
A falta �e carne ver�e o�e�ece a
RIO, 24 ("ESTADO") - APÓS INQUERITO PRESIDIDO PELO CORONEL JESUINO DE ALBUQUERQUE, SECRETÁRIO DE SAÚDE li,:o.ASSlS1f'ÊNeI1\�:'Ã 'PREFEITU
RA DO DISTRI,!O FEDERAL CHEGOU À CONCLUSÃO DE QUE A ATUAL FALTA DE CARNE VERDE OBEDECE A PROPÓSITOS DOS INTERMEDIÁRIOS. DIAN
TE DISSO ESTA RES�LyIDA A INTERVENÇÃO DIRETA DA PREFEITURA NO COMÉRCIO DE CARNE. DENTRO DE BREVES DIAS, POIS, A POPULAÇÃO CA
RIOCA ENCONTRARA ESSE ALIMENTO POR UMA TABELA ACESSÍVEL A TODAS AS BOLSAS. O INTERVENTOR AMARAL PEIXOTO, PROMETEU COLABO
,RAR, A-FIM-DE �UE TUDO SEJA FACILITADO NO ESTADO DO RIO ÀS AUTORIDADES CARIOCAS, ONDE AS MESMAS PRETENDEM ADQUIRIR O GADO

PRECISO PARA PROVER OS AÇOUGUES.
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Perdas úmericanas

Passa pelo Brasil um r

filho do sr. Churchill
Rio, 24 ("Estado") - Telegrama

de Belém informa que, procedente
do Egito e com destino à Inglater
ra, passou por aquela capital, sir
Randolph Churchill, filho do sr.

Winston Churchill, primeiro minis
tro da Grã-Bretanha, o qual se en

contra em gôzo ele licença, depois
de UIll acidente de automóvel que
sofreu na Africa .

Procurado pela imprensa, sir
Randolph Churchill teve palavras
de elogio ao govêrno e ao povo do
Brasil, pela sua decisiva atitude em

face da guerra. Sôbrc o dcscm-olar
elos acontecimentos na Europa, cs-

1uivou-se de emitir qualquer con

eito. Washington, 2 ..J (H.) - A Junta
de fnformação de Guerra, anunciou
que as baixas verificadas entre #s
fôrças armadas dos Estadus Unidos
montam, até o presente momenlo,
a ,-1<1.143, entre mortos, feridos e de
saparecidos, desde o início da
guerra.

Essas baixas Ioram assim discri
minadas: 4,800 mortos, 318 feridos
e 3G .12'1 desaparecidos. Hcprcscn
Iam as perdas sofridas pela mari
nha, exército, fuzileiros navais,
guarda-costas e escoteiros filipinos.
Contam-se ainda, 1.022 oficiais e

marinheiros, que foram aprisiona
dos pelo inimigo. Desses, 301 são
da marinha, ao passo que 722 são
do corpo de fuzilei ros navais.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA !

Cirurgia do coracão
Berlim, 24 (H. T. ;\,I.) - O rádio

alemão informa que graças aos seus
mais recentes trabalhos, a cirurgia
alemã consegue extrair os projéteis
que se alojam no coração dos feri
dos, servindo-se para isso, de UlIl

novo instrumento denominado de
tetor de metal.

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

.AVISO Esp�c��liS���� d�e�ça���!!��ões
de olhos-ouvidos-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.

ft IMPRENSA MOSCOVITA
comenta a fatalidade da bora presenteMoscou, 24 (De Harold King, cor resp onden te especial da, Reuters)
- O general alemão, von Bock está jogando tropas frescas, trazidas da

retaguarda, para o avanço contra Rostov, porta de entrada para o Cáu
caso e Stalingrado, cidade no Volga, onde se encontra a indústria de
"tanks" dos russo�

As divisões alemãs de "panzers", depois de pesada barragem de fo
go de artilharia e concentração de aviões de mergulho, estão procuran
do abrir corredor através das posições soviéticas. A carnificina em mas

sa, desferida contra estas duas cidades, está obviamente abrindo ca-

minho.
Pela segunda vez, durante sua existência, Stalin enfrenta o proble

ma de defesa de Stalingrado, onde êle barrou o general Deniki n, em 1919.
A imprensa soviética comenta a fatalidade da hora presente e apela

para a absoluta necessidade da união de todos os esforços, por parte dos
soldados russos, capitães e generais e de todos os civís, à retaguarda.
Nada se sobrepõe, hoje, na Rússia Soviética, aos esforços de guerra. Re
fletindo o pensamento nacional, a emissora local irradiou hoje: "Nossa
terra do berço deve ser salva. O inimigo deve ser destruido. A vida in
teira do nosso país está dedicada a esta grande emprêsa".

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

Ex-Interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 2�.-Das 16 às 18 horas.
Res : Conselheiro Ms lra, I'7-FLORIANOPOLlS.

Interminável caravana de feridos
Moscou, 24 (U. P.) - Os alemães trouxeram mais urt il har i a, mor

teiros e aviões, com os quais borubartlciam sem cessar, as posições rus

sas. Por seu lado, as fôrças aéreas russas contêm os golpes nazistas, in
fligindo-lhes perdas tão enormes, que sómcnte no dia de ontem dcstrui-,
rarn uma cabeça-de-ponte, (j "tank s" 53 automóve is, 5 depósitos de co111-1
hustiveis e numerosos caminhões. Os prisioneiros alemães declararam

que é Interminável a caravana de feridos alemães que são en\'iad,os para
o oeste.

Tentou cortar a arteria do

chiCap�I(�.?- �t�� an�c�ram�l��!�s�le um tri-

bunal americano, o cidadão alemão, naturalizado americano, Hans Max

Haupp, pai de Herbert Haupp, um dos oito individuos acusados de sa

botagem em favor do nazismo, que desembarcaram de um submarino,
tentou suicidar-se, quando foi detido sob a acusação de haver facilitado
o desembarque dos sabotadores e auxiliado seu filho. Os guardas alcan

çaram-no justamente quando tentava cortar com os próprios dentes a

artéria do pulso.

