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Enquanto êles traem sua própria Pátria, seus irmãos cégos querem d
RIO, 15 (D. N. P. A.) - o "DIÁRIO DA NOITE" PUBLICA INTERESSANTE REPORTAGEM INTITULADA "OS CÉGOS QUEREM DEFENDER o BRASIL, COMBA
TENDO A "QUINTA-COLUNA", NOTICIANDO QUE OS CÉGOS DO INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT DESEJANDO AUXILIAR ÀS FÔRÇAS ARMADAS NAS
MEDIDAS DE INTERÊSSE DA DEFESA NACIONAL, APELARAM PARA O MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA, QUE ENCAMINHOU O APÊLO AOS MINISTROS
MILITARES. DIZEM QUE COMO OPERADORES DE RÁDIO CENSORES OU TAQUÍGRAFOS ESPECIALIZADOS PODERÃO DESEMPENHAR TAREFAS DE IM
PORTANCIA MILITAR E QUE NAS FÁBRICAS DE MUNIÇÕES E OUTROS ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES HÁ SERVICOS ACESSÍVEIS AOS CÉGOS, CUJA

ACUIDADE CONTRIBUE VALIOSAMENTE PARA ATENUAR OS EFEITOS DA FALTA DE V{SÃO.
.

hIV�E
Quando V. S. vir Inexplicavelmente desaparecido um
um aulomovel f· d Tcom esta chapa, unclonário O .S,N., tido como «inimigo

b do sõme-:t�"d�-�oca!r�: número um» da quinta-coluna
Dr LAURO DAURA em arque, pagam Rio, 15 (D, N. P. A.) - o "Diário da Noite" noticia que

•

.

. praca 15. 15v-14 Mário Lopes, funcionário do Tribunal de Segurança Nacional
Doenças de Senhoras-

Uorto d I d
e conhecido como "inimigo número um" dos "quinta-colunis-

Vias-urinarias 1"'. O guar a pessoa e tas" está inexplicavelmente desaparecido há três dias,

Tratamento especialisado , -

S I d Rio, 15 (D. N, r. A.) - Segundo o que divulga um vesper-
das afecções crônicas do PllnlO a ga o tino local, acha-se desaparecido, desde segunda-feira passada,
aparelho genital feminino. Rio, 15 (D. N. P. A.) - Apresentou-se à polícia o ex-inte- c funcionário do Tribunal de Segurança Nacional Mário Lo-

Tratamento moderno de gralista Antônio Joaquim Fonseca, vulgo "Baiano Alfaiate", 1,es;, conl�,eci�o aquí por" suas, atitudes como "ini�lligo número

gonorréa crônica por meio ue foi amigo íntimo de Dan Joro, o qual foi dado como tendo um da quinta cC)�una . O Jorn�l lembra que, ainda recente

de eletricidade. Varizes e q
s ícidado no bar Danúbio Azul há dias misturando veneno mente, o desaparecido conferenciou com o Inspetor Geral da

- se u "

P 1" d
.

d d fOl'mações de que navios de guerra
bemorroides sem operaçao. hope. "Baiano Alfaiate" confirmou que Dan era guarda I o reia, enuncian o a trama e certos agentes provocadores,

.
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d M' norte-americanos estavam caçando
Flsioterapía > l!l ermia e pessoal de Plínio Salgado e que ainda antes de morrer mostra- ,e aLcor o dc?m uma_ enubncIa que rtec,eb e.ra. dm arrugo e a-

h
um corsário de superffcíe alemão,

irnfra - vermel o. ';'a-se possuido do mesmo fanatismo extremista, Afirmou po- no opes IZ que nao sa e a que a TI uir o esaparecímento,
,

à 2
v .no Atlântico sul. Disse que o De-

Consultas - das 10 s 1 der J'uI'aI' que Dan não se suicidou, acreditando que foi vítima ---- ----------------------.II'!U •••• "'•••__ • 11011'1••••••••••111.8 •••••1I.iI ••••••a. ' ••r ...._ ... I:I•••••,,;=-=._JI5 ..... U.5'lD •••• -91_11••» partamento da �Iarinha não podia
e das 15 às 17 horas. de uma vingança. Inforll1ou que, após a 1110rte de Dan, um des- li;;iüi=!!!ii!ilic!i!!i!ii!iiii!i!!5!::!i!!!!!I! 5!!iEiEii!iiii:!!l5iiiüEiiiiiii!iiGl==iii! f'
Consultorio • R. Tiradentes conhecido :steve na casa da família do morto, onde foi buscar ;.=.=.=. :,·i.=.i.

con rrmar ou negar as Informações,
, nem fornecer indicações sôbre a

14, 'fel. 1.663. i oupa, dizendo que ia a mandado do me.sm,o. Só depois, porem, ".';='11 T E N H A J U I ZO =:.=:=..1 . _

.
• .i posrçao das unidades navais norte-

Residencia - R. João Pinto que o cadaver foi identificado. Foram íntímados a. prestar de- :51= 1=;= americanas.
9. Tel. l.607. poimento O alemão Vitor Semitschek e o checo Sllllpe Cerney. :::: :55! -- _

Este é bom nazista •••

"SSOCl·8"a-O l1atarinense de Imprensa iii; iUi'I-Dr-.-AR-M-INIO TAVARES
Buenos Aires, 15 (Reuters) li \J U eHi GR A N D E C R I M E lU! OUVIDOS. NARIS _ GARGANTA

- O presidente Castillo decre- São convidados os ara. sócios para a Assembléia ··u CASAR DOENTE
V 1 d

. Ih d Hb t' li:; iii! CONSUUÓRIO:
tou que o líder nazista, o -

Geral de eleição da nova iretorla, conse o e 1 era lVO,
'e!l! ;a;; Rua João Pinto. '1 - Fone l,li61

berg, seria transferido para comissão fiscal e comissão de sindicância, a realizar se .... FAÇA EXAME MÉDICO ••••

I Ê, .

de b d 15 d t"' 14 h ;;;::
.

iii: RESID NCIA:
uma cidade da provlncla no próximo sá a 0, e agos o, as oras. ,.... ,... R B
Cordoba, onde permanecerá Florianópolis, 6 de agosto de 1942. A DIRETORIA' iii= ANTES DE CASAR-SE E ii� ua ocaiuva. 11ft - Fone I.ft56

�i:J1:!�n!�f��r�i�����E Expurgo monstro no Partido Fascista I TOM:p�::ULAR u. �:i�õ�r:1�d:�av::�:�
vel mas a decisão não foi leva- Genebra 15 (Reuters) _ Sessenta e seis mil nomes fo- Iii O A VO !!!� idiomas
da 'a efeito, por solicitação da

ram cancelados do ról de membros do Partido Fascista. A no- :iw EH!
Côrte de Justiça, pelo fato de

tícia foi dada pelo secretário do Partido, numa reunião do Di- lill EEEE

Vo�berg ter sido acusado de es- r�tório Nacional, preE;idida por Mussolini.. O s�cretári� d��la- iiia iii!telIOnato. rou que êsse expurgo continua, de maneIra flrme e JudICIal, i!i! A �nFILlS ATACA TODO O ORGANISMO iii!
MARAVI. acrescentand,o que·.seus resultados, sob o ponto de vista moral, ••• O F' d B C E

