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Encontrado morto um
oficial argentino

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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[_ �m uml an,� I� ir �r ã� i i ri� ! �� �� ',:� IfJI�BELEM, 18 (D. N. P. A.) m. O CONHECIDO ATOR VIVALDO RIBEIRO FOI CERCADO DE GARAriT�A'S"_:_;�A
POLíCIA EM VIRTUDE DE TER SIDO ..AMEAÇADO DE MORTE POR EX·INTEGRALISTAS,. POR TER

-s ':

ÉNCE�
NADO A PEÇA PATRióTICA "COISAS DA QUINTAmCOLUNA", NA QUAL. APARECE. UM INTEGRALISTA
VESTIDO DE CAMISA VERDE, ARREPENDIDO DE TER TRABALHADO CONTRA O BRASIL, AJOELHANDO
SE ANTE A BANDEIRA NACIONAL E PÉDE PERDÃO À PATRIA. A REFERIDA PEÇA TEATRAL ESTÁ AL·

· CANÇANDO GRANDE SUCESSO.

Rio, 18 (D. N. P. A.) - o

Departamento de Imprensa e

Propaganda distribuiu o se

o'uinte comunicado:b

"Ao anoitecer de quinta-fei
ra última foi encontrado na

Gruta da Imprensa, morto, com
um ferimento por bala, o adi-

.,. -r- ciô llíif:i�,r argentino, coronel
Camilo A. Gay.
As investigações realizadas,

com a colaboração da embai
xada argentina, desde o pri
meiro momento interessada em

esclarecer êsse lamentavel in
cidente, permitiram chegar-se
à conclusão de que se trata de
um fato íntimo, passional. OS

IIrestos do coronel Gay serão Alteracões na Lei de Servico Militar
trasladados em avião da F.A.. . .

B. para Buenos Aires, com as .
RIO, 18 (D. N ..P. A.) ---:- FOI baixado decr�to ,alterando o

honras que lhe são devidas". artigo .193 e respectivos parágrafos d9 decreto-leI.numero 1;187,
O coronel Camilo Angel Gay I

de abnl de 193? Segundo as alteraç_?es, o reservista das forças
tinha 47 anos e há 4 meses re-' al'mad3:s que for ,convo�ado e q�e nao ?e apresentar dent�·o do

sidia com sua esposa num apar- I prazo fl?Cado sera co�slderado msubr�:lls�o,. de, c?nfOrmIdade
tamento no Palace Hotel. com o dISpO?tO do �rtlgo 186. Os funclOna�lOs publl�os, q�an�odeclarados insubmíssos, na forma do artigo antenor, flcarao

suspensos de seus empregos e privados dos vencimentos e per
derão os mesmos cargos, no caso de condenação passada em

julgado. Êste dispositivo é extensivo aos servidores das orga
nizações que exerçam função por delegação do poder público
ou sejam mantidas e administradas por êste.

de Agosto de 1942 I

Morreu após ingerir
uma droga para

embelezar
Rio, 18 (C. P.) - Ante-on

tem, pela manhã, faleceu, em

sua residência, à rua S. Salva
dor, a sra. Clotilde Arnus, que
se dedicava ao fabrico de lo
ções e outros produtos de bele
za. A morte dessa senhora ocor

reu em circunstâncias verda
deiramente extranhas, pois
sendo hábito seu tomar, todas
as manhãs, determinada dose
de um produto seu, próprio
para beleza, ante-ontem, de
pois de tomar uma dessas do
ses, veiu a falecer, sem dar
tempo siquer que lhe fosse
prestado qualquer socorro. Em
torno da ocorrência foi aberto
inquerito, tendo sido já ouvido
Rui PIava, empregado da refe
rida senhora, e unica testemu
nha do fato.

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traia
DO, 12.

TOMARAM GUADALCANAR
Washington, 17 (U. P.) -

As fôrças norte-americanas
ocuparam Guadalcanar, nas

ilhas Salomão.

Banana tem vitamina
Nova Iorque, 18 (United) - I

John Dreschar, de apenas vin
te e um meses de idade, padece
de enfermidade rara e para
combatê-la os médicos pres
creveram uma dieta de banana.
Acontece que essa coisa (a ba

nana) quase não se encontra
atualmente em Nova Iorque.
As autoridades, porém, inter
vieram e depois de um apelo
pelo rádio, fizeram uma colhei
ta de vinte e três bananas. Gra
ças a isso, o bebê conseguiu a

cobiçada matéria prima para
sua dieta.

