
Temem o ataqueESTOCOLMO, 6 (REUTERS) -- O TEMOR ALEMÃO DE QUE A RAF VENHA A REALIZAR ATAQUES EM MASSA CONTRA BERLIM EVI
DENCIOU-SE NUM APELO DO DEPARTAMENTO DE POLíCIA AOS HABITANTES DA CAPITAL, PARA QUE COLOQUEM SACAS DE AREIA NAS DE
PENDÊNCIAS INTERIORES DE SUAS RESIDÊNCIAS, ACRESCENTANDO QUE ESSE É O MELHOR MEIO DE ENFRENTAR O P E R I G O DAS

BOMBAS INCENDIÁRIAS.
Já não é ocasião

opOíl'tuna!
Buenos Aires, 6 (Assocíated

Press) � Um grupo de deputa
dos radicais, encabeçados pelo
deputado Raul Damonte Ta
borda, apresentou ao Congres
so uma resolução no sentido de

que o govêrno seja convidado
a declarar se já não é ocasião
oportuna para executar as re

comendações de há um ano Iatrás, no sentido de serem de
tidas as atividades do Partido
Nacional Socialista Alemão. O

" projeto foi dirigido ao ministro
- f�j do Interior, sr. Miguel Culac

'�ti, (;;le deverá responder até
13 de. agosto.

Cada avião póde
levar 150 soldados

Nova Iorque, 6 (A. P.) -

Falando, pelo rádio, para to
do o país, Glenn Martín.sco
nhecido construtor de aviões,
declarou que poderão ser cons

truidos, na quantidade que se

quiser e desde que haja os ma-jteriais necessários, aviões gi
gantescos, capazes de transpor
tar 150 soldados inteiramente
equipados, para qualquer lugar
do mundo, em cinco dias.

I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS'

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das llt às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

�Jr:

FACULDADE DE DIREITO

Deixou, ontem, o 'cargo de Diretor da

Facnldade de Dirleto, por ter concluido
o triênio regulamentar, o ilustre pro
fessor catedrático, doutor Érico Torres,

Assumindo a Diretoria, em 5 de agôs
to de 1939, o ilustrado professor dirigiu,
durante 3 anos, êsse nosso estabeleci
mento de ensino super-íor, assinalando a

sua passagem por aquele alto cargo com

tnesttmávels serviços, que f'icarn incor

porados ao patrimônio moral e material

da Faculdade, como prova de uma admi

nistração laboriosa e fecunda,
A Congregação da Faculdade, reunida

a 4 de agôsto corrente, elegeu, na forma

regulamentar, o professor catedrático
doutor Henrique da Silva Fontes, para
o elevado cargo de Diretor, e reelegeu.
para os cargos de Secretário e Tesourei
ro, respectivamente, Q professor José Ro

cha Ferreira Bastos e professor othon
ela Gama Lobo d'Eça.
Naquela mesma reunião, ficou assen

tado que a posse do novo Diretor terá
cunho de solenidade, e será efetuada
no salão nobre da Faculdade, a 11 de

agôsto corrente, às 20 horas,

Acha-se, interinamente, ocupando o

cargo de Dhetor, até O recem-elcito ser

empossado, o doutor Fúlvio Corio.lano
Aducci, na qualidade de professor mais

antigo ela Casa.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Crelsotada
"SILVEIRA"

Grlnd. T6nico

Dois destróiere, em
noventa dias

Washington, 6 (Reuters) -

Todos os recordes de rapidez
na construção de navios de
guerra serão ultrapassadas de
quasi 50 percento, com o lan
çamento, nos últimos dias des
ta semana, de dois destroieres,
em um porto da costa de golfo
do México. O Departamento da
Marinha anunciou que foram
gastos apenas 90 dias na cons

trução dêsses navios. O recor

de máximo até agora alcança
do pelos Estados Unidos tinha
sido de 175 dias.

Caspa 1 LOÇÃO RARAVI·
LHOSA!

em massa contra

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

ANO XXVIII I N. 8606IFlJr anó o aiis Oulnta-feira, 6 de Agosto de 1942

Data saudosa
Inscreve-se a data de hoje en

tre as efemérides merencoreas,
sobre as quais os corações sen

siveis se debruçam; em saudo
sas evo,cações. É que transcorre
o 10 aniversario do passamento
do nosso ilustre e inolvidavel
conterraneo Vitor Konder.

Outros poderão ter amado sua

terra com igual sinceridade;
poucos, pouquíssimos, certa

mente, lhe terão querido a ela
com mais entranhada dedicação.
Vitor Konder não se afeiçoou
apenas aos lineamentos colori
dos da paisagem natal, cheia de
encantadoras perspectivas, cuja
poesia ainda ninguem soube
traduzir de forma comovida
mente exata. Seu espírito pra

gmático sonhou, tambem, e so

bretudo, em dar-lhe maior pro
jeção nos dominios da riqueza
nacional.
Vimos, assim, o talento dêsse

grande homem posto a serviço
do seu Estado, no jornalismo
como na política, na tribuna
como na administração, na in
dustria como nas finanças, des
dobrando-se em fagulhantes ati
vidades realizadoras, sempre
com o sentido fecundo voltado
para a bela e gloriosa terra ca

tarinense, para que mais nobre
e digna se mostrasse no concer

to das unidades federativas.
E era um bom, no sentido

mais elevado da palavra. Tão
bom que, talvez, por mais de
uma feita, o coração o haja per
dido. Amou sua velha e vene

randa mãe com ilimitado amor

filial, que lhe punha trêmulos
comovidos nas palavras com que
a ela se referia; e amou os seus

amigos como razão especial de
larga e aliciante sociabilidade.
Como repudiava a doblez dos
maquiavelismos espertos, pare

cia, às vezes, rude. Para nós,
que conheciam os O tesouro ine
xaurivel da sua bondade, era

isso um dos mais firmes traços
do seu carater inquebrantave1.
Tivemos nele um grande e

sincero amigo. Nunca o olvidá
mos, mesmo quando sobreveio
o eclipse político a que foi lan

çado, pela mecânica fatal do
cosmos histórico. Não há nin
guem que não tenha órbita por

cumprir ...
Há um ano, a morte o aco

lheu no seu regaço regelado e

misterioso. Porém, o seu no-

Certeiro gOlpe da Polícia da capital

me será, para sempre, nesta ca- ,

sa, um escudo protetor e um

símbolo de trabalho e de patrio
tismo.

Informa-nos, em nota oficial, o D. 'E. L P. :

Ha tempos que a nessa polícia, atenta às manobras
criminosas dos quinta-colunistas, vinha exercendo riqoro
sa vigilancia sôbre certos elementos suspeitos que, diaria
mente, entre as 7 e 8 horas da manhã, se reuniam no es

critório do depósito da firma Hoepcke, estabelecido à Rita
Maria. � ,r.._�. , fi.. ;."t ,

Com a prudencia que lhe é peculiar, conseguiram as

nossas autoridades ficar a par dos motivos dessas reu

niões, obtendo provas seguras de nelas serem tratados as

suntos de querra, manifestando-se os individuas, que nelas
tomavam parte, não apenas favoraveis aos países totalita
rios, mas, o que é mais, não escondendo o seu contenta
mento, sempre que se recebiam notícias de afundamentos
de navios brasileiros.

, Assim é que, em uma das discussões, um dêles, infe
lizmente brasileiro nato, ou fosse Nicolau Peressoni, che
gou ao desplante de apregoar, alto e bom som, que "o fi
lho ou néto de alemão que não iôsse eixista não passava
dum filho de mulher deshonesta".

De posse de incontestavel prova testemunhal, resol
veram as nossas autoridades, com, o aplauso da população,
sequestrar ao convivia da socieda.de êsses brasileiros desfi
brados, os quais, recolhidos aos presidias da Delegacia de
Ordem Política e Social, rigorosamente incomunicaoeis,
estão sendo devidamente processados, afim de serem jul-
gados pelo Tribunal de Segurança Nacional .•

Além de Nicolau Peressoni, foram presos os brasilei
ros Max Muetler e Emilio Mueller e o alemão Alberto Her
mann.

Quantos navios já perdemos
A traiçoeira guerra submarina, desfechada contra a nave

gação brasileira, eleva as nossas perdas a 52.082 toneladas.
Êsses navios Ioram e IH de Fevereiro, o "Ruar{lue", de

5.1;')2 toneladas e a IR, o "OlilH\a", de 4.058; a 7 de l\1arço, o

"AraJmtã", de 7.874 e a 8, o "Cairú", de 5.152; a 4 de Abril o

"Cabedello", de 3.51)7; a 10 de ll'Iaio o "Parnaíba", (le 6.692 e

a 24, o "Gonçalves Días", de 4.996; a 10 de Junho o "Aleg'l'e
te", de 5.970, e a 26 o "Pedrinhas", de 3.666; e a 28 (lo eorren
te o "Tanumdaré", de 4.942 toneladas.