A C···
Caspa 1 LOÇÃO I b d L 19a o, o aço, o oração, o stomago, OS .I.h.,i

LHOSA I já haviam SIdo o tI os.
__ ..I Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôreS mi

:::= nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- iii;1111 b I A
. l1li

•••• e 0, nemIB, Abôrtoíi e faz os indivíduos idiotas.� . E
I i5ili Inofensivo ao organismo. A agradavel ::::
15E!! como um licôr iii!
;a!! O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como =iea
iiia auxiliar no tratamento da Sirilis e Reumatismo iiii
Im da mesma origem ,

::::

iii! F ftLAM CELEBRIDADES MEDICAS iii!
Im s( bre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- :::!
iiii .914. devo dizer-lhe@: sempre gradavel do ELIXIR ·914. re- 5i5!
iii! que o tenho empregado, em comendam-no como arma de iiEi
•••• 08 casos de indicação apro- facll manejo para o público I···

I ElE! priada (siftlls em varias de no combate á Sifi!it', quallda- =i!
iS:: suas manUestaçõep) os remi· de' que frequentemente a- .;!:!!::: lados têm sido satlsfatorios, .�rovelto no Ambulatorio da .5iiiEei pois são rapldos e duraveis .... Maternldade de Santa Maria.

iii; Dr. Washington Ferreira.Jire�. ,._ Dr. Silvestre Passy. imo
• ··:t1· �. ••

1I•••llii!lIll.��!lIilllli_!!.1II1
t·
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Os sérvios continuam

Ia lutar, apesar das
represálias

Londres, 15(U: P.) Em I
fontes jugoslavas desta capital
assegura-se que os alemães es

peram que se verifique um le
vantamento geral do país ju
goslavo a favor do general Dra
ja Mihailovich e que ao mesmo

tempo os invasores nazistas
completaram seus planos para
'<D:<l?:�r os sérvíos se o alto
comando germânico se vir obri
gado a utilizar um só soldado

���oq����u:���:�t�et��g:�i�� Ocupação da Tunísia com o fim Brasileiros metidos em campos de
O general Turner, comandan- d G��n���:a: p���I:�ã�� ifl��i:����� e pôr a Italia fora da guerra concentração da « estapo»

lhe que deve pôr termo a resís- 'Vashington, 15 (R.) - O vice-marechal do Al', sir Hugh Lloyd,
tência. antig� �omandante das {le�esas �él'ea.s de Malta: q�le a.:oI'a

se en�OI�tra O que se passa em CompiegneUm porta-voz jugoslavo ma- em visita aos Estados Unldos, fez uma advertêncíu sôbre as drásticas

nifestou que os alemães já ado- consequências que adviriam, caso o general Rommel pudesse penetrar RIO, 15 (A. N.) - O DEPARTAMENTO DE IM-

tam enérgicas medidas para fa-
110 Iraq e na Pérsia. PRENSA E PROPAGANDA DISTRIBUIU A SEGUIN-

zer frente a nova guerra e para Acentuando a Impor-tancla <la frente do Oriente ;Uédio, declarou TE COMUNICAÇÃO: "A EMBAIXADA DO BRASIL
êsse fim enviaram centenas de êle numa entrevista concedida aos jornais, nesta capital: "Devemos EM LISBÔA INFORMOU AO ITAMARATI QUE SÃO
rapazes sérvios - cuja idade fazer alguma coisa e com i-ap ídez, O general Rommel está, agora, aguar- OS SEGUINTES OS BRASILEIROS INTERNADOS
oscila entre os 16 e os 19 anos dando suprimentos, o que êle está recebendo em quantidades relativa-

_ aos campos de concentra- mente pequenas, e por isso, está em péssima situação". NOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO DE COMPIEGNE,
ção". O vice-marechal Lloycl confirmou as informações do auxãlío fran- NA FRANÇA OCUPADA: BRAULIO MARTINS DE SOU-

Enquanto isso os alemães cês em suprimentos para o general Rommel, dizendo que não acredí- SA, MÁRIO COSTA FARIA, OSVAI�DO CUNHA FARIA,
levam avante sua campanha de tava que os alemães estivessem usando bases aéreas Irnncesas. Acres- AUGUSTO PEREIRA, MIGUEL CpNHA, JOAQUIM
tensão nervosa da "segunda' centou que os aliados deviam desembarcar e capturnr a Tunísia, Ian- FERREIRA, OTÁVIO COSTA, FRANCISCO BARROS,
frente", na Holanda, onde de- çando daí um ataque contra a Itália. - -

'I'eriarnos a Itália fóra da guerra em qualquer tempo, apenas com LUIZ ULMANN, NATHAN ULMANN, DAVI JOSE, JEAN
ram novas instruções a popula- CIRULLI LUIZ MES ·UI Esuficientes fôrças aéreas. A guerra está para recomeçar em alguma , Q TA AZEV DO, OSCAR NASS,ção para impedir que ela auxi-
lie qualquer possivel invasão parte, muito seriamente. ROBERTO LEVI, COSTA CAMPOS, PEDRO FRANCIS-
dos aliados. Interrogado sôbre se os italianos estariam desejosos de se verem CO, GASTÃO POLÔNIO, IVESS ESIRA, MANGIERI,
Segundo informações divul- Iivrr-s da guerra,

ê

le respondeu, sorrindo: "Certamente que estão". SCARPINATO, KERAS, MAGALA, FRANK E ARGOLO.
Continuando, o vice-marechal do Ar disse que os italianos não são

gadas pelos círculos holandeses
desta capital, o "gauleiter" parelha paru a RAF. "A RAF, disse êk, fez osp lcndírlo trabalho, par-

AVISOd trmlo de Malta para a Interrupção das linhas de suprimento do general
,germânico Seyss Inquart a 0-

tau novas medidas contra os Rommel, o ano passado. Afundou tantos, navios do inimigo, que o

sabotadores e ordenou que se. forçou a navegar por vias mais longas para a An-ícu. Em outubro <lo de
ano passado, o inimigo passou a empregar cruzadores, em vez de "des

jam rigorosamente cumpridas
.

as disposições que obrigam os troyers", como escoltax dos comboios, e em dezembro estava empre-
, gando couraçados a-fim-de poder conservai' afastados os nossos bom

hospitais, mosteiros e sanato-
rios a notificar imediatamente
a polícia quando se apresente
qualquer pessôa ferida com ar

ma branca, arma de fogo ou

qualquer outro meio que envol
va violência.