A falta de combustivel
Nova Iorque, 17 (R.) - O

major La Guardia anunciou aos

100 mil motoristas de Nova
Iorque que os "stocks" de ga
solina da cidade estavam esgo
tados até a última gota e que
todas as localidades importan
tes da costa do Atlântico te
riam que enfrentar energica
mente a falta de conforto e ou

tras dificuldades, até que sejam
aumentadas as remessas de pe
tróleo.

fANO XXVIII N" 8616Flor.anóuotls Terça-Ietra, 18

Os funcionários públicos insubmissos
serão suspensos

Grave a situação da Alemanha 1

Preparando
um <cputsh»

Montevidéo, 18 (U. P.) - As
autoridades policiais detive
ram o comerciante alemão En

rique Berger, o qual, segundo Madrí, 18 (United) - O ministro do Exterior, Serrano y
ficou apurado, havia encomen-I Suner, definiu, em um artigo divulgado por todos os jornais,
dado a uma oficina, a confec- I a situação da Espanha em face da situação internacional. Ex
ção de numerosos casse-têtes pressa que, ideológicamente, aquele país forma no bloco contra
destinados a militantes nazis- II a democracia e o comunismo. Histo,ricamer:-te, a ESl?a�ha. está
tas desta cidade. com os povos que reclamam o que e seu, diante da ínjustíça e

Os referidos casse-têtes fo-
I da exploração. S�rrar:-0 y Sufier começa seu artigo diz�ndo que,

ram apreendidos em. pod�r de
I nesta guer!·a, n.ao há lugar para os espectador�s OClOS.OS', l?or

Herman Stahl, propnetáno de. isto que nao existe nenhum povo com personalidade hístórica
uma confeitaria local. I que se possa manter indiferente ante seu resultado.

Tentaram inte_rceptar Tropas norte-americanaso comboIo
Londres,17 (R.) - Dois sub- desembarcaram no Irak

marinos e 2 cruzadores do
"eixo" foram afundados no

Mediterrâneo, quando tenta
vam atacar um grande comboio
aliado que seguia para Malta e

que já chegou a seu destino.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA 1

Nova, Iorque, 18 (A. P.) - A Transocean afirma, sem con

firmação de quaisquer fontes aliadas: "Vários navios de trans
porte norte-americanos desembarcaram tropas em vários por
tos do Iraque durante as duas últimas semanas". A notícia
chegou à Transocean, via Bagodá, em telegrama de Angora.
A Transocean, informa a rádio de Berlim, continua: "Parte das
tropas americanas desembarcadas permanecerá como guarní
cão do Iraque, enquanto que outras serão transportadas mais

Cadeia' com para oeste, presumivelmente l?a!'a a Palesti_na". PJ.. agência ale-

Don Pasquale! I mã acrescenta 9-ue. a "guarmçao estrangeIra. no Iraque com-

.

. põe-se agora príncípalmente de tropas americanas que tam-

,B�la, 18
..
(D ..N. �. A.�� FO� I bem ocuparam as pósições a�teriormente construidas pelos in

preso o agiota Italiano asqua I gleses em KUl'distam fronteira com o Iran".
le Pataro, que interrogava os

'

soldados sôbre assuntos de na-
--------------------------

tureza militar.

Serrano Sufier confessa a orientação
totalitária do regime espanhol

23.000 pessoas teriam sido mortas
em Lübeck

Angora, 18 (U. P.) - Viajantes que chegaram a esta ca

pital, procedentes da Alemanha e que visitaram a cidade de
Luebeck, depois do último ataque em massa das Reais Fôrças
Aéreas, expressaram que se calcula em 23.000 as pessoas que
perderam a vida durante o mesmo. Os incêndios originados
pelo bombardeio arderam durante muitos dias e foi necessá
rio enviar todos os víveres para sua população, de Hamburgo,
porque os armazens foram destruidos. Também declararam
Que a eficácia do ataque à Colônia conseguiu destruir as ins
talações de água corrente, de maneira que não houve água pa
ra combater o fogo, durante toda uma semana. No recente ata
que a Hamburgo, 2.000 pessoas foram mortas em um grande
refúgio anti-aéreo, situado perto do Jardim Zoológico. As bom
bas britânicas alcancaram os embasamentos dos canhões an
ti-aéreos montados sôbre o refúgio. As autoridades alemãs
abandonaram o plano de evacuar grande número de pessoas
das regiões bombardeadas, em vista das dificuldades do trans
porte. Entretanto, inúmeras crianças foram trasladadas para
leste e suleste e 15.000 para a Hungria. Os alemães já não pro
curam reparar os edifícios bombardeados, como o faziam no