U M P R O D U T O * R.A U L L E I TE"

Noite após noite, pequenas embarcações, dotadas de grande velocidade e manejadas pelos
homens de maior ousadia e recursos da Marinha Real, percorrem as aguas à procura de
comboios inimigos que transportam carregamentos vitais ao longo da costa francesa. Esses
navios. pequenos, mas poderosos contra-torpedeiros armados em miniatura, representam
a resposta da Grã-Bretanha aos submarinos que a Alemanha ora envia para protegerem
os seus comboios. A fotografia mostra um barco a 'motor britânico em serviço de patru-

lhamento, (Foto de British News Service, rara O ESTADO)

a-m-ai-sg-ra-ye situação da hisl-õri-as-ov--iét-ica Ir;l��:�gt��ff;rf�::�::��Moscou, 24 (De Eddy Gilmore, fome. Os russos salientam, entre- Presentemente, os alemães estão
da Associated Press) - Uma gra- tanto, que os Sovietes sobrevi vc- lançando toneladas de "tanks", ca

ve situação - possivelmente a mais rarn àquelas dificuldades e, certa- nhões, morteiros de trincheira e

grave de toda a história da União mente, sobreviverão às dificuldades aviões nas zonas ele batalha diante
Soviética - se produziu quando o atuais. de Stalingrado e Rostov.
exército soviético se viu a braços
com a defesa ele Rostov e de Sta
Iingrudo .

A perda ele qualquer dessas duas
cidades será golpe trágico, mas da
nos muito piores resulLariam da
interrupção das comunicações.
A perda de Stalingrado sígnifica

ria virtualmente um desastre para
os exércitos do norte e do sul. A
perda de Rostov, com a área atual
a sudeste de Miller-ove, por onde -,-------------

�����v�l s����:'�;�:r�ll� (i;�/�ll�� �foiss����� Esta-O em face da mal·or crl·semento do exército russo do Cáu-

IEcos e Notícias I-

A conhecida firma comercial
desta praça Mario Vieira & Cia.
Ltda. comunicou-nos haver rea

lizado um aditamento em

seu contrato, na Junta Comer
cial do Estado, passando a

denominar- se "Sociedade Inter
mediária de Automóveis", des
tinando-se à exploração dos mes
mos ramos de Agência, Repre
sentações e Oficina para conser

tos de automóveis em geral.
Fazem parte dessa sociedade os

srs. dr. Sáulo Ramos, Mário
Vieira e Felipe Jorge. Gratos.

•

O Departamento Estadual
de Estatística enviou-nos
os dois últimos números
de seu "Boletim Informati
vo", síntese dos eventos so

ciais e econômicos, à luz da
estatística. Gratos

*

O ministro Octavio Kelly, do
Su premo Trib�nal Federal, soli
citou dia,22, a sua aposentado
ria, já tendo dado entrada ao

seu requerimento.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

«Não há maneira mais digna de merecer a liberdade, do
que lutar por consegui-Ia» disse o sr, Cordell Buli, em
seu magnifico discurso ontem pronunciado em Washington.

I DOENCAS DA PELE
E S.FILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às 11 horas. IRua Vitor Meirelles 18-1· andar.

FALOU CiAHDHI. ..ASSIM
Nova Delhi, 24 (U.P.) - Em

resposta a varias perguntas que
lhe formulou o representante da
"United Press", o "mahatma"

Preparado está.;
Cairo. 24 (R.) - Todas as

unidades do exército egípcio, que
deviam passar à reserva no co

meço do mês foram conservadas
nas fileiras atê novo aviso, por
decisão do ministro da Defesa.
Todas as' licenças foram can

celadas e novas precauções fo
ram adaptadas para a salva
guarda da população contra ata-
ques aéreos.

Dr. OSVALDO R. CABRAL

AVISO

-_._-------,---

A resposta britânica aos submarinos alemães

caso.

Os observadores salientam que,
se Rostov e Stal ingrado caírem, os

exércitos soviéticos ficarão sem pe
tróleo ou, pelo menos, o petróleo
levará muito mais tempo para che
gar até êlcs . A queda de ambas as

cidades isolaria muitas outras cida
des do sul, que não poderiam rece

ber do norte o auxílio tão ncccs-

Washington, 24 (U. P.) - Fontes chegadas à embaixada soviética,
expressaram a crença de que as nações unidas estão em face da maior NOVO HORARIO DO
crise registada desde o desastre (h: Dunquerque. CONSULTORIO:

l� importante assinalar que ° embaixador russo, sr , LlLvinov, já

aS-I
das 8.30' 10 30 d h-.

I t
,. . .

id d I b t
as . a rnan a e

sma ou, em ermos cnergicos, a nnperativa necessi a e c a a er ura, sem I d s 13 30' 1530 d t d1 I d 1 f E
.

I A a, as , a ar e.
perr a (C tempo, e uma scgum a rente na :'.uropa continental. s es-

feras russas alegam que se as tropas soviéticas receberem um golpe es- Rua Vítor Meireles, 26
magarlor, os aliados provavelmente, não porlcrão vencer esta guerra, TELEFONE _ 1 405
ou, então, necessitarão para isso, v!\rios anos e milhões de homens. I�_

.

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

sário e vi tal para levar adiante' a

guerra.
Essa perspectiva é tão má ou pior

do que a da sangrenta guerra civil,
durante os primeiros dias dos So
vietes - urna guerra civil acompa
nhada de intervenção estrangeira e

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

precos só na CASA MISCELANEA.
- Rua Traiano, 12.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e G'rã

Nervos

A NO VA LEI DO IMPOSTO'

Brasl-1DE RENDA - Bretanha
Livro utllíssímo, do dr, Tito

Rezende

Há quasl 20 anos, - vem o dr. 'I'ito
Rezende publicando obras de comentá
rio e esclarecimento das nossas leis fis
cais. - obras essas todas consagradas
pela pl'eferência do público: a 5"Ua "Ta
rifa das Alfândegas" está em 6a. ediçâo;
o "Manual do Sêlo" já esgotou quatro
edlções, anunciando-se para breve a

5a.. sôbre a lei que acaba de ser bai
xada; três edições esgotou também o

"Manual Prático do Imposto de Renda".
obra que se tornou clássica entre nós.
quanto ao regulamento anterior. e os
seus livros sôbre o Regulamento do
Imposto de. Consumo e de Vendas Mer
cantís tiveram também a mais ampla
e merecida aceitacão.
Coroando todas

-

essas credenciais,
tem êle a de diretor técnico da Revista
Ffscal e de Legíalação de Fazenda, mais
antiga, a maior é, proclamam' unanime
mente os entendidos no assunto, a me
lhor publicação brasileira sóbre o as

sunto, citada frequentissimamente pelas
decisões do Tesouro, dos Conselhos de
Contribuintes e até mesmo no seio do
nosso mais alto Tribunal de Justiça.

O livro que êle acaba de publicar, só
bre "A Nova Lei do ümposto de Renda",
corr-esponde, magnificamente, a essas
credenciais: esclarece, com a mestria de
ex-Diretor Geral dêsse Imposto no Bra
sil, as numerosas dúvidas que o contri
buinte naturalmente encontra na inter
pr'et.ação da nova lei; oferece numero
sos exemplos de cálculo elo imposto; e
um índice de nada menos de 27 pági
nas constitue verdadeiro dicionário,
onde facilmente se orienta o leitor, para
encontrar a solução de qualquer ques
tão que o aflija,
Recomendamos, pois, calorosamente

êsse trabalho utilissirno.