Violento temporal
pôs em perigo o

«Aratimbõ»
Rio, 15 (D. N. P. A,) - In

forma-se da Baía que o navio
do Lóide Nacional, "Aratim
bó ", algumas horas depois de
deixar Salvador, foi surpreen
dido por tremendo temporal.
Originou-se pânico a bordo, fi
cando o navio em. situação pe
rigosa, salvando-se tempos de
pois e conseguindo retornar à
Baía. Vários passageiros sai
ram feridos, entre os quais o

bispo de São Luiz do Maranhão,
D. Carlos Vasconcelos, que se

destinava a Santos.

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

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12.

Iminente a derrota
de 20 mil japoneses
Chunquin, 15 (U. P.) - Em

fontes chinesas se assegurava
hoje que fracassou completa
mente a ofensiva japonesa na

província central de Kiang-Si
e que está iminente a derrota
de 20.000 japoneses na parte
ocidental dessa província.
Um funcionário militar, a

nunciou que, entretanto, se lu
ta na província de Kiang-Si,
onde o inimigo lançou há al
guns dias ofensiva em direção
ao sul de Kiang-Feng, contra
as posições chinesas situadas
nas elevações que circundam a

cidade.
Mais ou menos a metade das

fôrças inimigas atacantes, ou

sejam 1.500 homens, foram
mortos ou rerldos.As fôrças chi
nesas retiveram as suas posi
ções, enquanto que em Lin
Chuan, a uns cem quilômetros
ao sudoeste de Man Chang,
20.000 soldados inimigos tra
taIll desesperadanlente de fa
zer frente à crescente ameaça
chinesa.

Cabelos brancos � LOÇÃO
illARAVILHOSA I

Novo corsário alemão
, no Atlântico Sul!
\Vashingtoll, 15 (Reuters) - Um

porta-voz do Departamento da ]\(a
rinha recusou-se a comentar as in-

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente, - ALTINO FLORES

I N. 8614ANO XXVIII de Agosto de 1942Sábado. 15Florianópolis

DR. JOÃO ARAUJODE
Es�ecialista em doenças e operações

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.

barde iros",

Washington, 15 (Reuters) zr-r-:

As tropas norte-americanas que
embarcaram para países es

trangeiros receberão uma ins
.trução elementar, por um mé
todo simplificado, das línguas
que se falem nos diversos paí
ses de destino das mesmas. O
secretário da Guerra, Henry
Stimson, anunciou que cada
unidade receberá uma série de
discos de vitrolas e cada ho
mem um livrinho contendo as

regras de pronúncia e vocabu
lário.
Stimson revelou, também,

que está planejando uma eco
nomia de 75 mil toneladas de
aço neste ano, construindo de
madeira os caminhões e rebo
ques para o exército. Recente
mente, em um só dia, declarou
Stimson, 880 mil dêstes call1i�
nhões foram comprados..

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO Sábado :5 de Agosto de 1942
•..,

D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS
__r_. NARIZ, GARGANTA
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

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

INDICLL\DOR MEDI(JO

DOMINGO - DIA 16
Grande "matinée" danso.n
te, com início às 17 horas.
Apresentação de ENZO, o

novo "crooner" da
orquestra.

neE' Z"IQiS

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dr.
.._--�----------------------

SAVAS LACERDA

,-Ii Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi-

Icina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTO RIO: R. Tr a-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 65.
--

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

C It Pela manhã: às terças. quintas e sabndos, das 10 ás 12onsu as horas: à tarde, diariamente. das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

I�STITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Dialma Madlmann

ct.ve[ DO�. • ees O
DOMINGO dia 16, às 10 horas, mais um «cock-tailn dansante com os «Demônios

do' Ritmo». A's 21 horas, «soirée» oferecida prlo' Grêmio Marajoara.

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ri���ra��o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

.

médico do Deuartamentc de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUIi Felipe Scbmidt o. 38 - Tel. 1426
Resídencía: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etola��a��SP�:1
Florianopolis

Residência e (oosul!ório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, inlra-vermelho e Ultra-Vio leta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

Oculista do Centro de Sdúde 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 es. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e G4t\RGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.
Res: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
�lEDICA

Formado pela Unlverefdade de
Genebra (Suíça]

Com prâtíca nos hospltaís enropeueCIfnlca médica em geral, pedlatrta,
deencae do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urlnarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clíníca com o
dr. Manoel de Aoreu camoenerto
Silo Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clinica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de tisioteranía

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado.'
Telefone 1.195

PlORIANOPOLIS
__ o _

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 Às
11 horas.

lmSIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone Il. 761.

I Dr. Remigío
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

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

RESIOENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Em Clermont-Ferrand a polícia descobriu uma caixa contendo cêr- De ordem do sr. Presidente
ca de dez quilos de dinamite, acreditando-se que essa dinamite estava ficam convidados os srs.
destinada à prática de atos de terrorismo. sócios e suas exmas. famí-

Diz-se, - e sem confirmação - que os patriotas franceses projetam Iia s para a "soirée" que o

I
fazer voar o castelo de Chatelon, propriedade do chefe do govêrno, o Grêmio Marajoára realizará

'.,
qual está situado a 4 quilômetros daquela cidade. Em pleno dia foi co- em a noite de domingo, às
metido um ataque contra as comportas do canal T'ergier, no Aisne. Os 21 horas, em homenagempatriotas franceses lan çaram uma 'bomba contra as com portas do ca- ao 70. o aniversário dêste
nal, causando tão graves avarias que o tráfego fluvial de carvão para Clube.
Paris ficou interrompido durante 48 horas. F'Ior-ic n ôpol is , 14 de agostoOutros patriotas levantaram as vias férreas da linha principal en- de 1942.
t re Charmes e Rambervi llers, nas proximidades de Epinne, nos Vosges. VALMOR VIlENDHAUSEN.\ Este atentado foi cometido, entretanto não se verificou nenhum inci- 2. o Secretário

*
* *

Na 2 .. quinzena de setem
bro p roxi rrro , eleição da
Diretoria para a exercrcro

1943 - 1944.

x

dente porque foi descoberto a tem p o.

Prossegu€m as operações nas
ilhas Salomão

Washington, 14 (R.) - O
comunicado do Departamento
da Marinha informa:<

"As operações nas ilhas Sa
lomão estão ainda prosseguin
do. Está confirmado que os
fuzileiros navais norte-ameri
canos desembarcaram confor
me estava previsto, em três
ilhas, nas proximidades de Tu
lagi. Os fuzileiros dedicam-se
agora ao trabalho de consoli
dação elas suas posições. As
fôrças navais que cobrem

eS-1sas operações estão empenha
das em sangrenta luta, cujos
detalhes não são ainda conhe-Icidos.
Aviões dos exércitos ameri

cano e australiano continuam
atacando campos de pouso ini ..

migos e bases aéreas. Sabe-se
agora, que os japoneses pre
tendiam construir uma. base
na área de Tulagi e que os pla
nos já estavam em começo de
execução.
Antes que sejam recebidos

outros detalhes torna-se ím
possivel fornecer mais infor
mações quanto a essas opera
ções. Todos os canais de co

municações estão sobrecarre
gados com as mensagens ur

gentes despachadas relativa
mente às operações".