começo da guerra. Agora os abandonam. As rações de víveres
efetivas foram reduzidas em 25 por cento desde o ano passado,
pois é impossivel obter muitos artigos para os quais existe o
sistema de cartões de racionamento.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA 1

Mais um interventor
Washington, 17 (U. P.) - O

Presidente Roosevelt ordenou
o Departamento de 'Marinha a

tomar conta do estabelecimen
to que tem em Bayonne, Nova
Jersey, a General Cable Corpo
ration.

O referido estabelecimento
está fechado desde segunda
feira em virtude de greve decla
rada por seus operários, cujo
número aproximado é de mil.

Dr. LAURO D,AURA
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especíalísado

das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e
hemorroídes sem operação.
Fisioterapia - Diatermia e

irnfra - vermelho,
Consultas - das 10 às 12

e das ]5 às 17 horas.
Consultorio : R. Tiradentes

14. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

•

AVISO ESP�C��liS:��� d�e�ça�����!!ões
de olhoa-ouvl.doa-rmr ig 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.
-

Se conseguirem vencer a guerra
A divisão da Europa, segundo novo plano

germâniCO
Londres, 18 (U. P.) - Acaba de ser dada à publicidade, Vai aos Estados Unidos tirar um

em Berlim, a nova "constituição para a Europa" dos nazistas
em um artigo aparecido na autorizada revista "Zeitschrift fur curso de enfermeira
politik". Essa constituição dividiria todas as nações européias Rio, 17 (C. P.) - A senho-
em quatro categorias submetidas, em díversos graus, a Alema- rita Sara Macedo Oliveira, en
nha, no caso em que o Reich vencesse a guerra. fermeira-chefe do Hospital úe

O artigo foi escrito pelo tenente-general Werner Bast, que Crianças que a Cruz Vermelha
alguns círculos consideram como o mais provavel sucessor de Brasileira mantem em Indianó
Heyirdrich no protetorado interino da Boêmia e Morávia, e polis, Estado de São Paulo, aca
foi reproduzido pelo jornal anti-nazista "Zeitung", que se edi- ba de conquistar, por íntsrmé
ta em língua alemã nesta capital. dio da Missão Rockteller, va-

O artigo começa dizendo que a vitória dará à Alemanha a liosa bolsa de estudos, que a

posição de nação dirigente na Europa. Para o resto do contí- levará aos Estados Unidos por
nente se estabeleceriam quatro espécies de govêrno, a saber: conta do govêrno desse país,

Primeiro - Uma "administração aliada" para países co- para frequentar um curso de
mo a Itália, que conservariam seu próprio governo interno, po- aperfeiçoamento do enferma
rérn que seguiriam as diretrizes gerais estabelecidas pela Ale- gem e assistência à ínf'âncín,
manha. O embaixador alemão em Roma agiria como oficial de no hospital de São Lucas, Cle
ligação com Berlim. veland, em Ohio, um dos mais

Segundo - "Administração-vigilância" para países como famosos hospitais do mundo. A
a Hungria, Rumânia e França, cujos governos dependeriam de partida da senhorita Sara Ma
Berlim em todos· os seus ramos de atividades. cedo de Oliveira para os Esta-

Terceiro - "Administração-governamental" para os paí- dos Unidos será amanhã, em
ses conquistados como a Bélgica, Holanda, Noruega e Sérvia. avião da Panair, de maneira a
A administração estaria dirigida pelos comissários nomeados chegar a Cleveland a tempo ele
por Berlim que, na ordem interna, teriam uma autonomia li- assistir à abertura dos éUJ'SOS
mitada.