Há, além disso, que regísfrar o ataque (lo "TallJlHté", pela
aviação alemã, no dia 22 de IUarço do ano passado, no l\Iedi.
terrâneo, entre a Ilha de Chrlpe e Alexandria, e do "Coman
dante Lira", atacado a torpedo e granadas 'incendiárias, por
um submarino alemão, a 19 de llIaio último, no Atlântico. Es
tes dois últimos não fornrn postos a pique.

ESTALEIROS REABERTOS
Londres. 6 (A.P.) - O Almi

rantado anunciou que 23 esta

leiros, que tinham sido fechados
em consequencia da depressão
de construção naval, foram rea

bertos.

_'

IBerlim

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 - Fone 1.467

Eram angustiosos os bramidos das féras
Cleveland, 6 (United) - Em consequência de violentíssi.

mo incêndio ,em um circo de cavalinhos, na zona suburbana
desta cidade, a polícia teve de matar a tiros de metralhadoras
vários animais selvagens, que valiam vários milhares de dóla
res. A medida foi adotada para evitar o sofrimento das f'éras
que morriam incineradas.

Os bramidos de angústia dos infortunados animais eram

ouvidos a várias quadras de distância do lugar onde ardia o in
cêndio.

A polícia e os bombeiros, bem como o pessoal do circo, ti
veram de fazer grandes esforços para manter a multidão. Foi
necessário demolir as instalações anexas para evitar que as

chamas chegassem ao toldo principal.

hIV�Eembarque, pagando
praca 15.

Quando V. S. vir
um automovel
com esta chapa,
mande-o parar e

somente 11000 até à
15v ..9

EMBAIXADOR CAFFERY

Serão conhecidos os

segredos do avião

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Mei
reles n' 18 Tratar com João
Matias Gustenhoffen, no mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. lOvs.alt .. 4

MIAMI, 6 - O embaixador
Jefferson Caffery chegou a esta
cidade, partindo imediatamente
para Washington, atim de se

entrevistar com as altas auto
ridades do governo americano.

Londres, 6 (United) - Um
avião "Focke Wulf-190", tipo
de aparêlho que, até agora,
constituiu a maior preocupa
ção da guerra para os ingleses,
teve de aterrissar em território
britânico. O aeroplano alemão,
ao chegar em terra, encontra
va-se. em perfeito estado de
conservação. Isto permitirá
aos técnicos aeronáuticos bri
tânicos o estudo de todos os

seus detalhes e de todos os se

gredos de sua construção.
CASA MISCELANEA, distribui

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

A ofensiva contra
a Poesia

Fortaleza, 6 (D. N. P. A.) -

Reagindo contra o Congresso
de Poesia instalado sábado úl
timo, ina{lgurar-se-á, no pró
ximo dia 15, na cidade de Cra
to, o "Congresso sem Poesia"
a-fim-de estudar os problemas
de vital ínterêsse do Ceará.

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

Ex-interno do Serviço do Professor Le�nidas Ferreir� e ex-estagiário dos
servíees do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meirel es, 28.-0a8 16 às 18 horas.
Res: Conselheiro Mafra. 77-FLORlANOPOLlS.

«Sábado inglês»
Porto Alegre, 6 (C. P.)

Teve grande repercussão nos

meios interessados, a iniciati
va do fechamento do comércio
aos sábados à tarde, havendo
grande número de firmas lo
cais já adotado essa medida na

semana passada.
Segundo apurámos, novas

adesões se registraram e na

corrente semana maior será o

\ númro de estabelecimentos que
não 'terão expediente sábado à
tarde, esperando-se que, dentro
em bréve, todo o comércio
acompanhe a adoção do" sá
bado inglês".

Quem perdeu1
Valdemar Meiga, chauf

feur do automovel ri".

1.508, depositou na gerencio
do ESTADO um par de luvas
esquecido no interior de seu

carro.

UM'PRODUTO *R_ÂUL

Apel« dos esportistas russos

LEITE"

�!J��g�_ ��oJ�!!t�"s�t�v!'�p!� VaLd,?s�����e;s�m� f�r��,e�d���s��o����alemãs estão utilizando cortí- it tã t
'

d
vai operar de 150 aerodromos da Gra-Bretanha com um pespi at�'am-se ent ao a ravfes. a soal de terra num total de 400 mil homens se;undo declarou

nas de fumaça para ocultar cor ma e a acaram uriosa- .. - .., �

os movimentos da infantaria mente a coluna, frustrando a recen.te lrra��açao norte-amencana;. Algumas unidades nort:-
das vistas dos pilotos russos projetada ofensiva nazista amencanas ja operam. dos �eus proprros aeródromos, na Gra-
_ informa a radio local. Também os alemães adota- Bretanha, e outras I�laI� esta? cOl11:çando a ser instruidas, for-
H' di ram nova tatica ara rom er necendo, as suas p,rO�)l'IaS tripulações de terra. Os pilotos do

ta aae�i���:a laS
um �����e�� as linhas russas �a frente PdO corpo aereo do exercito norte-americano estão chegando à In

aviadores soviéticos na área Don. Um grupo de nazistas, glaterra em escala cada vez maior.

do Don avistou o que parecia trajando o uniforme do exércí
serem nuvens baixas de fumo to russo, penetrou no flanco
pairando ao longo da estrada, de uma unidade soviética, si
porém uma observação mais mulando atacar as tropas ale
cuidadosa mostrou que a "nu- mãs, enquanto tentava chegar
vem" escondia a infantaria á retaguarda russa. Os solda
em movimento para a linha de dos soviéticos, porém, desco
frente. briram o ardil e abriram fogo
Aviões de bombardeio de imediatamente, rechaçando a

tentativa nazista para romper
as defesas russas pela traição.

Moscou, 6 (R.) - "Atacai os alemães pelo ocidente", foi
o apelo dirigido aos esportistas da Grã-Bretanha e dos Estados
Unidos, numa reunião realizada em Moscou pelos seus colegas
russos.

"Amigos ingleses e americanos, não percais tempo. Quan
to mais depressa forçarmos o aniquilamento do inimigo co

mum, tanto mais depressa se alcançará a vitória" - diz o

apelo.
A reunião aprovou a seguinte moção: "Pelo fato de não

existir segunda frente na Europa, os alemães podem trausíerrr
suas divisões da França, Bélgica e Holanda para a frente me
ridional soviética. Esportistas da Grã-Bretanha e dos Estados
Unidos: estamos resolvidos a fazer tudo que estiver ao nosso
alcance e, mesmo, o que estiver acima das forças humanas.
Vossos tanques, artilharia e infantaria devem atacar os ale
mães, Cada um de vós deve estar onde será resolvido o destino
de vosso país e de toda a humanidade: no campo dp, hatalhaJl�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e inflamam mais depressa,mêço,
_

Nada sentindo no comêço da congestão ir, terna ou da inflaraa
çao, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença se
agrave e vá peiorando cada vez mais
E' esta a causa das moléstias mais perigosas!Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

INDICADOR MEDICO
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Uníversídade de

Genebra (Suíça)
Com prâtlca n08 hospitais europeus
Clíníea médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare.

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Aoreu Campanarío
Silo Paulo). Especializado em HI.
gíene e Saúde Pública, pela UnIver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsloteraola

Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.195

fLORIANOPOllS

I-

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos órgãos internos

Certos orgãos internos das mu

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

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

resfriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os orgãos mais impor

tantes são os que se congestionam
sem que a mulher sinta nada no co-

Regulador Gesteira sem demora.

Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e per tur
bações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemor
ragia, provocadas pelos sotrimentos do útero, fraqueza geral e de
sanimo provenientes do mau funcionamento dos orgãos útero-ova
rianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de
cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.
Comece hoje mesmo

Ia usar Regulador-Gesteira
------

'D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

J--------_---:..-:..-:..-:.-:..-:.-:.-: i__r_o____ NARIZ, GARGANTA

o Z. DE LINS Especialista, assistente do Professor Sanson
r. do Rio de Janeiro.

NEVES (I Pela manhã, das 10 às 12
Ex-assistente da Cltnica on�u te s = A' tarde, das 3 às 6

���:cY2�:��al d:e F���t II
Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447'

cína e do Hospital Psi- i
O MADEIRA NEVES d Iquiátrico do Rio de : r.