Como os alemães estão vendo
.

ii submissão da Frença..•

I Vichí, 14 (D. P.) - Os grupos de "terroristas" anti-nazistas conti
nuarn mantendo intensa atividade em diversas regiões da .França. Os
últimos atos de terrorismo foram verificados contra pilotos da Luftwaf
f e; um atentado à dinamite verificado em um dos canais existentes nas

proximidades de Paris; levantamento de vias férreas e, segundo parece,
existe um p lan o para fazer ir pelos ares o castelo de Ch atel on, proprie
dade do sr. Pierre Laval. Dois dos pilotos morreram, tendo ficado de
zoito feridos, sendo que oito deles gravemente. Esse atentado verificou
!'C quando 60 pilotos alemães realizavam exercícios 110 estádio de Jean
Isouin, Os terroristas utilizaram-se de bombas de dinamite, que lança
ram sôbre os aviadores. Um dêsses pilotos morreu imediatamente e ou

tro durante o trajeto para o hospital. Os autores dêste atentado conse-

! guí rarn fugir.
A opinião é que as autoridades alemãs tomarão enérgicas represá

lias no sentido de acabar com a onda de terrorismo que avulta dia a dia.
Entretanto, até as primeiras horas da noite nada se adiantava sôbre o

ocorr-ido. Em Lião, os patriotas franceses atiraram uma bomba através
das janelas de UIll edifício onde estava instalado o diário colaboracio
r.ísta "Ef'urt ", tendo ficado ferido um estenógrafo. Esse jornal vinha
apoiando a campanha de recrutamento de operários franceses para tra
balhar na Alemanha.

Em Poitiers os alemães executaram dois franceses, em cujos do
micílios a "Gestapo" encontrou folhetos de propaganda "comunista".

Nas proximidades de VersaiIJes, uma sentinela alemã fez fogo sô
h r e um autornuvel, cujo motorista não se deteve ao ser intimado a pa
rar. resultando dêsse incidente a morte de uma senhora que viajava no

referido veículo. Outras duas senhoras que tambem seguiam nesse cano
e uma criança, sairam ilesos.

Combustivel para
carros particulares

Rio, 13 - Há poucos dias,
em reunião do Conselho Nacio
nal do Trânsito, o major Rena
to Brigido, tratando da situa
ção decorrente da proibição de
tráfe�"O, estabelecida para os
veículos particulares, em face
de escassez de combustivel,
ponderou "que o elevado nú
mero de veículos daquela cate
goria, presentemente paralisa
dos em todo o país, constitue
patrimônio material que inte
ressa à nação e cuja consenl�- -F
cão não deve ser de5cctlS:!:J.
pelo poder público".
Depois de outras considera

ções, s. s. focalizou a possibüí
dade de ser reservada aos pro
prietários de veículos particu
lares, uma quota mínima de
combustível, retirada da quota
global ora distribuida. Acen
tuou, ainda que "essa quota
mínima seria utilizavel tão só
mente para o fim de permitir
a conservação das máquinas e
seus acessórios, remoção dos
veículos para oficinas, postos
de conserva, etc. e com essa

providência evitar-se-ia uma

depreciação imediata do mate
rial retirado do tráfego".
Concluindo, o major Renato

Brigido propôs que naquele
sentido o Conselho de Trânsito
se dirigisse ao ministro da Jus
tiça, "afim de que aquela pro
vidência ou outra que o poder
competente julgar mais acer

tada, seja encaminhada à
aprovação do chefe do gover
no".
° assunto, está assim depen- ,

dendo de decisão da autorida
de . superior.

........." -.
'.1 ..

• 1$ fict_to.O .-c ......

I
CONSULTO RIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deaote.
RESlDENCIA:

Rua Blum enau, 28

CLUBE DOZE DE AGOSTO

GRÊMIO MARAJOÃRA
Temos o prazer de con

vidar os nossos associados e
suas exmas. famílias, para
a "soirée" que se realizará
domingo próximo, nos sa

lões do Doze de Agosto em

homenagem à passagem do
70.0 aniversário dêste Clube.

A DIRETORIA
• Poro suavizar e rejuve
nescer a pele, há um pro
duto perfeito. e SABÃO
RUSSO. Aveludo o pele.
combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido ou líquida. ",ia

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédito Popular e Agr kole
de Santa Catarina
Rua T raiano n. o 16 - Séde própria

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e ·2a. ediçãoFLOR1ANOPOLIS

E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos _. Cobranças

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

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

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

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelasmelhores taxas :
C/C à dísposlção (retirada livre) 20/0
C/C Limitada 6�
C/C AYiso Prévio 8tú
C/C Prazo Fixo 9%Aceita procuração para receber vencimentos em to·

das as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

Farmácia "Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

. 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
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado, frente à Casa Hoopcke),FONE 1.642

AVISO
ANASTAr 10 KOTZIAS a

visa à sua distinta freguesia
e ao público, em geral, que
mudou a sua loja de fazen
das e armarinho, para a rua
Felipe Schmidt, nO 17 (antiga
Agencia da Companhia Sin-
ger). (

Florianópolis. 31 Julho 1942
ANASTACIO KOTZlAS

15vltAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As bombas que a RAF atirou
sobre a Alemanha

Londres, 14 (De Ronald
Browne, comentador aeronáu
tico da Reuters) - Todos os

aviadores da RAF sentiram-se
orgulhosos quando tiveram co

nhecimento da quantidade de
bombas que .jogaram sôbre as

cidades germânicas durante os

rêides noturnos dos últimos
tempos.
Oznabrück, que foi atacada

por menos de 200 aparelhos
durante a noite de 9 para 10,
recebendo 40 bombas de 2 to
neladas, 80 de uma tonelada e

numerosas outras menores,
àlém de 100 incendiárias.

.

O total ascende a mais de
750 toneladas.
No período de 12 de julho a

11 de agôsto, a RAF atacou 25
vezes a Alemanha, sendo 13
com menos de 100 aparelhos,
10 COln 200 e 400 e uma vez
com mais de 600.
Estes algarismos dão uma

ídéta do esfôrço crescente dos
�.-l;'h1CLl.r&!eS e especialmente dos

aviadores da RAF no intuito de
destruir a indústria germâní
.ca. Aliás, a comparação dos
�esultados acima com os pe
ríodos de junho-julho dos anos
'anteriores indica claramente a

amplitude do progresso.
Em 1940, o total das bombas

atiradas sôbre a Alemanha foi
apenas de 3.500 toneladas.
Em 1941, êsses algarismos

aumentaram para 8.500 e, en

fim, êste ano foram jogadas
mais de 13.000 toneladas de
bombas sôbre as cidades in
dustriais do "Reich".
A intensificação da ação da

RAF contra a Alemanha tor
nou-se realidade, a despeito
das exigências dos exércitos do
Oriente Médio e de outras fren
tes em aviação. Os círculos ofi
ciais desta capital têm plena
confiança e admitem que os

ataques levados a efeito con
tra a indústria germânica se
rão cada vez mais arrazadores.
Enfim, devemos salientar que
a aviação norte-americana não
entrou praticamente em ação.