".. _ .
" . ,.

que va! frequentar e cujas au-
Quarto - Administração colomal para os terr itórios lIas terao início a 28 do corren

ocupados da Rússia e Polônia, que seriam governados como co- te.
Iônias nazistas � --=------:--:------__

O artigo propugna a deportação e o extermínio, se fôr ne- Perdas japonesas
cessário, das populações que não aceitem a dominação nazista Washington, 17 (A. P.) _

, em toda a Europa, valendo-se como argumento em apôio da Segundo se informa, o Japão
idéia do seguinte: "a experiência histórica demonstrou que o perdeu 2 cruzadores e 2 outras
extermínio e a deportação de populações estrangeiras não' es- naves de guerra nos últimos
tão em conflito com a lei da vida sempre que se realizem de um combates das ilhas Salomão.
modo total" .

Afundaram 7 trans.
portes alemles

Moscou, 18 (A. P.) - A rã-
Atendemos com presteza seviços de

dio emissora local informa:
"Dois submarinos russos vol-regularizações, registrro de firmas, de taram à sua base após o atun-

livros, petições, etc. damento de sete transportes

Organização Comercial Catarinense ����ã::, �:e�:!�:v��16���pi�=Rua João Pinto n. 18 •• Fone 1467 I tamen!e_carregados de homens
-------------- e mumçoes, no Mar Báltico". � �

Firmas Interiordo do Estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diga isto

'a
seu Marido

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

1 .......

Salas no centro
Alugam-se diversas salas,

p/médicos. dentistas ou ad
vogados, eltas à rua Tira
dentes, 14 (sob),
Vende-se tambem uma otl

ma armação envidraçada pI
escritorio. Tratar à Rua Fe
líppe Schmidt, 19 (Casa Dau
Ta) Iôvs -4

Resfriados
dasCriançasFriccione este agradavel unguento

no pescoço e peito, Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas
r maneiras directas.

AVISO

.11
I

vende se
uma machina

-
àe costura de

mão marca Vestasinha nova
Rem uso. por 270$ Tratar com
o chauHeur do Carro no. 1522

-XAROPE-

TOSS
. AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

*
TOSS sO PODE FAZER BEM

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

Esteves Junior, 135. V 52

INDICADOR MEDI(;O
IMS1'ITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
.om prátíca nos hospítats europeus
Clínica médIca em geral, pediatria,
doenças do slstema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares /

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanerío
Silo Faulo), Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Macbado,'

Telefone 1195

PlORTANOPOLIS
�_�:,-::e:::::-'" -

.

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto, 'I - Fone 1.461

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 114 - Fone l.ft56

I

Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto
ou adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos
do estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou du
rante o dia, pêso, calor' e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo,
certas coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer,
preguiça e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do
ven.tre, muita .têde e quentura na garganta, ancias e vontade de
vomitar, mau hálito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos
estes sofrimentos são causados por substancias infectadas e fermen
tações tóxicas no estômago ,e intestinos, e que use Ventre-Livre
sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sotrimentos porque combate a

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

Vende-se ou aluga-se Compõe-se de' mais de 100.000 homens
a propriedade rr' 35 à rua AI- é ·t I· I

A

mirante Lamego, composta O ex rCI o Ivre po onesdeum bungalow confortavel
e moderno, e um sobrado Londres, 17 (A_ P.) � O primeiro ministro da Polônia no

com diversos depósitos na exílio, gal. Sikorski, em ordem do dia, que dirigiu a seus pa

parte terrea, e ainda uma tricios, por motivo da comemoração do "Dia do Soldado Polo
casa propria para instala- nês", revelou que o atual exército polonês aumentou dos

ção de qualquer .industria 5�.000 �omens que �inha em 1941 para mais de 1?0.00? agora.
Aceita-se proposta de per-

DIsse amda que a forç� pOl?nesa presentemente e ma�or duas
muto por outra casa no

vezes �o que antes da mvasao alema e que as, esquadrilhas de
centro ou próximo ao centro' caça pílotadas por poloneses derrubaram ate agora mais de
da cid�de,- Informações na

500 aviões. As esquadrilhas de bombardeio, por sua vez, parti
CASA NOVA à rua Felipe ciparam de 5.000 raides e atiraram oito milhões de libras de
Schmidt 17' bombas em objetivos alemães. Declarou o gal. Sikorski que o

, .

Exército Polonês da Rússia foi transportado para o Oriente
Médio, onele se organizou com unidades blindadas e motori
zadas" .