.- mi ico especia ista em

CONSUL�aO���' R. Tra· DOENÇAS DOS OLHOS[an o 33. Das 13 às 15 hs. Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de JaneIro
RESIDÊNCIA: Consultas Pela manhã: às terças. Quintas e sabndos. das 10 ás 12

Rua Trajano, 55. horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas
Consultório: Rua Joàll Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

I

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

Raios X, Raios ultra-violetas e Intra-vermelhos, On
das curtas, Cístoscopía, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a 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 - Flnrlanópelís

Submarinos -cargueiros IWashington, 5 (H. T. M.) - o rias aos navios de superfície, o que ::------ ...;
invenlor de submarinos Simon La- significaria uma economia dc .....

ke, ouvido pelo Sub-Comité de As· 14.000 milhas por viagem de ida e Dr. BEZERRA LEITE
suntos militares do Senado, advo- volta.
gou a construção de submarinos Os submarinos cargueiros, assim CLÍN JCAcargueiros ele 7.500 toneladas como afirmou o inventor, poderiam con- ,

um dos meios de evitar os torpe- duzir petróleo, canhões, tanks, 111an- MEDICÁ
dos inimigos, em lugar de tentar timentos, munições e homens, com

construir navios de superfície mais segurança e sem exigir o complica- CONSULTORIO:
rapidamente do que o "Eixo" con- do mecanismo ele combate aos sub- Rua Trajano, 33
siga afundá-los. Sem propor os car- mersiveis necessários em outros na- Sobrado CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS
gueíros submarinos como substitu- víçs: seriam de construção simples Consultas das 5 O·uvl·dos-Narl·z-6arganta-"abe�a-Pesco�otos para os aviões cargueiros, - o e rápida e poderiam ser manejados horas U" \I
que constitue o objeto dos estudos por qualquer tripulação de navios em deante.

D ARMINIO TAVARESelo Sub-Comité -, Lake disse que de superfície, após curto treino.

Fi-I
RESIDENCIA: f.. '

seus submar-inos estariam Iacilmen- rialrncntc, Simon Lake revelou pr· Rua Blumenau, 28 _ (Assistente do prof. ôanson)
te em condições de encurtar as dis- rante o Sub-Comité que em 1937 ACOMODAÇOES PARA DE:5CANÇO DOS OPERADOS
tâncias e o tempo para as entregas fora procurado por missões dos pai-

------------------1
Consultas 20$000 -- Operações a combinarà frente de batalha. Por exemplo, ses do Eixo com a proposta de ir

I
'

êsses submersiveis leriam uma via- aos países para auxiliar a constru- Dr. Antônio Moniz Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te}. 1461.-Residência 1456
gcm de 5.200 milhas até ao Egilo, ção de submarinos, proposta essa de Aragão O MARIO WENDHAUSEN (diplomado pela
em lugar das 12.000 milhas necessá- que êle recusara. r.

-

Faculdade Nac.
MÉDICO de Medicina da Universidade do Brasil)

Cirurgia e Ortopedia. Ex-Interno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
Clíníca e Cirurgia do médico do Deuartamento de Saúde

torax. Partos e doenças CLíNICA MÉDICAde senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Rua Deodoro, 16

Gabinete Denta,io

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

1'\CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
A v, Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Joséphi:1a Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.
Executa todo e qualquer trabalho concernente

à Odonotologia

I
Barbaridades alemãs na Lelonia)Londres, 5 (R.) - A emissora;

I
de elementos "não-holandeses".

'

holandesa controlada pelos na- O locutor nazista acrescentou
zistas, anunciou, pela primeira I que armas e outros objetos com

vez, em irradiação oficial, que prometedores tinham sido des
todos os elementos israelitas cobertos em casas de israelitas,
existentes na Holanda tinham nos Países Baixos.
sido deportados, segundo se adi- A rádio Orange, estação emis
anta nos círculos holandeses sora do Govêrno holandês na

desta capital. Inglaterra, foi também atacada
Os judeus foram acusados pe- pelo locutor hitlerista, sendo

los nazistas de instigarem o "Di- acusada de incitar à resistência
glesdag " - "Dia de Penitência" armada a população holandesa,
- e investigar casos de morte no continente.

V. S. JA' PENSOU NO FU. I
TURO DE SU A FAMILIA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS, SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes n.O 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

I
PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando-lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

30v. alt.·29

Cirurgião-dentista JOSÉ C. DE BORBA (Caló)

Representantes:
MACHADO & Cia.

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426

Resideucia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etOJa��a,�SP�:1
Florianópolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Clíuica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagtário do serviço de Proetologia

do Hospital Humberto I, de São Paulo .

Especialista em doenças de senhoras e doenças ane-retaís, Tratamento
sem operação e sem dôr.. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por proce
sos elétricos. Eletricidade medica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSUl,TÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 1601.

�..--..------....------..--..--.....(,���,.............--..--......----......------..----------..------------------------------------------�----------..--..--�

Material de 1· qualid�de

AVISO
ANASTArlQ KOTZ[AS a

visa à sua distinta freguesia
e ao públlco, em geral, que
mudou a sua loja de razen
das e arm u-inho para a rua

Felipe Scbmidt, no 17 (antiga
Agencia da Companhia Sin
ger).
Ftortanópolls. 3 t Julho 19��

ANASTACIO KOTZIAS
i5v,5

A AGENCIA FORD avisa (lÓS srs. proprietarios de �utomoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.
GASOGENIO LIGHT

a exclusividade desse produto, fabricação intei�t'QlI;t\ente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela comissão de técnicoS!
encarregados pelo Governo, já é conhecido' em ..todo o Brasil como de absoluta precisão, eficiencia e de faci! manejo. Com o maximo prazer ministra-se aos

snrs. interessados toda e qualquer infolt'mação a respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes aparelhos, dentro de breves dias.
Rua Conselheiro Mafra N· 54 Telefone. 1.665 Telegrama .TUFFIAMIND

Dr. (I6r'10
Galletti

G. I
Associacão Comercial de Florianõpolis

ASSEMBLÉtA GERAL EXTRAORDINARIA
FeIo presente são convocados os srs. associados para a O ADVOGADO ACACIO MO-

sessão de Assembléía Geral que se realtz s rá a 10 do cor- Escritorio Técnico de Topografia e Urbanismo Ltda. REIRA comunica aos seus a.
rente, na sé de social, à rua Trajano, 13 -sobradu-

M d·'" d t T I· migas e clientes que mudou
às is horas, para o fim especial' de se elegerem os vogais e Iça0 e erras - opogra la o seu escritório para a rua
9 suplentes que deverão ser apresentados pela Associa Precisa-se de agrimensores, topógrafos, medidores, calculistas e «Decdóro s nO 23.

Cão à Comissão de Salário Mínimo do Estado, de coator- desenhistas.
midade com li lei. (das 9 às 12 e das 2 às 5)

Os candidatos .deverão apresentar-se à rua Joinville, n l O, até o dia Residência: "La Porta Hotél"
Florianópolis, I de agosto de 1942 S' dias utei

ADAUTO FREITAS, Secretario.
i- de Agosto. omente nos las uteis. apartamento 112.

10v 5 ._. _..a D !!���.�.��:..������.�: -=� Caixa-Poslall10-Fone: 1277

�������---------,���������-������������������

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.ft68.

CASO
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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que sempre deixa ressaibos, nas

más digestões, o "Sal de Fructa"
Eno age imediatamente, fazendo
voltar o bem estar, preparando-o
para outra farra ...
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

•••

Vende·se OU aluga.se

COMEM(tANDO A PASSAGEM DO 70° ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO, O CLUBE DOZE DE AGOSTO REALIZARÁ GRANDIOSO BAILE NO
DIA 12 DO CORRENTE -- DUAS GRANDES ORQUESTRAS -- "SHOW" COM OS DEMôNIOS DO RITMO"

Vendem-se

ENO "�� de�(- ,/ por motivo de viagem, com

urgencía, diversos móveis em

perfeito estado. Ver e tratar
à rua Uruguai, 29 (fundos),

----------------- das 12 horas em diante.

, Outra de Lavai para servir aos alemães i QUARTOQ
vs.-3

� .: Londres, 5 (R.) -- Consta em círculos franceses combatentes que o desprestígio de
Laval tem-se agravado ainda mais pelo novo método que adotou para recrutar mais 300 mil
trabalhadores franceses para as fábricas alem ãs. O colaboracionista n. 1 criou uma situação
artificial de desemprego, com o fechamento arbitrário de fábricas, sob o pretexto da falta de
matérias primas. Sómente na região de Paris foram fechadas cêrca de 60 fábricas, sendo as

suas paredes cobertas de cartazes, contendo toda a espécie de convites para que os operá
rios sigam a trabalhar na Alemanha. Os cart azes foram arrancados e cuspidos e os operá
rios, abertamente apoiados pelos seus patrões, estão manifestando disposição de permanecer
em casa, de preferência a seguir para a Alemanha, virtualmente como escravos.

;;��������������������-----------------�----------�--

Gasogenio SULLylA Carvão Vegetal
Adataveis a CAMINHÕES - ONlBUS - AUTOMOVEIS t

e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia ,
de 75% sobre a gasolina. !

PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA i

I Já adotados, por cOIP��es���a�s�L em varres serviços de ti
TRANSPORTES U!

I

a propriedade ri' 35 à rua Al
mirante Lamego, composta
deum bungalow confortavel
e moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma

casa propria para instala
ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

centro, ou próximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

Aluga-se um, à rua Cunse
lheiro Mafra, para solteiro
ou casal sem filhos. Iníor
mações nesta redação.