APANHANDO
um

RESFRIADO?
Faça isto ••• Ajuda a

evitar os resfriados
Quando começar a espirrar, a fun
gar ou a sentir o nariz irritado .•. êsse
é o sinal de alarme da Natureza!
Providencie Logo! UseVíckVa-tro-nol
=-pingue algumas gotas em cada na
rina. Depois, repare com que rapidez
êle começa a atuar, estimulando e aju
dando as defesas da Natureza a repelir
o resfriado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasi todos os resfriados.

Sabotagem na Bélgica
Londres, 14 (Reuters) - Os

alemães prenderam cincoenta
pessoas como reféns e os en

viaram para campos de con

centração como consequência
dos atos de sabotagem verifica
dos na província de Hainault,
segundo informa a Agência In
dependente Belga. "Esses atos
de sabotagem - acrescenta a

agência - verificaram-se em

Gilly-Corcelles, Bonne - Espe
rance e Marcinelle, onde o tra
balho nas usinas foi suspenso
em consequência da destruição
de cabines elétricas e dina
mos".

Salas no centro
Alugam-se diversas salas

p/médlcos. dentistas ou ado
vogados, sltas à rua Tira
dentes. 14 (sob).
Vende-se tambem uma oti

ma armação envidraçada pi
escritorio. Tratar à Rua Fe
lippe Scbmldt, 19 (Casa Dau
ra) ISvs 3

EMULSÃO�-DE -SCOTT;
!T�cI..M�

SUICIl)ARAIU-SE PARA xxo
DELATAR

Londres, Julho (Interaliado) _

A Agência Telegráfica Norueguê
sa, informa que se crê que dois no

rueguêses, uma senhora de nome

Brynhilcl Syon e um advogado,
suicidaram-se para não ter que dar
informações sobre companheiros
à Gestapo.

Vende-se on alnga-se
a propriedade rr' 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.

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

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes rr.> IS, Rio de Ja
neiro. e institua uma

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.

Sem Asma
háDoisAnosHá dois anos que ° sr. J. Richards de
Hamilton, Canadá, estava de cama, so'fl'en
do de um forte a t a que de asma. Havia
perdido 15 quilos de pêso, so!ria de ataquesasmáttcos que o i m p e d i a m de dormir e
quasi havia perdido a esperança de co�ti
nuar Vivendo. A primeira noite em que usou
Mandaco êste acabou com os acessos as
máticos. Há dois anos não voltou a sofrer
de asma. Me n d a c o tem tido tanto êxito

Ique se oterece com garantia de dar aos
pacientes respiração fácil e livre em 24 ho-
ras e de acabar com a asma completamente em 8 dias, ou se devolverá ° dinhei-
ro, mediante a restituição do pacote vazio.

Menda eo A:a:::::....

SINAGOGAS CONVERTI
DAS EM CINEMAS

Londres, agosto (Serviço Checos
lovaco de Informações) - Os ale
mães estão convertendo as sinago
gas ela Checoslováquia em cinemas.
Entre os casos recentes, cumpre
mencionar as sinagogas de Votice
e Milevsko, na Boêmia. A razão pa
ra esta perseguição de religião é
que as sinagogas não eram muito
frequentadas, porque os judeus
"mudaram a residência". Esta ale

gação germânica não é verdadeira:
muitos israelitas "mudaram" a re

sidência, pois foram transportados
em vagões de gado e em cami
nhões militares para a fortaleza
ele Terezin e para campos de con

centração.

�------------------ -

30v. alt.-30

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-Postal 110-Fone: 1277

-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia'.

27 DE JULHO
Foi entregue a _;Jrestamista Waldemar L. da Silva,

residente em São Francisco (Sunta Catarina),
possuidora da caderneta n. 9.8'19, 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 forr.oidável sorteio re aliza rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de AGOSTO (3 r.Ielra),
com prêmios no valor de

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

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

--------------------------------------------.....
•

Consulta médica gratis !

Contribuicão, apenas 1$000
-----

A «AGENCII\ distribuidora
servir aosQuerendo bem

Assim falou •••

«herr» Rommel
Londres, 14 (R.) - Indica

ções reveladoras de que os ale
mães sofreram consideráveis
perdas de vida no Egito foram
fornecidas pelo general Rom
mel, através da emissora ale
mã.
Referindo-se à recente oten

síva inglesa em El Alamein, o

general nazista disse: "A ba
talha foi rude e exigiu muitos
sacrifícios de nossa parte. Mui
tos dos nossos camaradas já
não estão mais lutando nas

nossas fileiras. Tivemos de su

portar dificil batalha defensi
va. E' simplesmente inacredi
tável o que os nossos soldados
�veram de sofrer naquela se

.mana. Simples palavras não
podem exprimir o que foram
.êsses sofrimentos. Dia a dia
nosso exército de tanques têm
cumprido seu dever. Estamos
agora às portas do Egito. Os
ingleses concentraram suas

reservas até o último homem,
a-fim-de nos fazer retroceder
novamente. Planejaram fazer
o que deviam ter feito em ja
peiro, mas seus planos malo
graram diante da firmeza dos
nossos homens e do nosso exér
cito de tanques" .

Este aluno habi
litou-se em es

crituração mer

centil, .colculos
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciai, correspan
dencio, em sua
casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o pr of es sor por ser de uma facili
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel I Peça
prospeto, com toda confionça, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n_O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera-
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços são modicos e em pe
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a

um Certificado de cornpetencio com o qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar a suá alta habilifaçõo.

ARTIGOS MILITARES
em geral

Todos os artigos
para fardas de
Tiro de Guerra,
exército, pclkles

e colegios.

MERCANTIL LIMITADA
ATACADISTAS

Alameda BARÃO DE LIMEIRA. 212 -- SÃO PAULO
Caixa Postal. 3529

. GABARDINES
CANOTILHOS
DISTINTIVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CINTOS
FILELE
BRINS

ARGUS

CANOS DE BOTAS
AVIAMENTOS
TALABARTES
BANDEIRAS
CAPACETES
CALCADOS
TECIDOS
FIVELAS
GALÕES
PANOS

MOÇO VELHO?
Velho moço é aquele que sempre é
moço por ter saúde. Moço velho é o

. velho precoce por não ter saude. Se é
velho, tenho velhice sadia, se é moço

v armazene forças para a idade madu-
ra, tomando a EMULSÃO DE SCOTT
que dá vigor, novas forças. Não é
mero estimulante, mas tônico nutritivo 1

Não sabe que a diarrhea é
um perigo para a sua vida.