Londres, 17 (A, P,) - O primeiro ministro do govêrno da
Polônia no exilio, gal. Sikorski, anunciou, em ordem do dia,
que o Corpo do Exército Polonês na Escocia foi fortalecido com

compatriótas vindos da América e da Rússia, sendo convertido Dr. Remigíoem corpo blindado e motorizado, e será mais fortalecido ainda

11--dPara tomar parte na futura ofensiva no continente. A ordem Dr. BEZERRA LEITE Dr. Z. DE LINS CLlNICA -MEDICA
o dia do general, que foi publicada em relação à observância,

NEVES Molestias' internas, deamanhã, do Dia do Soldado Polonês. diz: - "O Corpo do Exér- CLI'N I C� Senhoras e Crianças' em
cito Polonês na Escocia foi fortalecido com compatriótas da Ex-assistente da Clluicu GeralAmérica e da Rússia, sendo convertido em corpo blindado e MEDICA Ginecológica da Facul- CONSULTORIO :
motorizado, que será equipado e fortalecido para tomar parte dade Nacional de Medi-

I
Rua Felipe Schmidt=-Edth-

na futura ofensiva aliada no continente. Todas as ordens já

I
CONSULTORIO: cína e do Hospital Psi- cio Amélia Neto--Fone 1592foram dadas para êsse fim. O exército polonês do Oeste pro- Rua Trajano, 33 quiátrico do Rio de 9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

gride. O novo tipo de nossas fôrças, de tropas de paraquedistas Sobrado Janeiro. RESIDENCIA'
tqrnou-se maior. No Oriente Médio e em El Gazala estão sendo CONSULTORIO: R. Tra- Av, Hercilio Luz, 186
organizadas divisões para lutar ao lado daqueles que ali com- Consultas das 5 boras

1
[an o 33. Das 13 às 15 hs, - Phone: 1392 -

batem. Mais divisões polonesas estão sendo organizadas. Há

I
em deante. REQIDEANCIA.·em um dos pontos fortes do teatro de guerra mundial um po- RESlDENCIA: Rua Trajano, 55. Attende a chamados

deroso exército meridional polonês que está crescendo e que Rua Blumenau, 28 14
desempenhuábre�men�umpapeldei�ortânciaimpre��- ���������������������������������-------�---��vel. Da Rússia dezenas de milhares de soldados e voluntários
têm vindo, para alistarem-se em nossas fileiras. Mais voluntá
rios são esperados e na ocasião propicia irão, com armas nas
mãos, lutar contra alemães e seus satelites. Irmãos que estais
na Polônia! Acreditai em nós, pois iremos vos salvar!"

ANASTA' 10 KOTUAS 8-
visa à sua distinta freguesia Assembléia Geral Estraordináriae ao público, em geral, que,
mudou 8 sua loja de Iazen- Convoco,o pelo presente, os associados deste Sindi
das e armaríuho. para a rua cato de Classe, para reunião de Assembléia Geral que
FeUpe Scbmidt, no 17 (antiga s�rà real!zada no dia 22 d.o corrente, às 19 horas, na

Agencia da Companhia Sín- sede soctal, à rua Conselhelro Mafra nO 3S-Sobrado
ger). a-fim-de se elegerem os vogais e suplentes que deve
Florianópoli�. 31 Julho 1942 rão e-er apresentados como candidatos à Comissão do

ANASTACIO KOTZIAS Salário Mínimo do Estado, de conformidade com a lei
15v12 Flcrlanópolls, 17 de agosto de 1942.

------------- Gustavo Zimmer - Presldeute

Vende se
um terreno pro 11:,.-

prio para cria-
.ção e lavoura, com 10 mi- ---,----------------------

lbões de cam po e mato, en- I--t-.-t�-t---d---E-d--------d---F-I--.--r--l-.cerrando cerca de 250 cabe· ns I II O e ucavao e orlanopo IS
ç I S de gado e 8 oU • 10 ca-
Finhaq, extremando com 8 Aviso aO$ srs. pais de alunos
cidAde de Bnm Retiro. Infor- Já fôi iniciada a distribuição dos boletins relativos
mações com Manoel 'Boell, às últimas provas parciai9, quer do Curso Fundamental,
em Bom Retiro. 15-15 quer do Normal. Os boletins são entregues aos alunus,

sem qumlquer rasura, de m01lo que não terão valor aque·
ll's que as apresentarem, por mais leves que sejam.