Comprai na C! SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Dôr de dente?

_ _ -
'

..

• -c-._

Eloquente expressão de magnífica cordialidade

INDICA_DOR MEDIUO
1881ITUTO DE DliGNOSTICO

CLINICO

Dr. Ojalma Mc:ellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prl1t1ca nos hospitais europeu!
ClInloa médloa em geral, pediatria,
doenças do sístema nervoso, apa.re-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manool de Abreu Campanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pübltca. pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Pegando Fogo
Em muitos dias as mulheres amanhe

cem tristes, tão nervosas e desanimadas,
tão oborrecidas, inquietas e irritadas que
parece que todos os nervos estão pegando
fogo!
Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

vos, e outras alterações mais graves da
saúde, são cansados por perturbações dos
importantes orgãos útero-ovarianos.
Para tratar isto, use Regulador Gesteira

sem demora.
Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas molestias do útero. pêso , dôres e cólicas no ventre du
rante o período menstrual, as perturbações da menstruação, debi
lidade, palidez e tendencia a hemorragia, provocadas pelos sofri
mentos do útero, fraqueza geral e desânimo, tristezas súbitas, pal
pitações. tonturas. pêso, calor e dôres de cabeça. enjôos, dôres
nas cadeiras, falta de ânimo' para lazer qualquer trabalho, cansa- Iços e todas as perigosas alterações da saúde causadas pelas con

gestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes dessas inflamações.
Comece hoje mesmo

a usar Regulador G8steira
...--------..--------------------------------------..........

'. a sp

Dr. Z. DE
NEVES

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

i Janeiro.
I CONSULTÓRIO: R. Tra-

de parte do representante de Sua [ano 33. Das 13 às 15 hs,
.

DOENÇASMagestadc, Depois de elogiar a

hiS-1 RESIDE
A

NCIA·. DOS OLHOStória britânica, através dos tempos,
salientou que bem podemos avaliar Rua Trajano, b5. Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro
o esfôrço inglês em solidariedade Consultas diariamente Pela manhã: das 10 ás 12 horas
com todo o mundo, para conservar- ... III! ii tarde: das 15 às 18 boras
lhe os direitos inalienáveis e inar- J Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
cessíveís de viver, isto é, de sermos, DR.,BICAR1)0 Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.cada povo, dirigentes e diretores de
nossos próprios destinos. Em se- G()TTSM ,l l\.TNguida, o general Góis Monteiro de- tll."
clarou esperar que na nova estru- I, Ex. chefe de clínicatura que o mundo venha a apresou- I

lar prevaleça o princípio britânico do Hospital de
no sentido de que cada povo so-! N bbrexista sem os preconceitos de U e r n erg
raça, religião e regimes políticos_·1Só esse princípio conduzirá o mun (Profs L. BUI khardt e

do à paz permanente. Terminou di- E. Kreute r)
zen do que, com o pensamento na E

.

l' t C·
.

trajetória gloriosa da Grã-Bretanha, snecia IS ti em irurma
celebrada pelos seus próprios ini- Geral
migos, os chefes militares do Bra- Alta cirurgia, gyaecolo-
s il esperavam que todas as nações gía (doenças de senho-
reconheçam os méritos da histór-ia
britânica, cooperando na consecu- ras) e partos. Cirurgte
ção de seu objetivo de dar ao mun- do sistema nervoso e

do, segundo as suas necessidade." operações de plastica.
t.m novo equilíbrio, suscetivel de
produzir, com a solidariedade inte- Consultório à rua Trajano,
gral de grandes e pequenos, a maior n. 18 (das 10 às I:?, e das
soma de felicidade à humanidade 15 às 16.30)flagelada, dentro de cujo seio a na-

ção britânica tem sido exemplo Telefone - 1285
digno dc imitar.

Hio, 23 (D. N. P. A.) - O em

baixador Noel Charles ofereceu mTI

alrnôço ao Exército Brasileiro, es

tando presentes os generais Eurico
Gaspar Dutra, ministro da Guerra,
Góis Monteiro, Silva Junior, Cristó
vão Barcelos, Lucio Esteves, Silo
Portela, José Pessôa, Pinto Guedes,
o ministro do Canadá, conselheiros
navais e militares britânicos, adido
do Ar e outras autoridades.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA D��etO�a��a�:SP�:J
Florianopolls

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

I
RERIDENCIA: (próximo ao Teatro).

Rua Blumenau, 28
. Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.

I-----------�I.CONSULTAS:
Dlar larnentes ás 11.30 e das 16 às 18 horas

Dr. Antônio Moniz Fone 1.644

de Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Cl10ica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas,

�tESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone D. 751.

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

PLORTANOPOLIS
-----------------

�......-.�......--....�

LINS

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

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

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas 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 r

Nova escola entl-submerlna
Nova Iorque, 24 (R)-Está

aerrdo organizada nova es

cola anti-submarina. especí
ulmente destinada o prepa
rar combatentes contra a

ameaça submarina eixista
no mar das Caraibas e no

l\tlântico. A mencionada
bscola , treinará os pilotos
necessários a centenas de
harcos de patrulha atual
lnente em construção.

Residencia ii rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNJCA,
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

o embaixador Noel Charles decla-
1'OU que se sentia orgulhoso por re
ceber os generais Gaspar Dutra,
Góis Monteiro e demais generais,
dando suas boas vindas em sua pró
pria casa. Salientou o espírito pro
gressista do Brasil, declarando que
visitará os Estados, apesar do mo
mento exigir a sua presença no Rio.
Depois de acentuar que a luta
atual, pelas liberdades da humani
dade, será longa, acrescentou que
a causa das nações unidas, merecen
do a grande simpatia de nosso país
e de nosso exército, chefiado pelos
generais Gaspar Dutra, Góis Mon
leiro e demais altas patentes mili
tares, será vitoriosa.
O general Góis Monteiro respon ..

deu em nome do general Gaspar
Dutra, dizendo que não sabia como

testemunhar o seu contentamento
ante prova tão extraordinária vinda

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA

/ Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Don Meridional. O correspon- Rua Felipe Schmidt-t-Edíti-
Estocolmo, 23 (Reuters) - dente em Berlim do "Tidnin- cio Amélia Neto--Fone 159:2