A mamãe porém sabe que
nesse caso deve dar -lhe
immediatamente E I d o f o r � i o, .
O remedio sem igual' contra
esta terrivel doença.
Para combater as diarrhees
nada existe melhor
que os famosos

comprimidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as er eanç es.

��m��

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Apelo aos indianos
Londres, H (A. P.) - O Par

tido Trabalhista e o Congresso
das Trade Unions que foram
sempre simpáticos ao Partido
Nacionalista da Índia e ao mo

vimento para a independência
daquele país, dirigiram um

apelo aos "leaders" do referi
do Partido para que deslstam
do aual movimento de desobe
diência civil.

O Partido Trabalhista e o

Congresso das Trade Unions
acentuam, em declaração que
fizeram, comunicando a remes
sa do apelo, que "a campanha
de desobediência civil prejudi
ca seriamente a esperança da
autonomia indiana".
Na mesma declaração, assi

nada pelos chefes das duas or

ganizações políticas, de grande
influência na vida da Grã-Bre
tanha, se declara que "o Parti
do e o Congresso aprovam a

prisão dos "leaders" congre
gacionistas da Índia.

Dr. Clarno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1t68.

I Artista executado
pelos alemães

Londres, 14 (A. P.) - Patta
deus Pruszkowski, o conhecido
pintor polonês, que foi diretor
.da Academia de Belas Artes de
Varsóvia, foi executado, recen
temente, na capital polonesa.

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

ção e lavoura, com 10 mi
lhões de campo e mato, en
cerrando cerca de 250 cabe
ças de gado e 8 oU 10 ca
sinhas, extremando com a
cidade de Bom Retiro. Infor
mações com Manoel Boe1l,
em Bom Retiro. 15-14

vende-se à�m�Os���hi�: Alnga-se nma sala
mão marca Vestasinha nova grande e confortável para casal,
sem uso. por 270$ Tratar com na PENSÃO SUIÇA, à rua
O cbauffeur do Carro no. 1252 Esteves Junior, 135. V 51

COMO SE OPRIME UM
POVO

Londres, agosto (Serviço Checos
lovaco de Informações) - A im
prensa alemã e a checa sob o con

trôle alemão continua. a acusar o

povo pela sua atitude negativa pa
ra com o Reich e o chamado "go
vêrno" autônomo de Praga, cons

tante de alemães e alguns "quis
lings" checos (como, por exemplo,
o pérfido Moravec). O jornal "Ces
ke Slovo" queixa-se em particular
dos estudantes e da mocidade, que
não mostra nenhum "entusiasmo"
pelas "vitórias" alemãs, nutrindo
ainda esperanças de restabeleci
mento do regime anterior. O jornal
"Narodni Politika" denuncia que
os checos simpatisam com os ju
deus. Não podendo saudá-los nas

ruas, exprimem-lhes suas simpatias
piscando um olho. Êsse gesto, es
creve o jornal, pode custar-lhes a

vida.

Sente dOres nos
Rll\IS E NAS [OSTAS 1
• Reumatismos, dôres nAS juntas,
pés inchados, olhos empapuçedos
são alguns dos sin tomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

sangue. Para esta doença, to
me Pílulas de Foster que ihe
devolvem a saúde.

Pílulas de I'OSTIR
Para os Rins e a Bexiga.
Preferidas porque são:

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desinteram e ativam os rins.
• Fáceis de tomar .

• Indicadas para uricemias, uretrites e
cistites.

Aprmda pita D.N.S. IIb N.I !li .11 15-4-4%

PNEUSdos afamades B R A S I L.
Que a honram com a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto. dando um desconto compensador.Assim, inteiramente à disposição dos interessados. aguarda com prazer a sua honrosa visita.

Rua Conselheiro Mafra. 54 -- Telefone, 1665 -- Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMINJ •• Florlanópolls

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAIZENA

�ATOS '::�:RITIVOS
� E SABOROSOS

� .� :eo�:ucoei�as���s� :;��;i�:S l��:�
"-" trações, onde encontrará seleta
...... variedade de receitas faceis e

de paladar ogradavel. Mande-
nos o coupon, para obtençõo
de seu exemplar GRATI S.

do pelo DASP acha-se em es

tudos na Presidencía da Rspú
blica.

Bronchite

Ecos e Notícias *

o presidente da República
assinou decreto-lei abrindo, pe
lo Ministerio da Viação, o cré
dito especial de 2.015:370$000
para pagamento de material
fornecido ao Departamento dos
Correios e Telégrafos.

Friccione este poderoso unguento no
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, aIlivia a congestão, e toma

) mais facil a respiração.ii,"""
:fi

Os soldados rumenos
não querem lutar
Londres, 15 (Reuters) - Uma

diligência contra os desertores
do exército rurneno, durante a

qual o tráfego de Bucareste foi
suspenso por várias horas. foi
anunciada pela rádio de Moscou.
Sete mil desertores foram pre
sos perto das estações do nor
te e do leste. Ocorreram cho
ques, quando os desertores oí e
receram resistência. Alguns dê
les foram, em seguida, envia
dos para a frente russa e ou

tros aprisionados.

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com

regu larizações,
livros,

presteza sevlços de
registrro de firmas, de,
petições, etc.

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

o presidente da República
assinou decreto-lei determinando
que as bebidas conhecidas como

"cognac", "brandy"," rum" e

semelhantes ficam sujeitas às
taxas do art. 4.° do decreto-lei
739.

"

O novo adido militar dos
Estados Unidos, coronel Claude
MitcheIl Adanes, esteve, ontem,
no Palácio do Exército, onde
se apresentou ao ministro Eu
rico Dutra. O referido oficial,
que se apresentou tambem ao

Estado Maior do Exército e à
Secretaria Geral do Ministério Ida Guerra, se lez acompanhar
dos seus adjuntos, major James
Hughes, capitão Lloyd Hilary
Gomes e tenente Clark Burten.

*

O Conselho Nacional de Im
prensa, em sessão realizada sob
a presidencia do major Antônio
José Coelho dos Reis, diretor
geral do DIP, recomendou "a
suspensão da penalidade de cas

sação de favores fiscais imposta
ao jornal "Correio Português",
do Rio, podendo assim êsse
matutino voltar à circulação, na
situação anterior àquele ato. O
diretor Geral do DIP homo
logou este pronunciamento.