J. ROBERTO MOREIRA
Diretor.

Florianópolis; 11 de agosto de 1942.

Os aviões "Lancastcr" estiveram a serviço da RAF durante vários
meses.

Foram mencionados oficialmente pela prtmeíra vez em ação
durante o famoso ataque diurno efctuatlo contra Augsburg, na Bavavia.
Isso se verlífcou em abril e o ataque compreendia um vôo de quase�:::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12
mil quilômetros sôbre território inimigo.
Várias esquadrilhas, em julho efetuaram o maior vôo de ataque

diurno desta guerra, implicando em quase 3.000 quilômetros sob pés
simas condições atmosféricas a-fim-de destruirem, submarinos inimigos.

O "Avrol-Lancaster" é grande sob todos os aspectos. É UllI mons

tro de 30 toneladas, com um par de asas medindo 30 metros, e tendo
23 metros de cumprimento de proa a popa c 6 de altura.

]� propulsionado, por quatro motores "Rolls-Royce" e o comparo
timento para bombas na fnzelagern é de 10 metros de comprimento.

Dez canhões "Browning", de ca llbre 0.303, montados sôbre quatro
torres htdraulícas, tornam os "Avrol-Lancaster" rivais temíveis dos
caça, podendo lutar contra dois aviões desta ultima espécie de uma só
vez, com 100% de probabilidade dr abater ambos.

As condições de manejo e a velocidade concorrem para a popula
rídado de favoritismo de um bombardeador entre os pilotos da RAF.

Os bi-motores "'Yellington" continuam sendo ótimos bombardea
dores da velha guarda, mas foram sobrepujados pelo "Lancaster", mais
pesado, que desenvolve 80 quilômetros a mais por hora do que aque
Ies, se bem que lhes seja superior em alcance de vôo por 320 quilômetros.

Os algarismos sôbre a produção (lesses a]Hlrelhos pontinuam, ('ntre
tanto, cuidadosamente em segredo.

Grande número de operários, hOlllem e llllllheres, trahalha cons

tallt('mellte, aJustando peças desses .gigantes dos céus, numa rallÍllez
incl'ivel, em número cad� yez mais elevado.

As fábricas do país, em tollas as l'('giões, estão produzindo cente.
llas c cent('nas de peças cOlllponcntes dos "Lallcasters" e llHll'avilhas
estão s('ndo realizadas na eletricidade (' ar COmlH'illlido.

Muitas mães de família na Inglaterra trabalham algumas ]lOras
por dia nesse servi!;o, felizes llor pod('!' construir bombardeadol'es·gi·
gantes para a defesa da Grã-Bretanha, _ enquanto a produção flos
"Lallcasters", no Canadá, foi iniciada recentemente em uma das maio.
res fábl'icas de ayiões lá existente.

Sindicato dos Empregados no Comércio
de Florianópolis

AVISO AO POVO' CATARINENSE
Linha direta Porto Alegr� - Florianõpolis

�specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 às 12
onsu tas! A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vítor Meireles, 24.-- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEV'ES - médico especieliste em

Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirur�ia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Dtartsmente das 15 às
11 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone O. 751.

.....

, I
: i

_ Empresa Jaeger & Irmão
Florianópolis às terças e sábados
Porto Alegre para Florianopolis
às quartas e sábados

Saídas de Araranguá às quartas,
sáoados e domingos

Aqente em Florlanopolis: MARIO MOURA
PRAÇA ie VE NOVEMBRO

Saídas de
Saídas de

3 v. alt. - 2
��--------�------------�-------------------------�

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

Consultas Pela manhã: às terças, quintas e sahndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente, das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto o. 7, sobrado - Fo no: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)
---------------------------------

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:ra1e0 �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

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

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RuB. Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AU (jUSTO,. DE PAULA DJ�eto�a:i�a��SP�:1
Florianilpolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Viuleta,
CONsULTAS: Díaríamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1644
----------------_._-------------

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

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

NARIZ e Gj'RGANTA
Cous: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às t 8 horas.
Res.: Conselheiro Mfifr�, 77-FLORlANOPOLlS,

gigante inglêsLondres, 17 (R.) - O maior e mais ráptdo avião de bombardeio
do mundo, o "Avrol Lancaster", o mais recente acréscimo ao potencial
bélico da Grã-Bretanha, é- dotado de quatro motores, podendo trans-

Bombardeador

por-tar- oito toneladas de bombas c voar sôbre a Alemanha com uma

velocídade de 480 quilômetros horár-ios.
f�stes e demais pormenores, inclusive seu aparelhamento de de

fesa, contando com 10 canhões de pesado calibre, foram revelados, ao

chegar a ocasião de desvendar-se o segredo,
'I'rata-sc agora do segundo tipo de bombardeador

britânico, capaz de conduzir oito toneladas de bombas.
quadrí-motor

O outro é o "Sth-Iing", COIll uma velocidade máxima também de
480 quilômetros horários.