Informações recebidas de Ber- gen" escreve que a chuva tem 9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

lím dão a impressão de que os momentaneamente, concorrido RESIDENCIA'
alemães não se acham inteira-!para a paralização do avanço Av. Hercilio Luz, 186

mente senhores da situação da alemão, acrescentando que
- Phone: 1392 -

luta em Voronezh e que nãolexistem certos sinais de que a Attende a chamados
i estão satisfeitos com o de- resistência soviética se vem

i

14se.n,volvimento d,� frente 1;1,0 toman,::lo mals forte. 1 ... 'IIIIIiI_--

Dr. ARAUJO- OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

�

II�� �,
� ��
�� • Os pais habituam os filhinhos ao banho diário.

porque sabem que a limpeza é um elemento pre
ponderante para a saúde perfeita: Depois de certa

idade. não se requer, apenas, a limpeza externa,
mas também a interna. E' preciso livrar certos

órgãos, como por exemplo os rins, de
detritos e resíduos acumulados com o cor

rer dos anos. A limpeza periódica dos rins
e do aparelho renal, com HELMITOL
de Bayer, garante, além de saúde atual, uma
velhice forte, sadia e livre de achaques.\n�SE OS RlltS VÃO BEM

A SAÚDE É BOA

() fI-------ELMITOL EB
-lIEjM·)iii:liihW'fJ;JIUI-

Os alemães não estão contentes

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
.onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

I
Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em

Josephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra. Schweidson

CUNtCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAYARES

_ (Assistente do prof. ôansou)
ACOMOD1\ÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

I Consultas 20$000 - Operações ii combinar

I OCOrn.suIMtórAio:RR,uOa
Juão Pinto, 7-TeJ. 1461.-Residência 145õ

WENOHAUSEN - �����:raa:eo �:��
de Medicina da Universidad-e do Brasil)

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

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUIi Felipe Scbrnidt n. 38 - TeJ. 1426
Resideuc!a: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLI5.

o,.. MEDICINA e
CIRURGIALAURO DAURA

Ex-interno da cadeira de Ctínlca Cirúrgtca da Faculdade
de Medicioa. Ex-estagiário do serviço de Proctotogla

do Hospítat Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem d6r'Éde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno da
tratamento da GONORR IA CRONICA. no homem e na mulher. por proce
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérlluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESlDtNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 160l.I ... "._.,_._-------_._- ._-----_._-_.

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A.

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE t61t2

(Defronte à casa Heepckel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clobe Náotico «Francisco Martinelli»
Assembléia Geral Ordinaria

Na forma do art. 43, § único, combinado com o art.
19, dos Esta�utos desbc Sociedade, convoco os senhores
sócios 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 La convocação, será feita segunda con

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

OSCAR ABRAHAM, 1,0 secretario.
4 v.-3

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

convidar os srs. sócios e suas exmas. Eo
milias para "Soirée" que se levará a efeito, sábado' pro
ximo (dia 25), das 21 às 24 horas.

WALMOR WENDHAUSEN, 2.° secretario

A Ilusão ArgentinaWashington, julho - (Serviço desviar de si as cóleras de Hitler
especial da Inter-Americana) - e procura ganhar-lhe a complacên
Está sendo esperado nesta, capital cia é indubitável que a opinião ar

o sr. Norman Armour, embaixador gentina sofre uma grande transf'or
amerlcano em Buenos Aires. Êsse mação. Através da imprensa de
íplomata vem dar informações Buenos Aires e do- testemunho

sôbre a situação da Argentina em unânime dos jornalistas ameríca
face da guerra e ao mesmo tempo nos que ali trabalham e das perso
receber instruções. A Argentina nalidades que por ali têm passado
colocou-se em uma situação espe- é facil verificar que dia a dia cres

ciaJ, embora ninguem possa duví- ce de indignação pelos atentados
dar dos sentimentos democráticos praticados pelos nazistas e a repul
e americanistas de seu povo. Essa sa ao totalitarismo. Certamente a

situação apresenta, do ponto de grande maioria do povo argentino
vista da defesa continental, as- sempre foi decididamente democrá
pectos que é necessário examinar tica, e isso tem sido provado pela
com a máxima atenção. história política do grande país,
Isso certamente vão fazer agora onde há páginas da maior beleza.

os diplomatas americanos. Não se O que se constata agora é que ês
atribuiu aqui grande importância se sentimento democrático se mo

prática à anunciada resolução do biliza, se impacienta, se afirma ca

govêrno argentino proibindo os da dia com mais fôrça e decisão no

navios de bandeira azul e branca seio do povo.
navegar ao longo da costa dos Es- Os Estados-Unidos sabem muito
tados-Unídos e do Canadá. Lími- bem o que é isolacionismo. 'I'arn
tando-se a mandar os seus navios bém aqui houve ilustres avestru
até Nova Orléans, no golfo do Mé- zes que quiseram amainar o fu

xico, espera talvez o govêrno ar- racão enterrando a cabeça na areia.
gentino evitar que os submarinos O próprio furacão, quando não so

nazistas os afundem. Acentuou-se terrou essas avestruzes, encarre

em Buenos Aires que essa medida gou-se de descobrir-lhes a cabeça
não envolve um reconhecimento e a vista. Situada no extremo sul
do bloqueio alemão, mas represen- do Hemisfério, a Argentina anda
ta simplesmente uma medida de hoje às voltas com as mesmas

precaução. Seja como fôr, a ver- avestruzes que ainda há- pouco
dade é que êsse recuo não terá ne- tempo havia nos Estados-Unidos.
nhuma eficácia. O próprio sr. Cor- O fenômeno é natural. Natural e

. deU HuU manifestou a convíccão- passageiro. O povo argentino não
de que a ordem de Buenos Aires tardará a afirmar-se de maneira
não terá efeito sôbre a política ale- mais decisiva um companheiro va

mã, pois a ordem de Hitler é afun- loroso de todos os povos da Amé
dar quaisquer navios neutros ou rica na luta contra a opressão e o

beligerantes onde forem encon- cinismo nazistas. Os próprios sub
trados. marinas de Hitler se encarregarão
Enquanto o govêrno argentino de torpedear as precauções da Casa

se esforça dessa maneira para Rosada ...

Gabinete Dentario
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

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó

polis à Rua João Pinto n. Iii. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civl1 Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e Iíscalízn do pelo soro Franklin Ganzo

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

Matrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

V.-H

grande e confortável para casal,
na PENSA0 SUIÇA, à rua
Esteves Junior, 135. V-38

Vendem-seuma verdura
e uma barbe- Alugam-se quartos, para sol

aria à rua Francisco Tolen- teíros, nos altos do Café
tino nO. 13. Tratar, nas mes- &Bubi». Tratar com o pro
mas, com o proprtetarío. prietário do aludido esta-

8ve·- 4 beíeeímento, 13 v.-(i

SOMO
TRANQUILO

\

Quando o sistema nervoso [un-

ciona normalmente, a sono vem

rapido e decorre tranquilo,
povoado de sonhes agradaveis.
Se qualquer motivo fisico ou

moral vem perturbar a nor

malidade dos nervos, um ou

dois comprimidos de ADALlNA

bostam poro restituir-lhes a

colma. Pode-se, então, .dormir

naturalmente, dando 00 orga

nismo o suave repouso de

que ele necessito. ADALlNA

não prejudica orgão algum.

