e fresc, Sabonetepe e .,' o .

b ho chano, d reClOSosan Feito e.P. er-
Gessy, [l bras1le1ra, P.
bleos da 1 ora

finas essênc1isfumado com "ivifica a pe.e
. Gessy Y - V1-

natura1s, c . as funçoes
lhe aletar ,

.

o porqueseI? é economlC ren-
taIS. E .

ta espuma e

duz mU1
pro .

de maIS.

Um cora�ão de boi
por 21500o apito será ouvido a 12 milhas

Nova Iorque, 23 (Reuters) - Uma nova super-sereia, me

dindo 16 pés de compnmento e com uma potência de 100 H. P.
acaba de ser instalada no terraço de um dos maiores arranha-céus
da cidade. Essa sereia póde ser ouvida em um raio de 12 milhas
sabendo-se que outras, idênticas, serão dentro em breve instaladas
em vários pontos estratégicos de Nova Iorque.

Porto Alegre, 15. - Está a
reclamar medida da Comissão
de Controle' de Abastecimento
Publico a súbita alta dos miu
dos de rês. Os próprios fiscais
da Comissão vêm de averiguar
que um coração, vendido há pou
cos dias a 1$000 para os reta

lhistas, foi elevado a 1$600, sendo
vendido ao público por 2$500.
Fato semelhante ocorreu com o

figado, rins, miolos, etc.

Ministério da
Aeronáutica

Base Aérea de Florianópolis
EDITAL

De ordem do Snr. Tt. CeI.
Avíador, Comandante da Base
Aérea de Florianópolis, a
cham-se fi berta B nessa Base
as inscrições para a admissão
de reservlstas para a Cia.
de Iníantarlu de Guarda 4,0
Ministério da Aeronáutica,
que sustüaçam 88 seguintes
condições:
8) côr branca;
b) saber ler e escrever;
c) altura mínima 1 m,52;
d)idade entre 18 e 25, com-

pleto!';
e) bôa conduta (atestado

passado pela pnlícla);
f) robustez fí.;ica compro

vada em inspeção de saúde
na Base.
(e) Milton da Silva Sarmento

1°. Tte. Aviador.

Foi reformado
organizador da

o
RAF

Londres, 22 (D. P.) � O Minis
tério do Ar anunciou que o mare

chal do Ar Sir Hugh C. T. Dowing
foi reformado a pedido. O mare

chal Dowing foi o organizador da
"H. A. Ii'." para a batalha da Gran
Bretanha, pois que, desde há muito
nos antes ela guerra, já havia pre
visto a sua importância. Entre os

melhoramentos introduzidos nos

caças brrtânícos, figuram oito me

tralhadoras que, ele acôrdo com a

sua Op1l11aO, mais facilmente po
dem destruir os bombardeiros ale
mães.

b:' O DbPURATIVO DO
SAnGUr;;,lnDISPbnSA
Vr;;L A ourn VA J;
COnSTITUIR FAmlLlA E
DbSb:JA mwos SADIOS, I

Procura 2 quartosInglês solteiro procura
doís quartos mobiliados, com
co

íé

pela manhã, em arnbí
«nte sossegado. Tratar com
D. A. G., Cabo Submarino

6v-2 i�UÕ5PQ9TÕijr-,'[VI,NRó.REÇºNSJÚUj�rt�:U,
T·O"."'CO I>OS 'HACQ$�E

. .. ..•.... A�EMICÇ):S
- LAB., P.HYMATOSAN·-,:;',

nossos aviadoresUirgulbemo-nos dos
Rio, 23 (V. A.) - Em um aviso do Diretor do Pessoal, o

ministro Salgado Filho elogiou os oficiais, sub-oficiais e sar

gentos "pelo brilhante feito que executaram, trazendo os

aviões em vôo, desde os Estados Unidos até o Brasil, cobrindo
el.tensa róta e sobrevoando regiões inhóspitas, sem a perda
de um só aparelho, o que constituiu realização sobremaneira
honrosa para as asas brasileiras e grangeou, no estrangeiro,
conceito altamente lisongeiro para a aeronáutica brasileira".

Terreno Vende-se um ter
I e no, à rua See

de Setembro. Tratar à TU \

Conselheiro Mafra nO 108.
4vs-l

do dia.��

Lartazes

lvida S;cial, JJPWlL�,y;;7nrw.;;;.rJ13

A Real Marinha Holandesa está desempenhando papel de
importancia na guerra marítima; e os submarinos dos Países
Baixos, particularmente, distinguem-se em operações contra
o inimigo. Na fotografia: Um técnico em motores, em tra
balho num submarino holandês. (Foto de British News

Service, para O ESTADO).