Há também um outro quadi-I-motor, o "Halífax", 1I1as sua capado
dade é de apenas cinco toneladas e meia de carga.

I

Representantes:
MACHA.DO & Cia.

Um gesto do prese
Getulio Vargas

Rio, 17 (C. P.) - Em carta pes
soaI ao presidente Getúlio Vargas,
um modesto comerciante de Par-ai
sópofís, Minas Gerais, pediu releva
ção de uma multa de cineo contos
que lhe fôra imposta por Infração
(lo regulamento do imposto de con

sumo. Alegava cm seu favor a si
tuação de pequenos comerciantes,
que no momento da infração se

agravára com a pertinaz moléstia
de sua espôsa, o que o fOI'!;ára a se

afastar do seu pequeno negócio, en
tregando-o a um preposto. Mamlan
do investigar por pessôa de sua

confiança, chegou o presidente da
República à convicção de que, efe

tivall1�nte, se tratava de um ho·
mem pobre e honesto. Ficou mes·

mo apurado que no inventário de·
corrente da morte de sua espôsa,
foram legalizadas dívidas no mono

tante de 4:667$700, ainda não pagas
]101' não ter l)o(lido o postulante
atender às despl'sas de eustàs e

dirpitos nele contados. Constatado
tudo isso, o presidente Getúlio VaI"
gas determinou que se caneelasse
a dívida }>roveniente da multa do
modesto c9mcrciallte milleh'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASO •• , O
A AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos .

. _ GASOGENIO LIGHT
a exclusividade desse produto, fabncaçao inteiramente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela comissão de técnicos
encarregados p�lo Governo, já é conhecido em todo o Brasil como de absoluta precisão, eficiencia e de facil manejo. Com o maximo prazer ministra-se aos

snrs. lnt_eressadoSi toda e qualquer informação a respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes aparelhos, dentro de breves dias.
Rua Conselheiro Mafra N· 54 Telefone, 1.665 Telegrama «TUFFIAMIN»

ti

Quando as carnes diminuem e os

músculos se tornam flácidos resultam:
-. debilidade - que conduz às doen-

ças. A EMULSÃO DE SCOTT riquíssima em

vitaminas e cálcio - é alimento concentrado do
mais puro óleo de fígado de bacalhau - enrri-
quece o sangue, tonifica o organismo.

11'111 lS�O
.

DE S�OTT
FTtmM:.v-dM�

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B;&:�-
,,�

I_ �� )
z>

Crédito Mutuo Predla I

A produção britânica aproxima
se do pináculo

Londres, 17 (R.) - Algarismos imo

pressionantes, demonstrando a expansão
do exército britânico e as enormes quan
tidades de material que têm sido reme

tidos à Rússia e para o Oriente Médio
foram apresentados pelo intendente ge·
ral das forças britânicas, general sir
Walter Wen íng, que brevemente serã re

formado do serviço ativo, depois de três
anos e meio de exercício no cargo de
abastecedor geral do exército.
A produção aproxima-se do pináculo,

disse o general Weriing - acrescentando

que, depois de um ano de guerra, menos

de cinco mil toneladas de munição por
semana eram produzidas pelas Fábr-icas.
A produção aumentou para mais de 50
mil toneladas semanais, somente neste

país, além da produção da América do
Norte e dos nossos domínios.
Existem hoje em servlçd mais de meio

milhão de veículos de rodas, comparados
com 45.000 no começo da guerra. Em
1941 movimentamos 1.450.000 toneladas
de munições para o ultramar e estamos

agora despachando maiores quantidades.
Para o Oriente Médio enviamos 576 lo

cornotívas e mais 9 mil vagões, além ele
mais de 2.250 quHômetros de trilhos pa
ra estradas de ferro.
Docas com profundidade de ãgua para

navios de grande calado foram construí
das. Temos trabalhado de verdade. Em
quatro dias encaixotamos e despachamos
para a Rússia grande quantidade de te
cidos para a confecção de agasalhos".
Outra atribuição do departamento do

general Wen ing é o da acomodação de
tropas. Estão prontos os planos para fi

acomodação ele tropas britânicas e cana

denses para a estação ele inver-no e ago
ra estã ele às voltas com o grande pro
blema ela acomodação dos enormes exér
citos uorte-amerícanoe.