Encontrada. regelada
Porto Alegre, 22 - Foi en

contrada enregelada, à 1,30 ho
ra de madrugada. caída na rua

Cristóvão Colombo, a viuva An
tonia Costa Barbedo, com 72
anos de idade e sem residen
cia. Conduzida à Assistencia PÚ
blica, ali foi ela atendida pelo
dr. Loureiro. com o enfermeiro
Frederico.

Mais homens que mulheres
Porto Alegre, 23 (A_ N.) -

Os jornais tratam do pro
blema da natalidade nesta

capital. chegando à conclu
são com o confronto de da
dos' estatísticos de que nas

ce em Porto Alegre mais
homens que mulheres.

IRMANDADE BENEFICENTE
DE NOSSA SENHORA DO

ROSÁRIO E SÃO
BENEDITO

.

Festa de S. Benedito
De ordem da Mesa Administrati

va desta Irmandade, convido a to
dos os nossos irmãos e demais
fiéis para assistirem a festa em lou
":01' de SÃO BENEDITO, a se rea
lizar nesta Igreja, que constará de
novena nos dias 24, 25 e 26 de tu
lho, as 19.30 horas e Missa no do
mingo, dia 26 de julho corrente, às
9 horas, durante a qual será efe
tuado o batismo da Imagem de
SÃO EXPEDITO.
A Mesa Administrativa desde já

agradece a todos que assistirem a
estes atos de nossa Religião.
Consistório em Florianópolis 20

de julho de 1942.
'

Manoel Alves Garcia
10 Secretário

Alooa-se oma sala

1�··��··��··��··���·9'���••��••��••�!· �
I �
• •
• •
� �
� �
• •
• •
III Sociedade Anônima III
l7W Companhia Nacional para Favorecer a Enonomia III
ac. Autorlzllda e Fiscalizada pelo Governo Federal Capital (RealizadO) •�,. 3.000:000$000
• Séde Social: Rua da Alfândega 41 - Esq, Quitanda-Rio de •

.

IÃI Janeiro Sucursal: Rua 15 de Novembro-Esq. Da R. Anchieta �IXI (Edif. Sulacap) São Paulo lÃ]
III FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 30 DE JUNHO DE 19'-2 lXl

• •

; 115 TITULOS POR 1.355 CONTOS =
� �
• com as seguintes combinações: •

i UKX MYR SPU CRB ZJY GKT i
• •
• Amortizado l com 50 contos •
� III
lIJ 1- Snrs, ANTENOR GUIMARÃES & CIA. LTDA. - Vitória Espírito Santo II
•

Snr. JOSE' DOS SANTOS MARINHO, Rua São Pedro, 237 Cap. Federal •Snr. DR. A. DE SENNA VALLE, Rua Sorocaba, 99 Cap. Federal
• Menor MALTIDE REBELLO FORTES, filha José •
� �
il Amortizados com 25 contos III
• •
• Menor MALTIDE REBELLO FORTES, tilha José Fortes So- •

brinho - Bôa Esperança Piauí IX!

I! Snr. JOSE' VIEIRA MACHADO - Salvador Baía: �
1%1 2-Snr. GABRIEL FORTES JUNQUEIRA DE ANDRADE, !XI

• fazendeiro - Encruzilhada Minas Gerais &,
I Snrs. AMERICO AYRES & CIA., Rua Carolina Meyer, ·24 Cap. Federal •

Snr. J. A. BACHMANN, Moinho Fluminense Cap. Federal �cI' Snr. LAUDELINO DE FREITAS CASTRO, propr. da Far- lÃ]
� mácia Popular, Rua Cons. Rodr. Alves, 30-Guariltinguetà S. PAULO �

• Snr, OSCAR G. NIEL,. contador de "Klabin Irmãos & Cia.", •
• Rua Florêncio de Abreu, 54 S. PAULO •

� � mortizados com 10 contos: �
• 101 títulos no valor de 1.010 contos •

= Amortizados com 5 contos (Premio Unico) !
Snr. Annair Almeida Billwiller Capital Federal l"lf!J

(§J Snr. Germano de Moura Magalhães - Salvador Baía. III
• Snr. Hugo Magalhães, Rua Tomãs Gonzaga, 656 - Belo Horizonte Minas Gerais O
• 18- Snr. Silvio Romeiro Peret, professor da Escola de Farmácia •
II

- Ouro Preto Minas Gerais I§l
iii Até Junho p/passado jà toram amortizados 101.305 contos de réis. 191
• Solicitai a relação completa dos tltulos amortizados, na Séde Social ou ao •
• Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Rua Felippe Schmidt •
� (Edifício Amélia Neto) da �

I Sul América Capitalização =
• •
� o próximo sorteio de amortização será realizado em 31 de Julho fII
� de 1942, às 14 horas (9f

: 1) Este título faz parte da Roda UKA a UKZ e foi emitido em 2/37; este portador ••lX1 já teve mais 4 títulos amortizados em vários sorteios. - 2) Este título faz parte IA]
!XI da Roda ZJA a ZJZ e foi emitido em 12/37. �

121 18) Este título faz parte da Roda SPA a SPZ e foi emitido em 3/39_. �
• •
•�I2I••��••��••��••��.=.�I2I••��·.I�..��.

Barbeiro INo «salão Record» preci
sa-se de um oficial de bar
beiro. Tratar diretamente
com o proprietario. Praça 15
de Novembro. sv - 6

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sas máquinas para fins in
dustriais. Informações nesta
redação. 15vs-4

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

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

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Poslall10-Fone: 1277

C liSA Aluga-se para tamí
11 , lia de tratamento à

Avenida MaUrO Ramos, 158.
Intormações - rua João Pinto,
5 (terre«) Telelone .658-1.500
491 5v�

Salão no centro
ALUGA-SE um ótimo salão,
próprio p/ escritório ou casa

comercial, sito à Rua João
Pinto, nO g. Tratar à Rua Fe-
lippe Schmidt, 19. (Casd
Daura). 15vs-15

QUARTOS

Llvre.se da pri
são ... de ventre I

As
Eis como banir ro entupimento dos �) �

-

RESFRIADOSqJ'-"
I

da CABEÇA ��� >� �

�.rjl-'? Nari� entupido fá-la sentirJ:.J se desditada? Para rápido
alívio pingue umas quantas gotas
de Vick Va-tro-nol em cada narina.
Ao espalhar-se o Va-tro-nol rapida
mente pelos condutos nasais V.S.
sente como suas membranas incha
das se contraiem. A irritação desa
parece, a estorvante mucosidade
desprende-se. Nuns segundos, V.S.
respira facilmente de novo.