3 v.-3

TERRENO

DISTINTO
... até no penteado!

Esta é a exclamação que o Sr.
sempre ouvirá se fizer uso cons

tante da Loção e Brilhantina
Líquida ou S6lida de Coty ...
Primeiramente, friccione os

cabelos com a Loção. Em se

guida, use a Brilhantina. Assim,
seu penteado se tornará firme
e sedoso e ganhará um brilho
que não é gorduroso. Lembre-se
ainda que há sete ten
tadores perfumes, à sua

escolha, na Loção e

Brilhantina Coty.

1LOÇÃO E

BRILHANTINA

,

/

Vendedores autorizados:
C. 'RAMOS & eis.

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

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos

Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.
,_

Gratifica-se com 50$000 a

pessoa que encontrou um
cachorro «bull-dog»; com 5
meses de Idade, pelo branco,
malhado de beige, e o entre
gar na Casa «Três Irmãos»

3vs.-3

II

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

polis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Frauklin Ganzo

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

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

V - 35

HOJE EM DIA ...

Vende-se excelente terreno,
medindo 20x50 mts., situado
à ESQUINA da avenida Rio
Branco com a rua Nerêu
Ramos. Tratar à rua BIu·
menau, 28. SV.-5

Farmácia "Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS

Futebol, hoje em dia, é jogo
para valentes. Quem tiver mais
"apetite" e mais resistência os

s-ea, alcança rápida consagra
ção. Não é "crack" o mais téc
nico, o mais habilidoso no "pe
dejar" (como quer o João Tei
xeira de Carvalho) a bola, mas,
sim, o mais eficiente no traba
lho de "desatarrachar" as '''do
bradicas" osseas ou de "desar
mar"

-

esqueletos. O "paladar"
atual exige o pontapé na anta
gonista, porque a bola não é
culpada de, às vezes, entrar na

meta sem pedir licença, para ti
rar uma "madorna" nas redes ...
Se a coisa continua assim, com

êsse "desembaraço", a polícia
terá que proibir o futebol, como
proibiu a capoeiragem ... Atual
mente não se escolhe mais o lu
gar para o pontapé. Para que
perder tempo, se o essencial é
mandar o "condenado" para a

enfermaria ou para o cemité
rio? Tanta "bravura" que po
dia estar sendo melhor aprovei
tada nos campos de batalha da
Europa ...

Aluga-se lima sala

Hoje e amanhã será a sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS

grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V 48

Vende-se u� terreno p�o-
prro para erra-

ção e lavoura, com 10 mi
lhões de campo e msto, en
cerrando cerca de 2nO cabe
Ç3S de gado e 8 ou 10 ca
"in lias , extremando com a
cidade de Bom Retiro.

Infor-Imações com Manoel Boell ,

em Bom Retiro. 15v-8

Gratifica-se

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa "Hcepcke),

FONE 1.642

JOSÉ BRíGIDO

ALIANÇA
Séde: Avenida

DO LAR (LTDA,)
••• 5' andar

Carta

Rio Branco n. 91
RIO DE JANEIRO

Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano Federal do Brasil
Resultado do sorteio realizado no dia 31 de Julho

de t 942, de conformidade com o Decreto-Lei n 2.891
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. fiscal Fe�
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as ins�
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Especial. Premiado o n. 9.670
9.670-Milhar-Primet'o prêmio no valor de rs. 10:000$000
670-Centena no valor de rs. 1:200$000

Inversão do milhar no valor de rs. 300$000
Plano popular. Premiado o n. 9.670

9.670-Milhar-Primeiro Prêmio no valor de rs. 5:000$000
c70-Centena no valor de rs. 600$000

Inversão do milhar no valor de rs. 300$000

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

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 1942.
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal

Eduardo F. Lobo =-Diretor.Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O "BOLETIM DA SBAT"
Está novamente em circulação o "Bo

letim da Sociedade Brasfletra de Auto
res Teatrais". O "Boletim ela SBAT",
que melhora a cada número; oferece um

farto manancial de informações sôbre
as ocurrências sociais no bimestre de
maio e junho. num noticiário abundan
te e variado, com ilustrações fotográfi-
cas que documentam o grande interês
se que vem despertando a atividade da
SBA'l'. Através do exemplar que recebe
mos, o qual agradecemos nesta oportu
nidade, vimos o esmero de confecção
do "Boletim" 211, que publica matéria
Interessante como: a posse de Olegário
Mariano no cargo de Conselheiro e os

díscursos que foram pronunciadas nessa

cerimônia; inteligência do art. 70 e suas

alíneas, elo Estatuto; "Esboços biográ
ficos ele autores teatrais"; a recepção
oferecida a Louis Jouvet; os Patronos
das 30 cadeiras elo Conselho Deliberati
vo; Estatísticas das peças representadas
nos teatros, circos e estádios no Brasil;
a ativielade autoral, além ele outras no

tas, dos balancetes, atas e notícias do
Departamento dos Compositores. Está
de parabens a SBAT pela publicação
dêsse número do seu "Boletim", que
merece todos os elogios.

Bronchite
::11 I ,

ii

Friccione este poderoso unguento na'
pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar.
rho, allivia a congestão, e toma

mais fácil a respiração.

Procura 2 quartos
Inglês solteiro procura

dois quartos mobiliados, com
café pela manhã. em ambi
ente sossegado. Tratar com
D. A. G., Cabo Submarino.

6v-S

S a ng uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
E'lJotados, Anêmicos, Mã ••
que cri,m M,grol, Criança.
r.quíticlI, receberão I toni-
ficação ger.1 do orglnÍlmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

III
II"

AS VÍTIMAS DOS ALE�IÃ.ES
NA POLôNIA

Londres, Julho (Interaliado)
O Major Gazalet apresentou uma

moção à Câmara dos Comuns, de
nunciando as atrocidades alemãs
na Polônia. A moção diz que as
autoridades nazistas executaram na

Polônia, oficialmente, mais de .••.

140.0QO homens e mulheres, tortu
ral-am um número muito maior nos

campos de concentração e nas pri
sões, deportaram 1.500.00() para o
trabalho escravizado na- Alemanha
e assaltaram os bens de mais de ...
2.000.000 de pessoas nas provincias
ocidentais, antes de as expulsarem
para a Polônia central, agindo in
juriosamenle contra o direito inter
nacional e as próprias leis da hu
manidade. Essa moção é um do
cumento que protesta em nome da
civilização contra a política de ex

terminação deliberada do povo po

Jonés .

o REICU NUNCA CUMPRIU COISA ALGUMA

.................................................--..�..a;�4)O�S�HJ,A�B�[V!T�A���TTFERS��D�A�S�ÍfMN.
DIAS ORIENTAIS ANTE A
PERSPECTIVA DA FOlIE
Londres, Julho (lnteraliado)

, Os 70.000.000 de habitantes das ín-
dias Orientais Holandesas estão
diante da perspectiva de passar fo
me durante os meses elo próximo
invel�n? Isto se revert��á. num g?l
pc seno para o pr-estígio dos Ja
poneses nos territorios ocupados,
na zona do Pacifico.
A braços com a escassez de trans

porte marítimo, os japoneses se
vêem incapazes de fazer o transpor
te de suprimentos para as ilhas de
Banka, Borneo, Amboina e várias
outras que, durante a administração
holandesa, puderam sempre evitar
a fome.
Mas, com quasi Iodas as 750.000

toneladas mercantes de navios que
f'aziam os transportes nessas ilhas.
destruídas, ou invadidas, os japone
ses estão agora na impossibilidade
de reorganizar êsses serviços. Noti
ciou-se que os japoneses requisita
ram os barcos a véla dos nativos e
isso indica gruvc escassez do trans
porte marítimo.

I
"Reduzidos ii necessidade de re

quisitarem os pequenos barcos dos
nativos, os nipões se precipitam
num esforço por evitar a fome, que
significará um golpe terrivel no seu
tão propalado programa de prospe
ridade, que diziam ser superior à
administração holandesa" - decla
ra um economista.
"Por muitos anos os holandeses,

empregando meios de irrigação, de
cultura especializada, excelente
transporte e pesquizas científicas,
conservaram o Arquipélago livre da
ameaça da fome".

Os japoneses estão falsificando
estatísticas sobre a produção, num

esforço de fazer com que a produ
ção anterior à sua conquista pareça
inferior. E, ao mesmo tempo, captu-
ram os barcos dos nativos para dar
a impressão de que estão de fato
realizando grande esforço para o

transporte dos viveres.
Tendo assaltado grandes quanti

dades de víveres para o seu Exér
cito, o Japão aproveita a escassez
de navios para explicar a Iôme rei
nante nas índias Holandesas.