;r.
A 27 do corrente mês trans

correrá o centenário do nas

cimento do eminente abolicio
nista e republicano paranàense
Ubaldino do Amaral, que ocupou
os mais relevantes postos na

administração pública, entre as

quais o de membro da corte

permanente da Haia, com Rui
Barbosa, Clóvis Bevilaqua e

Lafayette. Por iniciativa do Cen
tro Acadêmico de estudos ame

ricanos a data será comemorada
em Curitiba com várias soleni
dades.

MULHER E MODERNA!

A «Noite dos grandes
punhais»

Londres, 15 (R.) - Segundo
informa a emissora de Moscou,
ocorreram na Bulgária cenas

que fazem lembrar a "noite dos
.amveraãríom grandes punhais" , ordenada
Ocorre hoje a data nata- por Hitler. Os fuzilamentos em

lícia da exma. sra. d. Alí- massa e as prisões de soldados
pia Ferreira da Silva, espo- assumem proporções inéditas
sa do nosso prezado cori- na história da Bulgária.
terraneo sr. Paulo José da Mais de 20 mil patriótas en
Silva, do alto comércio do contram-se nas prisões no pe
Estreito. ríodo de janeiro a julho, foram
A aniversariante é geni- I, condenados a morte 1.338 prí

tora do sr. tte. Osmar Ro· sioneiros políticos.
mão da Silva, ajudante de Iordens da interventoria fe
deral, e dos srs. Julio da
Silva, e Osní Paulo da Silo
va, funcionários públicos
estaduais, e da exma. sra.

d. Dilma Silva Regis, espo
sa do sr. Osní Regis e da
srita. Dulce Silva.

Nos dias de hoje, a mulher ocupa
lugar proeminente em todos os

meios - tanto no lar como nos

negocros , .. Mas onde quer que
esteja, será essencialmente fe
minina. Suas mãos devem desta
car-se sempre formosas. Não �--.; ..J_

melhor maneira de o conseguir do
que usando o Esmalte Cutex -

pa-
ra uma manicura perfeita. Usando
Esmalte Cutex, a Sra. verá que:
• É mais fácil de aplicar
• Dura mais
• É encontrado em todos os úl
rimos tons da Moda.

• É mais econômico
• Não desbota

Há tonalidades Cutex para todos os

gostos e ocasiões. Veja-os e use os

que mais se adaptem ao seu gosto,
realçando a sua sedução pessoal.

IVida �ocial

*
Faz anos amanhã o

menor Dal tro Nascimento
de Oliveira, filho do sr. João
Afonso de Oliveira.

.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Décio Ca

lado Carreirão, esposa do
sr. Jaime Carreirão, tele
grafista;
a srita.· Eloá Silva, filha

do sr. l:.:uclides Silva, pro
fissional-alfaiate;
a srita. Maria da Glória

Gonçalves;
o sr. Alípio .Vieira, tipó

grafo;
a exma. sra. d. Maria da

Glória Campos, Garofalis,
esposa do sr. Demetrio Ga
rofalis;
a exma. sra. d. Francisca

Sá, esposa do sr. cap. Ale
xandre Coelho de Sá;

o sr. dr. Luiz Gallotti,
Sub Proc urador Geral �da
República;
a exma. sra. d. Carmen

Seára Leite, esposa do sr.

Rccirie Leite;
o sr. Orion Costa.

Eazem anos amanhã:
A exma. sra. d. Filó Di

Bernardi, esposa do sr. far
mn.ceutico João Di Ber
nardi;
o jovem ginasiano Alfredo

Zimmer;
o sr. José Camilo da Silva,

estimado chefe das oficinas
do nosso confrade «Diário
'da Tarde»;

a srita. Elí Cardoso;
a srita. Maria do Carmo

Costa;
a sz-ito . Zélia dos Reis

Cunha.

Ag'radeelmentos :

Esteve em nossa redação
o sr. comte. Arê Manneback,
que nos veio agradecer à
nota com respeito ao fale
cimento de seu saudoso ir
mão Ogê Manneback.

Clubes:
O Limoense S. C. realiza

rá amanhã animada "soi
rée" , com inicio às 16 horas.
-O Lopes Vieira S. C. efe·
tuará amanhã gra1J.dioso
saráu-dansante, com inicio
às 18 horas.

tros.linda Florêncio, que se casára A Associação Comercial dis-
com um cego, unicamente para tribuiu circular entre seus asso-explorá-lo, corno [mendigo. .

d h d da rela* era os, acompan a as

"O Dia" de Curitiba acaba ção a que nos referimos" Nessa
de passar �or uma remodelação circular encarece a urgênci� do

I
em consequencia do que aquele, assunto" d�vendo �s necesslda�esClínica médico-cirúrgica do matutino passou a ser dirigido de cornercio , na. forma c�nVeDle?UR. SAULO RAMOS pelo sr. Nestor Ericksen, fican- te serem encammhada� a ernbai-

Especialista em moléstias de d d E t d lU d comsenhoras - Partos. do a gerencia a cargo do sr. xa � .

os s a. os, ni os

iif':"�o,CIl����I�, A�re���IN!!'dri:;

I
Rosalino C. Fernandes. O sr. a rnaxirna brevidade e' aritece

apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA Nestor Ericksen é um nome dência passiveis.PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias, O me' ntes deverã indihidrocele, varicocele. Tratamento sem conhecido nos circulas jornalisti- s co r::la o
dor e operação de Hemorroides e vari-

cos do sul do país. Em Porto car a :ruoan,tldade. d.os produtooszes - Fracturas: aparelhos de gêsso. . .

Opéra nos Hspítats de Florianópolis. Alegre, foi, durante muito tem- necessaflos,aonegoCl?no ::no vin-Praça pere::ne� ����eira, 10 -

I po, secretario do Correio do douro: co� a especificação dos
Horárlo: Das 14 às 16 horas. díarta- POVO e presidente da Associa- dos. :lnS- a . :rue se destma:u,mente. ção Riograndense de Imprensa, se ClVlS ou rnílitares, se do gov.e�'-
- - funções que soube desempenhar no o�. p.ara servJç?s ,de, utili-

Pt-ao'o Venda-se um piano, a contento geral. dade pública, ou a indústrias es-
'" senciais ao uso civil.marca ..Ronych-», �

Tratar à Praça 15 de No- O DASP vem de apresentar
b 12 õvs=-t ao chete do Governo um proje-vem ro, n°.. u

to desdobrando o Ministerio da
Rumo a Berlim Fazenda em dois: o do Tesouro

Berlim, 15 (De irradiações e o das .Finanças.
oficiais) (A. P.) - Os primei- No mesmo projeto, o Depar
ros componentes do grupo de tamento segeriu a transformação
12 altos oficiais do Exército do Ministerio da Agricultura
português, que devem visitar a em da "Produção e Comércio",
Alemanha, a convite do alto e o do Ministerio do Trabalho
comando germânico, partiram e Previdencia Social.
de Lisbôa, ontem, 14, para Ber- O projeto dispõe ainda sobre
limo a circulação de várias entidades

autárquicas de carater econô
mico ao Ministerio da Produção
e Comércio. O projeto elabora-

ESMALTE
PARA UNHAS.(:UT�X

ULTIMA HORA

oi!<

A despesa de guerra dos Es
tados Unidos, segundo declara
ções emitidas pelo Departa
mento de Informações de Guer
ra, em 2 de julho, atingiu a

cifra de 1. 772 dólares por se

gundo (mais de 31 contos). Os
gastos efetuados pelo Tesouro
para fins bélicos, montaram a

um total de 4.794 milhões de
dólares contra o «record» ante
rior de 4.123 milhães.