PILULAS DE

REUTER

Piano
Aluga-se um Piano Pleyer

em ótimo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
71 A. l5vs-11

VtCK VA:rRO'NOL Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA 1

� -- -- -- �

Gaso'�a'!�� ve!l�L LY IAdataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

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

I Jã adotados, por com��es��!�s�L em varias serviços de
TRANSPORTES

Vendedores autorizados:
C._ RAMOS & crs.Rua Joao Pinto, 9 FlorloDODOlis

Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

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

_·..._-_rI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMEMORANDO A PASSAGEM DO 700 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 RiTMO"·- DIA 25 MAIS UMA FORMIDÁVEL "SIORÉE".
JI

- - -

d M
-

L-I
-

O B "I t· b
/I'

-

"t «
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.

d » : ÚLTIMA HORAN OplnlaO O sr. aXlm I vlnov rasl am em exercI a comao os Aviões de bombardeio anglo-
Washington, 24 CU. P.) - Iníor- te europeu, quer no Extremo Ori

ma-se que ° embaixador soviético, ente e, neste caso, para os aliados
sr. Maxirn Litvinov, sustenta a opi- do "eixo", os japoneses.
nião de que se os aliados preteu- Pelo exposto, se percebe C0111 ela
dem ganhar esta guerra C01l1 o mi- reza que os lemores da L'nião So
nimo de perdas de "idas e em lem-I víctica não se limitam aos poderio
po reduzido, devem abrir illleclia-I da ofensiva alemã na frente sul da

I.alllente. a segunda frente na

Euro-I· Rússia, mas, tal11b�lll, à possibilipa continental. dade ele que o Japão esteja prepa-
Desde que Litvinov assumiu o Irado desele já pa ra lançar grande

pôsto de embaixador, VelTI cxortun- I ataque à Sibéria.
do publicamente os governos alia- i Em Washington não há informa
dos para estabelecerem uma se-. çõcs sôbre os planos dos Estados
gunda frente, porém, no momento, I Unidos e Grá-Brctanha a respeito
segundo se informa, o diplomata se- ela segunda frente, porém, entre os

viético não insiste em que se faça I funcionários e observadores exis
invasão em grande escala, na

En-,
tem pressentimentos de que se es

ropa, e, sim, que se crie diversão tá adotando uma decisão importan
para os nazistas, quer no conlinen- tissima .

" I
II I

II!I

Hio, �4 ("Estado") - Alcança- lo e magistralmente dirigidas p -Io americanos, pesados e médios,
ram completo êxito os exercícios capitão Severino Sombra e coman- efetuaram grande bombardeio
de "Comandos", que elementos se- daní c Pais Leme, compreendia opc- contra Tobruque, El- Sollum,
Icciouados do 3°. Regimento de rações de desembarque súbito 11,1111 Marsa-Matruh e El-Gazala, na
Infantaria, sediado em S. Gouça- ponto do Jitoral fluminense supos- Africa do Norte, causando des
lo, e sob o comando do coronel tamente defendido e a ocupação e
A I

.

S ld J. M li troços e incendios.c nano . a
.

an 1� 1 ezza, rca I.za- destruição de simuladas instalações •

ram ontem a noite no lJ_toral f'lu- portuárias e industriais, corno ação e norte.nuncnse, com a cooperaçao da 13a- . _ .

Guerrilheiros filipinos
se de Navios-Mineiros da nossa Ma- r de �lversao para o ,�';5Iabe�eC�I��el\10 am�ricanos conti�1Ua� fustig?ndo
t-inha de Guerra e à semelhança das da cabeça de ponte nccessaria ao os Japoneses no interior das Ilhas

:�ç?es .

de Sl�!'p:es�. �r�licadas pelos I desel11?arqu.e, do Exército que
..

ele- de
.
Luçon, Mindanau e outras.

Comandos realizadas pelo nosso : verra invadir e ocupar todo o lito- I ASSIm o confessou a rádio de
lema estabelecido para o

desenVOl-1
ral fluminense, para o estabeleci- Tóquio.vimcnto das primeiras rnanohrns monto de base de apóio ao futuro

de .. Comandos" pelo nosso Exérci, desenvolvimento elas operações. Berlim nega que o marechal
Von Rommel tenha ticado fe
rido quando os ingleses Jderru
baram , no Egito, o aVIa0 em

que habitualmente viajava.

A pessôa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju
venesce, toman
do com regula-

ridade as

PILULAS
DE

BRISTOL

negociante Aproximam-se.
terríveis dias

Foi posto em liberdade o
Nagib Massad

Por determinação do Ministro Presidente do Supremo Tri
bunal Federal e em virtude de um habeas-corpus requerido pelo
advogado dr. A. Wanderley Junior, foi posto em liberdade o snr.

Nagib Massad, negociante desta capital, envolvido no caso do
incêndio do prédio n.? 9, da Rua Felipe Schmidt, de sua pro
priedade.

Deu motivo ao habeas-corpus a graduação de pena, que lhe
fôra imposta pela turma julgadora do Tribunal de Apelação do
Estado, que foi além daquela que o seu próprio critério julgador
permitia,

Protestando sempre pela sua inocência, o snr. Nagib Massad
requereu a revisao do processo, que espera reconhecer a sua

nenhuma culpabilidade na ocurr ência delituosa.

Marcando um

sucesso formidavel A um porto da Inglaterra
chegaram 110 náufragos do
transatlantico "Avila St ar", tor
pedeado a 300 milhas do Aç o I
res

devido os BAIXOS PREÇOS,
continua a

Liquidação na "A MODELAR"
*

Submarinos britânicos afunda'
ram mais de 3 navios de abaste
cimentos do «eixo», no Medi
terrâneo.

l\IOS('Oll. 2-1 (De Eddy Gilmorc.
da A. P.) _ "Dias tcrriveis estão
à nossa frente - diz a rádio dl'
:.vIOSCOll. - O inimigo está avan

çando para os centros vitnis do
nosso país".
A semana passada, a rádio de

Moscou anunciou que Feridos de
guerra, depois de restabelecidos, es

tão voltando a tomar posições nas

linhas de frente.
Há poucas notícias da grandes

áreas ele batalha do sul. Isto póde
nada significar; mas, também, pôde
significar mui lo. Os russos estão
cientes de que os alemães estão re

unindo grandes fôrças para ? ata
<rue contra as cidades de Stalingra
do e Hostov. Os telegramas da
frente i nsistem no falo de que os

alemães ainda são numericamente
superiores, cm homens e máquinas,
em todos os setores meridionais.
A crise atual deixa na sombra a

perda dos ricos depósitos carboní
feros de Doncíz e os campos de
trigo da bacia do Don. Poucas na

ções poderiam suportar perdas des
sa natureza, mas. mesmo na Rús
sia, terão graves consequências, com
a aproximação do inverno.