Washington, 5 (U. P.) - Em esferas bem informadas anunciou-se que as notícias
recebidas da Europa indicam que a Alemanha não cumpriu com a parte que lhe correspondia
no acôrdo estabelecido com a França para o intercâmbio de mercadorias. Acrescentam
que, além de obter as mercadorias de confor midade com o acôrdo, o govêrno alemão e as

empresas particulares realizam grandes compras na Bolsa Negra Francesa. Por outro lado,
diz-se que a Suécia se recusa a aceitar crédit os alemães de qualquer natureza em troca de
colocação de produtos suecos, e insiste em que a Alemanha aumente as entregas de carvão
ao país.

Crédito Mútuo Predial

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

Proprietários: J. Moreira & (ia.

27 DE JULHO
Foi entregue a prestamísta Waldemar L. da Silva,

residente em São Francisco (Santa Catarina),
possuidora da caderneta n. 9.839, o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Julho de 1942.

18 DE AGOSTO
Mais um Iormídável sorteio realiza rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de AGOSTO (3j.feira),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de

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

da

.....................................................

Consulta

Contribuição
médica gratis !

apenas 1$000

A guerra quimíca

........................................�.I(�...." .....��

O sr. Herbert Morrison, secre
tário do Interior da Inglaterra,
declarou que já não se torna
necessário trazerem os ingleses
consigo as máscaras contra ga
ses, salvo quando tiverem que
passar noites fora de casa. Hoje,
portanto, predomina nas Ilhas
Britânicas a convicção de que
os alemães não recorrerão á
guerra quími ca.

É preciso dizer-se que tal abs
tenção não advém de qualquer
escrúpulo da parte dos nazistas
em lançarem mão ele um proces
so condenável c proibido. Es
tivessem êles em condições de
o fazer sem o receio das conse

quências, c as mãos não lhes
tremeriam na hora de executar
mais um crime revoltante.

O govêrrio britânico sabe dos
motivos pelos quais Hitler não
ordenou que se lançassem car

gas ele venenos sôbre os países
inimigos. E Hitler tão bem
quanto os dirigentes do Reino
Unido sabe por que se con
teve ...

Sem dúvida, se a Alemanha
tivesse conseguido manter a su

perioridade aérea acabaria por
tentar a eliminação das "raças
inferiores", fulminando-as com
nuvens deletérias. Mas além de
não estar mais com o domínio
dos céus, tem a certeza ele que
os adversários não cruzaram os

braços no que respeita ao apa
relhamento próprio para uma

exemplar ao usoresposta
gases.

Os japoneses, seus aliados, já
fizeram algumas tentativas em
tal sen tido, na China, e pelo que
houve decidiram... retrair-se
um pouco.

Mas o sr. Morrison tem razão
quando, depois de tranquilizar
os seus cornpatriótas, todavia
não os deixa desavisados de
qualquer possibilidade de ata
que alemão que signifique um

ato de extremo desespêro. Isto
póde ocorrer no fim da guerra,
quando os hitleristas, cônscios
de que nada mais lhes assegu
rará a vitória, quiserem dar ao

desf'êcho da lula a feição de
uma catástrofe para o povo ale
mão ... Aí, desde que Hitler e
os seus sequazes se sintam sem

salvação, pouco lhes interessará
o sacrifício daqueles que os

apoiaram, tomando a sua pesa
da parte de responsabilidade
nos crimes cometidos, mais
uma vez, contra a civilização.
Isso, conclue o "Correio da

l\Ianhã", é que dá motivo às pa
lavras tranquilizadoras do mi
nistro do Interior inglês aos
seus concidadãos. Por uma su

posição de que os alemães guar
dassem qualquer escrúpulo em
serem cruéis, o sr. Morrison não
correria o risco de dar um con
selho que seria, então, de todo
desarrazoado ...

: 1?l1t131:�lr.. ! :• A SIFILaS ATACA TODO O ORGANISMO •
• U Fígado, O Baço, o coração o Estômago, os •
• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- .•
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
•

Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr. •O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
• como auxiliar no tratamento da Slfilis e Reu- •
• matismo da mesma origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
• O ELIXIR «91�». dada a sua Atesto que apliquei muitas •base. é ótimo auxUiar do tra- vezes o ELIXIR «91�» obtendo
• temente da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados •
• te nos casos em que a via bo- DO tratamento da Sífilis. •cal é a única possfvaL• (a) Dr. Beaedito Talosa. (a) Dr. Rafael BarloleUi •
• •
••••••••••••••••••••••••

COSPEM NOS ROSTOS DOS
VOLUNTÁRIOS

Londres, Julho (Interaliado)
Cuspir na face dos voluntários na
zistas holandeses para o serviço
militar na frente russa é uma prá
lica mui to espalhada por toda a

Holanda ocupada. Foi anunciado, de
acôrdo com o jornal controlado
pelos alemães "Het Algemeen Han
deslshlad", que êstes atos de dcs
prezo serão rigorosamente punidos.
O jornal nazista diz que foi emiti
do o seguinte aviso das autoridades
alemães: "E ultrajante que os ho
landeses que regressam da frente
russa sejam cuspidos

repetidamenle'lA população está avisada de que se
rão tomadas as mais rigorosas me

didas, se não deixar de praticar
êsses atos de provocação", .... .. ...... ..__...

de

O'�rIm

����
�e�BHISTOL

cfo1 wte/.JIl/� /ábr�:
PILULAS DE BRISTOL

O LUGAR DA POLôNIA NOS
lUARES

Londres, Julho (Interaliado)
Por ocasião das comemorações da
Festa do Mar, o primeiro ministro
do govêrno polonês no exílio c Co
mandante elo Exército, General Si
korsk i, fez a seguinte declaração:
"A Marinha de guerra e a Marinha
mercante da Polônia, lutando lado
a lado com os nossos aliados, cobri
ram de glória a bandeira polonesa
c demonstraram que a Polônia tem
direito ao lugar que ocupa nos ma
res do mundo. Estou convicto de
que essas forças contribuirão efici
entemente para a reconstrução da
grandeza da Polônia nos mares, de
pois da guerra",

AVISO As Senhoras
que subscre

veram uma lista para
acquisição de uma Ima
gem de Nossci Senhora
Auxiliadora, destinada à
Visita Domiciliária e ain
da não tenham contri
buido com a Impor-to.ncíc ,

roga-se o ob�equio de
entregar na residencia de
D. Edésio Aducci, à rua
Visconde de Ouro Preto.

/ ,

• Para a perfeita conservação do seu

carro, o Snr. esmera-se em trazê-lo
sempre limpo. Com mais forte mo

tivo deve cuidar da conservação do
organismo, fazendo, periodicamente,
a limpeza e desinfecção dos rins
com H E L MI T O L de Bayer.
• Do perfeito funcionamento do
aparelho renal depende, em grande
parte, a saúde presente e uma velhi

forte, sadia e livre de achaques.(

Se o leitor é paraquedista..."Washington, 4 (Por Stephen J. cionar um paraquedas, à altura de
Me Donough, da Associated Press) /iOO metros.
- Arthur H. Starnes, soldado pa- Durante a descida, ainda pelas
raquedista, que acaba de ser cita- declarações de Starnes, o paraque
do em Ordem do Dia, pela coragem dista não tem a menor impressão
extraordinária que demonstrou, ao de "descida", nem perde os senti
saltar de paraquedas a sete mil me- dos, podendo raciocinar perfeita
tros de altura, em pleno combate mente.
aéreo, diz, com a maior slmplícída- Dando as razões de seu procedi
de que se possa admitir, que, o me- menta, Starnes assim se expressa,
lhor meio de se garantir um salto à guisa de ensinamentos: "Quando
é não procurar abrir o paraquedas um paraquedísta se achar no es
até que se sinta próximo à terra. paço, ainda. dentro elo avião, deve
Convém notar que Starnes é de- tratar ele não entorpecer os rnús

tentar de recordes de descidas em culos. Depois que se lançar no es

paraquedas, nos Estados Unidos. paço, deve manter o paraquedas fe
Em uma de suas descidas, com apa- chado, para imprimir maior velo
relhos que transportou a tiracolo, cidade à descida, considerando que
poude observar a velocidade que os "nossos inimigos" costumam
desenvolvia, enquanto conservava metralhar, ele seus aparelhos,
fechado o paraquedas: 350 quilôme- quando ainda no ar, em plena des
tros à hora. Enquanto descia, e com ciela".
serenidade pasmosa, conversava "Por outro lado - contínúa _

com os postos ele radiotelefonia, esta velocidade descendente é ab
por meio da estação portátil que solutamente necessária, para que
trazia consigo. se chegue mais cedo à camada at-
Sómente quando se achava a 400 mosférica em que a respiração se

metros do solo, o que poude verifi- processa com maior segurança. As
cal' em um altímetro de pulso, sim, em poucos segundos, nos

abriu o paraquedas, chegando aí- achamos onde o ar é respiravel sem
roso, como se não tivesse feito tão o auxílio de "respirador artificial".
arriscada viagem! Para os princípíantos, Starnes
Essa descida experimental, como recomenda o seguinte: "Lançar-se

tantas outras, serviu para dernons- ao espaço; não se preocupar com

trar, cientificamente, as condições a sensação ela "terra' girando" em

físicas dos paraquedístas, enquan- baixo: a abertura elo paraquedas
to se encontram no espaço. fará que cesse essa impressão; con-
Starnes realiza suas experiências servar as pernas sempre rigidas,

em colaboração com diversos téc- para evitar que o cordame se em.

nicos e cientistas das Universidades baraee nelas; ter a boca aberta e

ele Chicago e Harvard. Neste mo- gritar com todas as fôrças clurante
menta, estão a seus dispor um cam- o trajeto, para igualar a pressão
po de aterrisagem e um laborató- nos ouvidos e conservar a sereni

dade.rio para suas experiências.
No laboratório estudam-se as

condições físicas e mentais elos pa
raqueelistas, como sejam, pulsa
ções, temperatura, consumo de
oxigenio, velocielade de descida e

movimento giratório do corpo, du
rante a quéda.
No curso de suas declarações,

Starnes afirmou que qualquer pes
sôa ,mesmo sem nenhum treino
nesse particular, poderá. fazer f'un-

- .i.J#

•••••••••• � .

IAVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegr�-Florianópolis

Empresa. Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos,
Aqente em Florlanopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Para os últimos dias da liquidação na «A MODELAR», novas e grandes baixas de preços ! ��
�:�

.

Artigos para Senhoras Artigos para homens Artigos pára Crianças �i��:� Capaa de borracha, lisas, desde 45$000 �.�
�:� Manteaux Americanos, pura lã. desde 132$000 Sweters de 1/2 lã 12$500 Capas estampadas 55$000 �:��t� Blusas pura lã 40$000 Blusões de tecido, impermeavel 73$000 Capas ponche borracha, Americana 65$000 �:+++� Capas de borracha Americauas 95$000 Capas ímpermeavels, duplas 245$000 S b t d

.

h m onde r�j
l...+_.I o re u os e casaqum os, co g!'1A �....
�t� Capas de borracha estampadas 89$000 Cerca de 500 ternos finissima confecção, desconto ! r�'

�+ Finissimos Tailleurs de pura lã 95$000 saldamos nelo custo exato! Para Cama, Mesa e Janelas lt��:� Galochas americanas, saldamos 23$000 Jaquetas de
-

couro 245$000 Cretone superior, tipo linho, metro 1 0$700 �t��:� Passadeiras de congoleum, largas, metro 9$500 Filet, à mão, em metro 31 $500 rt��:� Péles Passadeira de cong. mais estreita 7$900 Tamanhos e preços de Congoleuns:. rt��:. Boléros de pele 285$000 Nos tapetes de lã, Bouciê abatimento de 20%! 1,85 x 2,75 110$000 �t��:� Capas » » 135$000 2,30 x 2,75 132$000 �t��:� Martas }) II 85$000 JÓgos de Lingerie 2,75 x 2,75 155$000 rt��:J Casacos» » 410$000 Jogos de Jersey, 3 peças 85$000
.

2,75 x 3,20 175$000 �.��t� · II » 3/4 615$000 Jogos de opala, 3 peças 35$000 2,75 x 3,66 195$000 ••+

�i� Aproveitem os últimos dias dessa grande liquidação.- Vendas só a dinheiro! �!�� ��J,�.,. +++
�t ..+..+ +..+..+..+..+..+..+..+..+..+ + + + +..+..+ +..+..+..+..+..+ +..+ + + +;.+ +..+ +..+ +..+..+ +..+ + � +.!+.+ +..+..+..+ + + «�+�
�.�._.•_._•••••••••••••••••••••• +� + ••••••••• +' +' + ••••• +' •• +' • +' ••••••• +' ••••• _ ••_._._._._._._.�._._.����

NOVAS AMEACAS [§l�l�U§jfjl§J��[iiIi!I2l�I2Il2iI2JI!(2Jl2lIiii��1tJ12n2i��1Il1ll1ll��ftJ��II1�
Vichí,5 (D. P.) - o General Nie- � �hoff, comandante das forças ale-

. m ãs de ocupação na zona frontei- � p [2}
(�ranco-belga, expediu aviso, no fQI ara ca5acc5 e �
qual adve�te que serão detidos e !XI IX!
deportados 50 reféns, �aso, .antes do Da ..

d ' I
. IX!

dia 15 do corrente, nao seJam pre-

(f]ltJ yastlll OS, U tlm'a 19l�sos os assassinos do açougueiro 'iiIII C
Gruscuka e do mineiro Koazma-
rek, ambos de naci?nalidade polo- [§I d �
llêsa. O General Nlehoff expressa !XI pS ron�g�mi IÃI
também que ambos foram mortos IXI U W 00

::�:;�:�:J�:e!:"�/i;:�:: ,��:�� I visitem a C . SASANTA ROSA ICamisas, Gravatas, Pijames,!Xl

�:;;�,d:� ::��;l'����E���� I ia rua Felpe Schimidt, 54 I- Rua Trajano. 12. CD !.Xl

Um «caso» Dione, na l§IiJ{fI�i'���r§.f���i!�_IiJf2i�l?i!��5i�"i���tilil��liI���[fI���
Irlanda •••••G•••••••••••••••••••••••••••••••

Dublin, 4 (HTM) - Os dois me- • •ninos e uma menina que sobrevi-
• •veram no novo caso Dione, ocorri·

do no Eire, encontram-se presente-.
A

S E DAS -.mente no hospital desta capital. UI'

Os três gêmeos estão passando
bem. Depois da morte dos outros • •
dois bebés, os três sobreviventes •��;��ci���sb����;,sp�::;o l�{��l��: : padro-es maravl-lhosos, finíssimo acabamento _
para esta capital. •O primeiro dos quintuplos nasceu •

d Ih i
'

b
'

d
'

às 21 horas e o último às 23 horas. • as me ores a ricas o paiS, sao �
Todos pesavam de duas a três li· #I.bras emeia.. d b I

-

d
..

O médico, que assistiu o nasci· • encontra as nos a coes a 8
mento teve de pedir longamente A •pelo t�lefone uma ambulância e •
gasolina para o transporte dos be·

JCQ08. 'O A """"._bés ao hospital de Dublm, o que
constituia a única possibilidade
dos cinco recem·nascidos sobrevi· •verem. Finalmente, uma ambulân· .,
cia da Cruz Vermelha atravessou ti •
toda a Irlanda, de Dublin a Brea-

• Dt'a't"l"amenle recebemos novl'dades •ghy, e trouxe os bebés rapidamen·
te para o hospital. • •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
----------

. - .

P I
Rádio: Telegrafia - Electricidade

oupas - u O'VareS AULAS NOTURNAS, Início dia
... 2 de Junho-Rua João Pinto,

Cobertores - Sobretudos - Pantufas 13, Sobrado.

A
� .I Médica EspiritaAGENCIA �NNER I���� ��u;:,esl�2alto�r��d��e���

RUA DEODORO -- 33 22-1092- Rio de Janeiro. .

Jornal argentino
suspenso

Buenos Aires, 4 (R.) - As
autoridades policiais notifica
ram a direção do jornal "Ar

gentina Libre" de que deve
suspender a publicação, duran
te 30 dias, por ter publicado,
em seu número de quinta-feira
passada, os artigos intitulados
"Mirando hacia Chile", do sr.

José Maria Cantilo, e "Las
Diez Mentiras de la Sesión Se
creta", do deputado nacional
Raul Damonte Taborda.

As reservas inesgotaveis dos russos
, lingrado, mas principalmente

Zurique, 5 (R.) - As autor�- as indústrias trans-urais deve
dades militares alemãs, segnn- rão ser apreciadas de maneira
do declarou o correspondente no bem diversa".
jornal suiço "Die Tat", encon- O correspondente do "Die
tram-se perplexas ante as re- Tat" comenta as tentativas ofi
servas aparentemente inesgocá- ciais e as da imprensa alemã em

veis dos russos. . explicar o contraste entre as ci-
Afirma êsse correspondente fras astronômicas divulgadas

que "a produção russa, particu- pelos nazistas sôbre as perdas
larmente a de "tanks", ainda se materiais dos russos - "sufici
encontra bastante forte para as- entes para equipar exércitos in
segurar enérgico poder defensi- teiros de países menores" - e a
voo Por êsse motivo, não só as crescente resistência do Exérci
indústrias de Moscou e de Sta- to Soviético.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e .Agrícola
de Santa Catarina
Rua TraJano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo CertUicad.)
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço' telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças.

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

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

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

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

melhores taxas :
CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 6%
CIC AYiso Prévio 8%
C/C Prazo Fixo 90/0

Aceita procuracllo para receber vencimenlos em to
das as Reparticões Federais. Estaduais e Municipaili.