ULTIMA HORA
O major Kito, um dos mais

famosos ases da aviação militar
iaponesa, roi abatido e morto,
por um bombardeiro britânico,
em combate sobre Akyab (Bir
mânia).

*
A Alemanha está retirando

O governo" quisling" da No- dos 3 principais campos de con
ruega oferece 30 mil coroas a centração da França e enviando
quem in.dicar .0 paradeiro .dos a trabalhos forçados na frente
paraquedistas ingleses descidos oriental todos os homens sem
ultimamente sobre aquele país. consideração para com idades

O sr. Roosevelt teve longa! ou estado-de-saúde.
fer enci M"

I *
con erencia com o sr. aximo O d C b
Litvinov, embaixador russo. Este d

governo e

d
u a suspen-

, eu a remessa e generos co-
nada revelou, apos a confer eri- tivei E h ibi.

A di
, mes iveis a span a e pror lU

era. cre ita-se, porem, que te- _,

nham tratado da abertura da
se venaessern carnes aos seus

vapores em portos cubanos,
•

Prisioneiro alemão na Russia
declarou que os alemães estão
usando na frente oriental bate
rias de artilharia grossa retira
das da "Linha Maginot".

•

Dois navios do"eixo", que
estavam na baía de Suda (Creta)
receberam impactos diretos de
bombas.

O governo da India deu liber- -

dade de ação ao "Partido Co- Anuncia Moscou que os
munista Indú". I fortes mais importantes so

bre o rio Don foram recon

quistados pelos russos e
que, ao longo das margens
desse rio, os alemãe.s com

batem na d efensivc ,

*

Um navio de abasteci:
mentos do "eixo" recebeu
3 torpedos aereos, incendi-

d e ando-se, no Mediterraneo.O jornal. "La Critica",
Buenos Aires, noticiou suspeitar
se de que certo número de ex

tripulantes do couraçado "Graf
von Spee", afundado em frente
a Montevidéu, hajam fugido da
Argentina, onde se achavam in
ternados. Posteriormente, a es

tação B. B. C., de Londres,
mencionou o número de 156 da
queles foragidos. A respeito, po
rém, o governo argentino nada
declarou oficialmente.

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 ORQUESTRAS -- '"SHOW" COM OS "DEMôNIOS DO RíTMO" .-DIA 25 MAIS UMA FORMIDÁVEL "SIORÉE".

.=

A bordo de um submarino holandês

_"",.. """""""""''''''H'õlE.,.,.,..,...,,,_,.._u;=ocDJ_.._....,
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�Ci"""""'N"""""'E"""""'<3bEoN-ciNirREX-rIMPWIU� Tobruque agora se chama «Rommel»

,- FONE 1602 -
� FONE 1581 �

I
- FONE 1581 -

A's 7,30 horas A's 5,30 e 7,:50 horas A's 7.30 horas Com o ex&rcito britânico em Alamein, no Egito 23
(Harry Crockett, da A. P.) - Como já se informou, os

Sombras da a�e�ães, na supoaíçdo , naturalmente, da vitória defi;ní tívo. resolveram tirar o velho norne de Tobruque a

fortaleza que conquistaram na sua investida recente.
Tobruque passou a

.

ser Rommel, em homenagem ao

vencedor nazista ...
Alem dessa nota, verdodeírornente interessante, o

que mais se passa na frente egípc,ia não é de molde. no

momento, o prognosticar so luções imediatas para o

"impasse" em que se vêem, vi'. tualmente, os exércitos
adversários nesta longa área, sobretudo na região de
El·Alamein. E mais se acentua a impressão nervosa

dêsse silêncio em torno da situação nesta região, quando
há apenas mais ou menos três semanas, dia e noite
aqui se lutava, com canhoneios' continuas e continu�
metralhar de bombas e de tiros de metralhadoras.

Fazem aD08 hoJe:
O sr. Hipólito do Vale P�rei-

ra, guarda-livros;
o sr. Camilo L. Sousa;
o sr. José Gallotti;
o sr. Pedro Batista de Araujo;
o sr. Herondino Linhares;
a sra. Julieta Gomes;
a sta. Araci Müller Vieira;
a sta. Maria Madalena San

tana, funcionaria pública;
o menor José, filho do sr.

João Ramos Furtado;
o sr. Herondino Avila, fun

cionario do Banco do Brasil;
o sr. Celso Campelo, funcio

nario dos Correios e Telégrafos;
o sr. prof. Alais Queiroz de

Aranjo;
a exma. sra. d. Cecília Ma

chado, esposa do nosso prezado
conterraneo sr. João de Deus
Machado.