Vida Social O Lord
Brit3.nico

do Selo
declarou

Privado
que o

governD não comunicará ao

Parlamento os seus prôxi
mos planos militares.

.
Fazem anos hoje: IO nosso prezado conterrâneo
sr. eng. José Nicolau Bom;

a menina Claudete, filha do
sr. Romeu Dias; A b··' Iha prendada senhorita Rute CU Iça e ve aCosta, filha do sr. Mario Costa; �,

a exma. sra. viuva Zulmira

d
' I

Pinto da Luz; e um secu�o' ...o jovem Nilson, filho do sr. I

Elias Paulo, residente na Laguna; Redobaram, com feroz vio-

o jovem Trogílio Mélo, filho Porto Alegl:e, .23 (D. N. P. A.) lencia, os duelos de artilha-
do sr. Acácio Mélo e neto do 1-:-

Falando a Imprensa desta ria em Kalinin.
sr. major Trogílio Mélo; CIdade o comand�nt� Valter *

o sr. Frederico Manoel da Gordon, ch�fe da mIS�a? naval Charlie Chaplin, o famoso

Silva Filho. norte-americana, aqui mstala- xCar litos» do cinema, telegra-
da, declarou entre outras cou- iOU a um dos mais ilustres se

o galante menino Adilson, fi- sas: "O Estado do Rio Grande nadores norte- americanos, perlho do sr. Gerson Maria.
do Sul com os Estados

lindei-I
guntando por que não se abria

Viajantes: ros de Santa Catarina e Para- a "segunda frente" europeia,
Retornou a esta capital o ná formam uma das zonas pois na Russia estava travada

rnais belas do mundo. Se eu in- Juta de vida ou morte pela
terpreto bem o pensar dos bra- Liberdade.
sileiros do sul tenho a certeza
de que nunca permitirão que
o pé do inimigo pise o sólo da
pátria, e isso não se dará en

quanto houvér um gaucho
com vida. Devem manter-se
constantemente alerta para
evitar acontecimento, porque
há mais de um século que
olhos cubiçosos planejam tai
catástrofe para o Brasil" .

Agradecim� nto e Missa
Familia Atl-anasío, protundamene abalv
da com o f lecimento de sua Inesquecl
ve

í

mãe, 8�:Ó e sogra CHRYSSAFINA A.
ATHANAS!ll, vem, por este meio. agrade
cer a todas 8S pessoas que a acompa

rharam no doloroso transe po
.

que acaba de passar, bem
corno as que acompanharam h extinta até a sua últlma
morada. Agrad e ce., também, eo Dr. Osvaldo Cabral, pela
dedicação e esforços em preg . dos para s3.1 vá-la. A proveíta
a oportunidade para convidar a todos os parentes e pessoas
smigas.F'para a missa de 9° r'Ia, que manda celebrar no
ela 26 do corrente (domingo) às 10 horas , na Igreja Greg-\
Ortodoxa de S. NicolaU. ante cípando os seus agradeclmen
tos aos

.. que comparec erem ú esse ato de reltgião e ca
ridade.

Os alemães advertiram
os franceses de que toda e

qualquer iniciativa para
auxiliar as Nações Unidas
num desemborque no con

tinente será prontamente es

magada.
•

Está sendo prccurudn
para receber fabulosa fortuna
Rio, 24 (F.M.) - Um vespertino desta capital afirma que

recebeu carta, assinada pela sra. Marie Brown Ducaunch, pe
dindo intormações sobre o paradeiro de sua amiga Cleo Hardy
Alves Barbosa da Cunha, casada com o sr. Celso Correia da
Cunha .. A sra. Marie esclarece que Gleo é co-herdeira de fabu·
losa fortuna, arrecadada nos cofres de S. Francisco, Estados
Unidos da América do Norte, e a qual se eleva a 20 milhões de
dólares, herança essa relativa ao espolio Frederico Hartmann,

que dizem pertencer às familias brasileiras Hardy e Lengruber.
e============���=!�================�

nosso prezado conterraneo sr.

Martinho Calado Junior, Iun
I cionario dos Correios e Telé
I grafos.

- De sua viagem a Joinvil
le regressou a exma. sra- d.
Zilda Calado Flores, esposa do
nosso diretor, prof. Altino Flores.
-Vindos d,o Rio de Janei

ro, com escala por S. Paulo
e Curitiba, acham-se entre
nós os srs. José Dias da Sil
va e Leodegardo Luz, dignos
inspetores do Imposto sobre
a Renda, e que vêm ao nos·

50 Estado no exercício de

•

O embaixador argentino dei·
xará Washington, em viagem
para o seu país. ao redor de 10
de- agosto N. S. - Como se

sabe, o embaixador norte·ame
ricano em Buenos Aires, por
sua vez, viajou para Washington.

*
O 8° exército imperial está

em plena ofens;va em toda a

frente egipcia. O 'Atrika Korps'
totalitario está recebendo duros
golpes, principal.mente aéreos.

�LlMINA' FOQTAlECEI, . ..

MUSEU DA DElE<iACIA DE ORDEM
POLITICA E SOCIAL

Com a presença das autorida·
des inaugura-se, amanhã, sábado,
às 15 horas, o Museu de pro·
paganda nazista e racista alemã,
organizado pejo Delegado de
Ordem Política e Social, capitão
Antonio de Lara Ribas, reves,

tindo·se o ato de simplicidade,
para que mais significativa se

torne a campanha enérgica mas

discreta, posta em prática, des·
de 1935, pelas nossas autorida
des.
A começar da proxima segun·

da-feira, 27 do corrente, das_12
às 14 horas para os comercian
tes e comerciarios, e das 14 às
16 para as demais pe3soas es

tará o Museu aberto à visitação
ficando aJi um funcionário à
disposição dos interessados, afim
de esclarecê-los no que mais
possa despertar· lhes a atenção.