Bons exercicios no Recife
Recife, 5 (A. N.) - Realizaram-se, com grande êxito os

exercícios de socorro a acidentados de "tanks" e carros de' as
salto, com a assistência de enfermeiras da Cruz Vermelha Per
nambucana. Para os exercícios, foi aproveitado um trecho do
Rio Capiberibe, que foi atravessado pelos padioleiros, que exe
cutaram a difícil tarefa com desembaraço e habilidade dignosde nota.

-

Companhia c Aliança �a Baia»
Fundàde em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e MarítimoG
-----

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais dE � 54.700.:000$000
Responsabilidades assumidas, • il.929.719:000$000
Receita � 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro » 85.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos)>> 22 354:000$000

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

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

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & Cil.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social I
Fazem anos hoje:
A exma. sra. dra. Josetina Sch

weidson, esposa do conceituado
comerciante desta praça sr. Ja
ques Schweidson, proprietario
de "A Modelar";
o sr. Albertino B. Machado;
o jovem Paulo B. Barbosa,

estudante;
o sr. Raul Tiago de Sousa,

proprietario do "Salão Brasil",
à rua Tiradentes.

o jovem Mario Altamiro, ti
lho do sr. dr. Altamiro Guima
rães, secretario da Fazenda;

o sr. dr. Anísio Dutra;
o sr. Antonio Pedro da Silva

Medeiros, proprietario da Far
mácia "Medeiros", da Laguna;

a exma. sra. d. Helena Sohn
Ramos, esposa do nosso preza
do conterraneo sr. dr. João A.
Nogueira Ramos.
CLUBES

CLUBE "12 DE AGOSTO"
Há 70 anos passados, num so

brado da então rua Augusta, hoje
João Pinto, houve uma reunião de
pessoas, cujo fim era a fundação de
um clube recreativo. Eis como sur

giu o nosso clube 12! Surgiu modes
tamente, sem dúvida, porém surgiu
com vontade de ir avante, de pro
gredir. Em geral começam-se assim
as empreitadas: a principio, sem

alardes, mas movidas adiante pela
constância e serenidade dos que sa

bem de fato construir. E o clube 12
cumpriu o programa que lhe traça
ram seus fundadores: recrear a nos

sa sociedade. Nada nos alegra mais
a vida que uma boa recreação. Dês
te modo pensando, aquelas onze

pessoas reuniram-se num bloco que
fizesse algo de bem à cidade. Seus
esforços não foram inuteis. Os que
vieram depois, sentiram a necessi
dade de manter e melhorar, sem

pre, o jovem clube, já possuidor ele
uma trudição. Era preciso honrá-la;
engrandecê-la! Não apenas com pa
lavras bonitas, mas com iniciativas
decididas. Abaixo os braços cruza

dos e mãos à obra!
:E:ste programa o Clube 12 vem

cumprindo, prodigalizando à socie
dade florianopolitana noites e noi
tes de muita alegria e recreação.
Dia 12 próximo, data elo seu 70°
aniversário, teremos mais uma des
sos radiosas noites. Aguardemo-Ia
COI11 justa ansiedade, certos de que
será à altura da sua tradição.

Nascimentos:
Está em festas o la r do sr.

Agostinho Silva, pelo nasci
mento de seu tilhinho Sione.

FalecImentos:
Em sua residencia, à rua Der -

doro, 24, faleceu, ontem, a

exma. sra. d. Luiza Rothsahl
O sepultamento de seu cadáver
efetuar-se-á hoje, às 16 horas.
no Cemitério Público.

Iam morrer e deram vivas I

As Nações Unidas resolutas a esmagar a

guerra do corso do inimigo

Embora não tivesse sido fornecida lista regular da destruição, pelos aliados de submarinos
inimigos, quer no Atlântico, quer no Mediterraneo, o número dêsses· afundarnensos tem
aumentado firmemente. Uma indicação do êxito marcante obtido com as contra-medidas
aliadas é dada por um comunicado do Almirantado Britânico, informando que 1.276 oficiais
e marujos inimigos tinham sido salvos dos submarinos afundados até fins de 1941, os quais
se encontravam agora em campos de prisioneiros. Na fotografia: Um submarino danificado
subindo à superficie depois de um ataque no Mediterraneo. (Foto de British News Service).._ ...

_----------

Será impraticavel a «2a. frente» européia 1Washíngton, G (H. T. M.) - A . I objetivos: atingir as comunicacões
rx:aioria dos, técnicos militares ame- Alguns elu.:Vi�lam que a guerra

pos-I
e o moral alemão. É, pois, um "elos

ricanos esta convencida de que a sa ser decidida dessa maneira, Ou- melhores senão um dos maiores
abertura da segunda frente na Eu- tros sustentam que a teoria ele elementos para a vitória".
rapa � il�praticavel nas at�lais cír- Drouet não foi ainda post� em pr.o-, É interessante notar que Balel
cunstãncías. A falta .ele navios para va, sendo, POlS', prernatur o, pelo win, que goza ele grande autorída-assegurar o abastecimento ele cor- menos, condena-la, mostrando-se ele se revelou clt a t it.. ,. . . , I ,," . Irc n e IflLl.I o tem-pos .expedIcIOnanos Importan�es mesmo lll:llll�elOS a pensar que os po cético a propósito ela possibili-constitue o fundamento essencial bombardeios intensos, como o que dade ele oanl1aI']f

A •
" "c oc. c -se a guerra pe odessa opinião. so reu Colônia, poderiam quebrar bombardeio ela Alema 1 Par-

tê
.

I
- nla. mecea reSIS encia a ema. ter sido influenciado pela obra do

Assim é que Hansen Baldwin es- major De Seversky - "A vitória
creve: "O bombardeio aéreo ela Ale- pelo poderio aéreo" - preconizanmanha não golpeia somente a pro- elo o recurso à aviação, numa esca
dução de armas, munições, essen- la colossal, para vencer as potências sintéticas, etc. Tem dois outros cías do "eixo", e cuja oportunidade

e influência aumentam dia a dia.
�---------------------------------------

.--__---1 Pro�rõmõ- --,
70· aniversário do

Clube «Doze de Agosto"
A Diretoria do tradicional Clube
co-irmão teve a cativante gen
tileza de convidar os sócios do
LIRA para o grande baile co

memorativo do seu 70° aniver
sário, a realizar-se no próximo

. dia 12.

Traie a rigor

*

Belfast, 6 (A. P.) - Foram
condenados à forca, estando a

execução marcada para o dia
15 de agosto, os seis homens
que mataram um policial em

abril de 1931. Ao ouvirem a

sentença, os condenados excla
maram: "Deus salve a Irlanda!
Viva a Republica"!

Acha-se aberta, na Secretaria do
Clube, a inscrição ao concurso

para «crooner» da orquestra.

x

Ecos e Notícias
o cargo de assistente-jurídico
do Departamento de Munici
palidades, a 31 de julho p.p.

*

Tendo-se exonerado o prof.
José Figueiró Siqueira das fun
ções de inspetor escolar, fo]
extinto o cargo por êle ocupado.

É provável, em futuro muito pró
ximo, a intensificação dos ataques
aéreos à Alemanha, com a partici
pação sempre crescente da aviação
americana. Todavia, estão dividi
das as opiniões dos técnicos, quanto
aos resultados dêsses bombardeios.

Pécas �enuinas FORDSó

Cantista R. F. Vlube
CONVITE

SiDNEI E SINVAL SILVA

De ordem do sr. Presidente
convido os srs. sócios e exmas.
famílias para a "soírée"-dansan
te que êste clube realizará dia
8 do corrente, com
21 horas, oferecida à
dá C. R. Limoense.

Joã() Pessoa (Estreito),
AUGUSTO BOUSFIELD

. ,,,

com os cencessronanos:
Tuffi Amin «: Irmão

Mafra, 54-(aixa postal, 171-FoneCons. 1665

Novo tipo de bomba alemã 1 ° secretario

Roubo de um anel
Foi presa ontem no distrito

de João Pessoa (Estreito) a mu
lher Francisca Correia Veiga.
Em seu poder foi encon trado
valioso anel de gráu, desapare
cido da casa do sr. Domingos
José da Silva. A aludida mu
lher foi remetida para esta ca
pital.

«stock» de petroleo do Reich
Nova Iorque, 6 (R.) - O Alto Comando Alemão já come

ça a enxergar o fundo das suas reservas de petróleo, declara a

publicação comercial norte-americana "Oi! Weekly", acrescen
tando: "Há pouca dúvida de que a Alemanha estaria grave
mente preocupada com a sua deficiência em petróleo. A luta
furiosa na Rússia meridional é luta desesperada pelo petróleo".