Clubes:
Com um grande baile a rigor o

Clube Doze de Agosto comemo

rará, no dia 12 do mês proxi
mo, a passagem do 70' aniver
sário da sua fundação.
Considerando o desusado inte

r êsse que se ver i fica nos nossos

meios sociais. pode-se prognosti
car mais um triunfo para o tra
Jicional Doze de Agosto.
E enquanto esperam essa testa,

que se promete revestir do maior
brilhantismo, os sócios do Clube
da rua João Pinto poderão dan
sar , sàbado próximo, aosom da
orquestra de Max iKuenzer, e,

iomingo, ao ritmo contagiante
dos "Demônios", que dão 1111-

cio, assim, a uma série de "cock
tails" dansantes, ao invés das
"soirées" que se realizavam às
quinta-feiras.
�ojyados:
Com a prendada senhorita

Maria-Alice Soares, filha do
sr. Luiz de Araujo Soares, con

tratou casamento o sr. tte. Do
mingos Rodrigues Fampa.
Viajantes:
Para o Rio de Janeiro seguiu

o sr. Orlando Scarpelli, acatado
comerciante nesta praça, co-pro
prietario da casa «Santa Rosa».

Falecimentos:
Faleceu à rua Tiradentes nO

39 e enterrou-se hoje às 10 ho
ras o sr. Artur Aprigio da Sil
veira.

Fixado o preço do querosene
Rio, 2.3 (Agência Nacional)

-O Conselho Nacional do
Petróleo fixou os seguintes
preços para a venda de que
rosene a varejo, por litro,
nos armazens: Belem: 1$400;
Manaus, 1$900; São Luiz, ..
1$900; Fortaleza, 1$900; Re
cife, 1$400; Baía, 1$800; Co
rumbá, 1$800; São Paulo,.
1$500; Porto Alegre, 1$600;
Pelotas, 1$600.

Quarto Aluga-se um, com
entrada indepen

dente. Informacões nesta
Redação.

-
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Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI·

Forças militares francesas fo
ram requisitadas para auxiliar
o combate ao fogo que, há 6
dias, lavra nos trigais proximos
a Marselha. O governo decretou
a pena-de-morte para os incen·
diarios de colheitas.

"nova frente" européia,
O gral. Voroshiloff, que co

manda as forças russas no baixo
Don, recebeu consideraveis re

terços.
•

Tobruque, segundo o "eixo",
passou a chamar-se "Rommel".

Ontem,' pela primeira vez na

guerra, soaram as sereias de
alarme em Cuibichev.

.�
Este ano haverá na Ingla

terra uma colheita "record" de
cereais, A aveia iá foi colhida e

o trigo se-lo-á dentro de poucos
dias.

Um avião português descobriu
a 300 milhas do litoral lusitano
um escaler com náufragos do
transatlântico inglês "Avila
Star", de 14.000 toneladas, re

centemente torpedeado. Um va

por dirige-se para o local, afim
de recolher os náufragos.*

Fugindo ao
destino

Menina de
nínquem vingança

.Charles Lang e Moaa
Mack

Com Thomas Mict chell,
Geraldine Fritzgerald e

Jeffrey Lynn

ComCom Virginia Weidler

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)
Nos Domínios do Pae Tuna Complemento Nacional (D.F.B.)

Quem perde ganha Vila das Laranjeiras
(Comédia em duàs partes) A mulher na guerra (short)

Cine Jor: Bras. IxIlt3
Cedo para a cama

(Desenho Pato Donald)
Preços: 2$000 e 1$500 Preços: 1$500 e 1$100
Imp, até 14 anos Imp. até 10 8008

�� ----�-----=__4�* .�� �=-_=__==� --.. + _

Preços 1$500 e 1$000
Livre de Censura

·

Mais 8 divisões alemãs fora",
retiradas da França e Bélgica,
e levadas para a frente russa,

•

Na peninsula de Carelia, os
russos aniquilaram 2 batalhões
fmlandeses.

*
A "Hor a do Brasil", de on-

tem, anunciou que vai ser le
vantado um censo dos moto
ristas, abrangendo todo o terri
torionacional Apurando-se quan
tos motoristas desempregados
há, serão êles aproveitados em

serviço público.
·

No bombardeio realizado so-
bre o porto fluvial alemão de
Duisburgo por aviões britânicos
ao amanhecer de ontem. foram
lançadas, entre outras, 50 bom
bas de 2 toneladas cada uma.

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

TOSSE '2 'BRONC'HITES?. . "'" .

':LI�INA' FOQTALECE'. .

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Tralano, 12.

.... ...J
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