MISSA
t

Clínica médico-cirúrgica do I Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
DR. SAULO RAMOS e Garganta do
Especialista em moléstias de DR. TULIO RAMOSsenhoras - Partos. Assistente efetivo do Serviço de Olhos

ALTA CIRURGIA ABDOl\IINAJJ: eg· "Gabriel de Andrade" na Policlínica
tômago, vesícula, útero, ovários, Geral do Rio de ,Janeiro, com curso
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

I
de especialização e prática de ouvi·

PLÁSTICA DO PERíNEO - Hérnias, dos, nariz e garganta no Serviço do
hidl'ocele, varicocele. Tratamento sem Prof. David Sanson, na Policlínica de
dor e operação de Hemol'roides � vario B t f Ri d J i
zes _ Fl'acturas: aparelhos de gêsso. o a ogo - o e ane ro

I
Opéra nos Hspitais de Florianópolis. Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
Fone, 1009

Fone, 1009 Diariamente, das 9 às 12 horas

Horário: Das 14 às 16 horas, diaria· Segundas, quartas e sextas das 17
mente. às 19 horas

----- . �----------------

A fanlília do saudoso con·

terrâneo EVARISTO M.
CARDOSO, pr0fundamen·

te consternada com o rude gol
pe que acaba de sotrer, agra
dece, sinceramente, a todos que
a confortaram no doloroso tran
se e convida, por este meio, aos

seus parentes e amigos para a

missa de 7· dia, que, em inten·
ção à alma de seu chefe, manda
celebrar, 2" feira proxima, dia
26, às 7 horas, na Igreja de S
Luiz ... Desde já, agradece aos

que comparecerem. 2vs·1

seu cargo Londres informa que a emissora
de Berlim anunciou haverem as

tropas alemãs tomado de assai,
to a cidade de Rostov.

Enfermos:
Encontra-se enfermo o nosso

jovem conterraneo Helio Regis,
oficial de . gabinete do SL dr.
Artur Co>:ta, Secretario da Via
ção e Obras Públicas.

Falecimentos:
Vítima de pertinaz enfermi·

dade, faleceu, ante-ontem, na

cidade de Tubarão, o nosso pre
zado conterrâneo sr. cap. Ale
xandrino Barreto, advogado na·

quele fôro. O extinto deixa viu·
va a sra. Malvina Barreto e os

seguintes filhos: Hildebrando
Barreto, tuncionario do Tesouro
do Estado; Ameliól. B. Regis e

Niní B. Silva, esposa do sr.

Bernardino Silva.

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

o Japão alaca, ou será alacado 1
Londres, 24 CH.) - Apesar de to- uma ofensiva aél'C'a. No entanto,

dos os rUlIlores, não se considera I uma das hipóteses correntes é a de
proY<ll'el ([ue o .lapão yenha a

con-I
que, se, de falo, os aliados ahrirem

sUlllar �Ie fa.lo os designios, ql�e 1.11e a

sC.,gU?da frente, enlüo os nipôni
siio atnlllutfos, de atacar ti HUSSla. cos tenam de arrostar todas as con-

Na opinião dos círculos autoriza- Secllll'llcias, lançando a sua ofensi
dos, o Japão hesitaria baslante em va contra a Uniüo Soviética.
dar esse passo, porquanto uma ação Mesmo assim, restaria outra alter
de semelhante natureza daria aos nativa a de que o .lapão, ao invés
aliados, automaticamenle, bases do ataque à Rússia, preferissf' re

i<leais em solo russo para bomba!'- assumir a ofensiva no Pacifico,
dear os centros industriais nipôni- para recuperar a sua supremacia
cos, reconhecidamente vulneráveis a nesta região.

·.-....._·..-....,..·.·.-_-.._·_·.·.-�....·.·. ...,rrl·.·.·.-

LA LAN'rEUNE !
Nazis alemães e belgas que vi·

vem em Bruxelas e Charleroi têm
sido recentemente vítimas de aten·
tados por meio ele bombas. As au·
toridades belgas, diz o jornal
"Svenska Dagbladet", acusam os
comunistas e ameaçam que no fu·
turo os autores dêstes ataques se·
rão enforcados em lugar de fuzila·
dos. Os seus cúmplices serão des·
terrados para a Polônia.

AO PUBLICO
OS chauffeurs dos' carros de
aluguel avisam o publico que
resolveram o seguinte.' todo
carro que, tendo feito um

frete, estiver de volta à Pra
ça Quinze, colocará no para·
brisa uma placa com a pa
lavra: LIVRE. Isso quer di
ler que uma pessoa, desejan
do tomar o carro com aque
le destino, isto é, até à Pra·
ça Quinze, pagará apenas
1$000. 8vs-5

.,._.......�",.......,.-..p••••_._._..,._._._._..JI

Quarto Aluga-se um, com

entrada indepen.
dente. Informacões nesta

Redação.
-

Faleceu ontem nesta capital
a exma. sra. d. Rita Faustina
Ramos. Seu enterramento etetu
ou·se hoje, às 10 horas, no Ce
miterio Público.

5v-2

Cartazes do dia AS CONDIÇõES NA FRANÇA
No "Petit Journal", de París, lê

se o seguinte: "Numerosas crian
ças naSClem já doentes porque as
mães não são alimentadas como
devem ser. Todas as criancas fran·
cesas deviam comer, pelo

J

menos,
uma refeição ele primeira ordem
em cacla dia. Mas as pessoas idosas
também passam fome. Há também
falta de combustível. O resultado
é um alarmante aumento na mor·
talidade".

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

flnho Creosotada
"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nico

WXJ<X&W>lA>Wii(�jE�'��68.:fefra-�H�OXJCJ""!EOOCD<-·IOO'"""""""'"

CiNE"&DEONrra>?Y"7W��--:--O'�CIN�REX----
.- FONE 1602 -

I IMPERIAL - FONE 158'1 -

A's 7,30 horas FONE 158'1 A's 7,30 horas
A's 7,30 horas

Menina de I , Fugindo ao
ninguem Pr�!!��o�� !��ao destino

Com Virginia Weidler Com Thomas Mictchell,
Complemento Nacional (D.F,B.) Geraldine Fritzgerald e

]effrey Lynn

Terrello Vende-se um t!:.'r
renn, à rua Se'e

de Setembro. Tratar à rua

Conselheiro Mafra n° 108.
4vs-Z

Machado & (ia.

Peças �enuinas FORD
Só

Agências e

Representações
C.lxl pOltal - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Complemento Nacional (D.F.B.) Cine Jor. Bras. Ixllt3
Complemento variado (short) Complemento Nacional (D.F.B.)Nos Dominios do Pae Tuna

perde ganha
em duas partes)

, "

com os concesslonarlos:
Tuffi Amin & Irm'ão

Consl Mafra, 54-Caixa postal, 171-Fone

Quem
(Comédia

Vila das Laranjeiras
mulher na guerra (short)

Preços: 2$000 e 1$500
Imp. até 14 anos

APreços: 1$500 e 1$100
Livre: de Censura Sub-.gentel no. princip.l.

muncípio. do Eltado.
17P;

Preços 1$500 e 1$000
Livre de Censura 1665

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