*

Comece, hoje mesmo,
a usar Cutex. Suas
mãos serão semprealvo
de admiração geral!
Vej« êstes novos 10m:

BLACK RED
SUGAR PLUM
GINGERBREAD
SHEER NA TURAL
HIJINKS
GADABOUT
RUB!

Hoje, ás 19.30 horas, haverá
sessão doutrinária no Cen tro
Espírita "Amor e Humildade
do Apóstolo"; amanhã, no mes

mo hora rio, haverá sessão no

C. E. "José de Nazaré".
*

•

Foi removido, "ex-officio", o

sr. Francisco Vieira Boulitreau,
engenheiro, classe N, do Depar
tarnento Nacional de Portos e

Navegação Aérea, para a Secção
de Segurança Nacional. *

;r. O consulado dos Estadoí Uni-
Foi autorizado o sr. Alexan dos em Porte Alegre oficiou a

dre Siciliano Junior a pesquisar Associacão Comercial solicitando
minério de _ ferro no município a cooperação dessa entidade no

de Joinville, neste Estado. sentido de serem 'tornecidos, pe
* lo comércio local; dados estima-

Respondendo a uma consulta tivos referentes às necessidades
sobre substituição remunerada, de importação para 1943, dos
o DASP esclareceu que" somen- artigos enumerados em lista
te depois de 30 dias, poderá especial, e que atigem a 105, e

haver designação ou nomeação i considerados essenciais ao consu.
em substituição, e, consequente- mo do Estado . Esse número
te, a partir da data do exer- abrange uma série de produtos
cicio, terá o substituto direito à que interessam às mais varia
gratificação ou vencimentos, não das atividades industriais, sendo
sendo remunerada a substituição algunssbásíco à produção de
até 30 dias". medicamentos, como sulf'anila-

•

mida , sulfatiasol � e inúmeros au-Em São Paulo foi presa Eme-

Estará de plantão amanhã a

Farmácia «Santo Antônio», à
rua João Pinto.

Cortadas as passagens
desagradaveis ...

BUENOS AIRES, 15 (A.P.)
- O filme de gue.rra

.. Os
Invasores", que havia sido
retirado de exíbtçõo na se

gunda feira, a pedido da
Alemanha, poderá voltar à
cena com o corte de al
gumas passagens e do res

pectivo diálogo. considera-

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Filial de Santa Catarina

AVISO
São convidadas todas as Sama

ritanas a comparecerem domingo,
dia 16 do corrente, às 9 horas
da manhã, no Estádio da Força
Pública, para tratar de assun

tos de seu interesse. Será compu
tada falta às que não com

parecerem.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM'

�n�o Crelsotada
"SILVEIRA"

O presidente do Conselho
Nacional do Trabalho expe
diu ordens o- fim-de que o

Departamento de Previden· Miguel Hocetti Faraco e
cio Social providencie junto Joana Rosa Faracoàs instituições de previdencia Participam aos parentes e nes-social para que cesse de soas de suas relações. o cnn-
uma vez a injustificada de

I
trato de casamento de sua

mora no trânsito de proces- filha MARIA DO CARMO com
sos de amparo aos respecti- O senhor EURICO DE SOUSA

ALVES

Ivos associados e beneficiá Fnelís.. 15 de agosto de 19ft2.
rios, frisando que "isso é
um requ isi to essencial qu e ����;;:;:;:;���;::;;:;:=-;;;::;;:�-�.
caracteriza a boa adminis- do lícito protelar o reco

tração da justica, não sen- nhecimento dos direitos"

Grande T6nico
-

Cartazes do dia
A's 7,30 horas A's 4,30 e 7 horas A's 7,30 horas

Servidores da Terror de Vingança A vingança de
I-Com Johnny Mac Brow Bulldog Drumondel 20 Os três últimos episódios do

Com William Henry e Robert seriado.
Payge A volta da Aranhao nordeste

NComplemento Nacional (D.F.B.) egra
A sericicultura em S. Paulo
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços; 1$500 e 1$000
Imp. até 18 anos

Com John Haward

Cine Jor. Braes. 2x72
Complemento Nacional (D. F .E.)

Letra e musica (shor t)
.

Atualidades Pathé News

Preço único: 1$500
Livre de Censura

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos

das' 'injuriosas para com a

Alemanha".
O sr. Miguel Culaciatti,

ministro do Interior, deu
instruções nesse sen tido à
Junta de Censura da Mu
nicipalidade, dizendo que,
de um modo geral, o filme
não é ofensivo_

Espionagem nazista
GUAYAQUIL, 15 (R)-Dois

europeus: Claude Bohme e Mar
tha Bohme, loram presos na

aldeia de Colonche, perto da
base naval norte- americana de
Salinas, quando homens do
serviço de guarda costas desce
briram que ambos estavam fa
zendo esboços de cartas da re

gião. As autoridades julgam
tratar se de espioes nazistas.
Os presos serão enviados a Qui
to para julgamento. A�redita
se que trouxessem um trasmis
sor de rádio portátil, oculto
num automovel.

O Almirantado britânico in
formou ontem que um grande
comboio aliado chegou a Malta.
apesar dos ataques repetidos do
"eixo" .

O presidente Roosevelt enviou
uma mensagem a Churchill, por
motivo da passagem do 1° ani
versário da "Carta do Atlân
tico" .

*

Em Bombaim, 75% das fá
bricas iniciaram suas atividades,
normalizando- se, pouco a pouco,
a situação.

•

Chegou à Grã-Bretanha gran
de contingente de tropas norte
americanas, constando de arti
lharia costeira, anti-aérea, etc.

•

Aviões do "eixo", isolados,
voaram sobre a costa meridio
nal da Inglaterra. atirando bom
bas.

III

O presidente Juan Antonio
Rios, do Chile, aceitou o con

vite do preso Roosevelt pára
visitar os Estados Unidos. S.
Excia. irá àquele país provavel
mente em outubro próximo. "El
Mercurio" , conhecido órgão da
imprensa de Santiago, inseriu
ontem notavel editorial, em que
tocaliza as personalidades de
Rios e Roosevelt, frizando o

esforço dos dois chefes de Estado
americanos em pról da política
inter-americana.

•

Grande contingente de tropas
alemãs está sendo concentrado
no arquipélago de Bismarck.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