O "Oi! Weekly" avalia que a Alemanha teria, para a pre
sente campanha da Rússia, cerca de dois milhões de toneladas
de óleo combustível, deduzidas as suas reservas para o Ociden
te, tendo utilizado cerca de 2.500.000 toneladas nas 23 semanas
entre o verão e o outono. A produção de petróleo da Alemanha
foi enormemente aumentada, para cerca de 240.000 toneladas
por semanas, o que é o dobro da produção no começo da guerra,
em 1940.

.4 destruição completa de Voroshilovsk
Berna, 6 (A.P.) - Despacho de Berlim para o jornal

daqui "Neue Zuercher Zeitung" anuncia que os russos
destruiram completamente a cidade de Voroshilovsk e

estão aguardando a entrada dos alemães ali para
incendiá-la. O jornal de Berlim "Boersen Zeitung" diz
qtae a "destruição de Voroshilovsk é absolutamente
completa" e que o que não poude ser transportado foi
dinamitado. Os alemães anunciaram a captura de
Voroshilovsk, embora sem confirmação dos russos.

DIVERSõES

Cartazes do
A 's 5,30 e 7 ,�O horas

Torturas de
almauma

Com Basil Rathbone, Sigrid
Curie e Victor Mac Laglen

Cine Cruzeiro H' 35
Complemento Nacional (D.F.B.)
A voz do mundo Jor. da Guerra

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

dia
A's 7,30 horas OperáriOSPrecisa se de operários,

para serviços de marcenaria.
Tratar à rua João Pinto, 34.
-Paga-se bem. 5vs-l

Ocorre hoj e o dia da
Independencia da Boli
via. Nação irmã pelos
sentimentos democráti
cos, qrandiosa pelo es

forço de seus filhos, o

Dia da Bolívia constitue

*

I A 31 de julho p.p., o sr. Ma
noel Santos Bessa foi exonerado
do cargo de escrivão do cível,
etc., da comarca da Laguna.

:x�

*

O presidente da República
assinou � decreto nomeando o dr
José Filadelfo Barros de Azevedo
ministro do Supremo Tribunal,
na vaga do dr. Otávio Kelly.

*
De S. Salvador seguiu on-

tem para o nordeste do Esta
do da Baía uma delegação da
Comissão Central de Estudan
tes da "Defesa Nacional Pró
A'iados", em missão de propa
ganda democrática.

:t-

Noticias procedentes da Baía
informam que os técnicos da
Indústria Organo Química de S.
Paulo visitaram, demoradamen
te, as estações experimentais da
zona cacaueira, afim-de estudar
a possibilidade da extração da
teobrernina do cacáu.

*

Jornais do Rio e S. Paulo
publicam telegramas de
Washington, informando
haverem sido postos na

"Black List" os vapores
"Karl Hoepecke", "Ana" e

"Max", da Empresa Nacio
nal de Navegação Hoepcke.

*

Foi muito bem recebida em San-
tana do Livramento a notícia de

._
Londres... 6 (R.) - A Grã-Bretanha foi incursionada pelos

avioes alemaes, alguns dos quais foram abatidos durante os a
taques noturnos.

No área do condado de Londres, os aviões nazistas arre
messaram numerosas bombas incendiárias que estavam conti
das num novo tipo de envoltório de metal. Os guardas do ser;'
ço de proteção contra os raids aéreos apanharam êsses envol
tórios, que foram em seguida entregues aos peritos para estu-

Dia 8 do corrente, sábado, o do. As novas defesas instaladas numa cidade de Westmidland
C. R. «7 de Setembro», da demonstraram grande eficiência, conservando os aparelhos a
cidade de Palhoça, levará a tacantes a elevada altura.
efeito grandiosa «soíréesdan-

-

sante, para o batismo dos tam- Obares, em benefício da "Caixa
Escolar" do G. E. «Prof. Ven
ceslau Bueno», daquela locali
dade.

O Instituto de Pesquisas
Técnocológicas de S. Paulo aca

ba de publicar "Intormações so

bre o cimento e o concreto de
I tubnlões expostos à água do mar"

:t- trabalho devido à pena esclare-
Comemorando a passagem do cida do dr. Gilberto Molinari.início às vigéssimo sexto aniversario de Somos Igratos ao exemp ar rece-Diretoria sua fundação, a Associação Es- bido.

pirita "Fé e Caridade" endere
çou-nos delicado convite para
'assistirmos à sua assembléia ge
ra', hoje às 19 horas, à rua

=- � 3_v_S_-1 Fernando Machado n. 51, nesta

Apressando a colheita capital.
do trigo

MOSCOU, 6 (A. P.) - A r á

dia ernissora'[de Moscou anuncia
que com a aproximação dos a-
1emães do norte do Cáucaso, as
fazendas coletivsa da área de Or
djonikidza estão apressando a co
lheita do trigo tanto com debu
lhador es quantõ à mão.

Transcorreu, ontem, o 22° ani
versario da fundação do institu
to Hislorico e Geográfico do
Rio Grande do Sul, que, no

meio inteletual sul-riogràndense,
ocupa lugar de destaque, pela
ação coordenadora, que tem
exercido na divulgação de tra
balhos científicos realizados pelos
seus socios efetivos e corres

pondentes.
O Instituto Historico e Geo

gráfico foi fundado em Porto
Alegre aos 5 de agosto de 1920,
no salão de honra do Arquivo
Público do Estado.
Para a realização do fins a

que se propõe o Instituto, é
mantida a "Revista do Institu
to Historico e Geográfico do
Rio .Grande do Sul", saindo à
luz da publicidade todos os tri
mestres, onde são publicados
trabalhos dos sacias e divulga
dos documentos relativos às
questões de historia e geografia.

:t-
O DASP firmou o principio

de que o funcionaria ocupante
interino de um cargo, desde
que seia habilitado em concur

so, qualquer que seja a sua

classificação, ticará isento de
exoneração. Mas como o Esta
tuto dos funcionarias é omisso
quanto à fórma por que deverá
ser mantido no cargo, opinou,
com a aprovação do presidente
da República, que se taça no seu

título de habilitação, mediante
simples apostila, a menção ex

pressa de ter sido habilitado

que o Departamento de Imprensa e

Propaganda c o Instituto Nacional
do Livro contribuirão, respectiva
mente, com 200 c 500 volumes para
a formação da Biblioteca Municipal
daquela cidade rio-grandense.
Sob a presidência da sra. Anto

niela Magalhães, esposa do inter
ventor federal de Pernambuco, reu
niram-se várias pessoas de destaque
da sociedade recifense, a-fim-de lo
mar providências para a confecção
de uma corôa de ouro e pedras pre
ciosas, que será levada pelos pere
grinos pernambucanos ao 4° Con-

• gresso Eucarístico de São Paulo, e

O nosso jovem conterraneo que é destinada à Imagem da Vir
sr, José Pisani Neto acaba de gem do Carmo.
ser nomeado telegrafista da D. ""

R. C. T. desta capital. Prosseguindo na conclusão das
.. obras da estação de Pedro II, a ad-

Do Departamento dos Cor- ministração da Central do Brasil
reios e Telégrafos recebemos abrirá concorr-ência para a instala
"Exposição sucinta das ati- ção dos relógios do seu edifício,
vidades do Departamento que deverão obedecer ao sistema
dos Correios e Telégrafos, elétrico. O serviço compreende a

no ano de 1941. " Gratos. instalação de 63 relógios, sendo
41' que quatro com mostradores de dez

participam o nascimen- O dr. Vitor Lima foi remo- metros de diametro. Estes últimos
vida da promotoria pública da são os que ficarão colocados na

to de seu irmãozinho
Complemento Nacional (D.F.B.) SIONE comarca de S. José, para a da torre, que teve, no dia 3, iniciados

- Meu bem querer (Desenho) Fpolis., 3 _ 8 _ 942 Capital, os trabalhos de concreto, fixando-

Preços: 2$000, 1$500 e 1 $000 I I· se os números e as marcas das ho-

Livre de Censura II!"'I__ O dr. Milton Leite da Costa raso As propostas serão recebidas
3vs- 2 foi nomeado, efetivamente, para no dia 21 do corrente.

Hoje, às 20 horas, será
realizado, no Salão Arqui
diocesano, promovido pelas
Filhas de Maria, um festi
vaI de benefício, que consta
rá do drama em 5 atos
"Márcia" e da interessante
comédia em 1 ato "Um
quarto mal· assombrado". em concurso, para o provimen-
As duas peças serão inter- to do cargo.

pretadas por senhoritas de
nossa sociedade.

A's 7,30 horas

evento importante para
o nosso hemisfério, en

quadrada que ela está
em todos os' seus prin
CIPIOS, de liberdade e

de iustiça.

Atualidades H' 8

o eterno
D. Juan

A cidade que
nunca dorme

Com Joel Mc Crea, Ellen Drew
e Eddie Bracken

Com John Barrymore, Mary
Beth Hughes e John Payne
Cine Jor. Brae. 2x72

Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços: 1$500 e 1$100
Livre: de Censura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