O general Wen ing serã substituído pe·
10 tenente-coronel Webster, a respeito
elo qual disse ele:
"Niriguern poder-ia assumir este cargo

com maior conhecimento e experiência
elo que o meu sucessor".

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

sob a direção cfínica do médico :Dr. DJALMA MOELLMANH
GODstrucão moderna e coníortavel. situada em aprazível chácara, com

esplendlda vista pua o mar, exc .lente local para cura e repouso; á
gua fria '3 quente.

Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
mento médico círürelcn e ginecológico.

Ralos X- Ultra-violeta- Intra-ve rmelhos-Ondas-eurtas- Eleirlc'dade
médica -Exame I eu Ioscópc is L'1b )r.1tó�lo para os ex sme s de elucida
ção de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 diár!o: Apartamentos
de L classe, 25$000 diário; Quartos de H. classe, 15$000 diário; Svlas
-eservadas, 10$000 .diárlo; Acompanhsutes.sem reíetções, 1',$000 diário:
Secção de Maternidade--- Partos com permanência de 10 dias em Apar
tamento de r. classe, inclusive sala de operações: com parteira da cli
ente ilOO$OOO e com parteira da Casa de Saúde 350$000.
'ara estadas prolongadas preçosacomblnar. O doeite {Die ter mé Ilco
particular FLORlaNOPLIS

Largo São Seb �stl!lo Telefone 1153

Dr. Clerno G. IGalletti
ADVOGADO

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

Proprietários: J. Moreira & (ia.

27 DE JULHO
Foi entregue a ;:>restamista Waldemar L. da Silva;

residente em São Francisco [Santa Catarina),
possuidora da caderneta n.9.819, o prêmio

que lhes coube em mercador-las, no valor de rs.

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

--Re-s-e-r-v-a-s--r-u-s-s-a-s---e-rn-�----------�--Ea----mD----------"-
Stalingrado

Estocolmo, 17 (R.) - De
acôrdo conl infornlações rece

bidas nesta capital, os russos

estão concentrando novas re

servas para a defesa de Stalin
grado e os alemães esperam en

contrar poderosa resistência
em suas tentativas para abrir
caminho em direção áquela im

portante cidade russa sôbre o

Volga.
Revela-se também que as tro

pas germânicas estão lutando
furiosamente nas vizinhanças
de Georgievsk, sôbre a ferrovia
Rostov-Baku. Outras colunas
alemãs estariam avançando em

direção a Budenivsk, 60 milhas
a nordeste de Georgievsk.
"'Informações de origem alemã
indicam igualmente que foram
reiniciados os ataques russos

diante de Rzhev.

Fundada, em S. Paulo, a Sociedade
de Teatro Experimental

São Paulo, 17 - Por inicia
tiva da senhorita Irene Smalb
bones, filha do cônsul britânico
em São Paulo, foi fundada a So
ciedade de Teatro Experimen
tal, com a participação de' cer
ca de trinta pessoas da alta so

ciedade. Foi convidado para
presidente honorário o famoso

. escritor Bernard Shaw, autor
da primeira peça que será re

presentada pela Sociedade, tal
vez em outubro próximo. A fun
dadora foi colaboradora de Ale
xander Korda, conhecido dire
tor cinematográfico da Ingla
terra.

18 DE AGOSTO
Mais um Io nn idávet sorte lo re aliz.a fá a Cr édlto Mú

tuo Predial, DO ditl 4 de AGOSTO (3 deira),
com premias 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.

Con�ulta médica gratis !

Ceníríbuícão, 1$000apenas
--

Produtos 'CATEDRAL
� venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hcepckel

Registradoras
""America"

Modernlsslmas, nacionais, com Impresnão, registrando
999$900. Venda em 12 prestações por 2:950$ a título de

propaganda. PROCURAMOS DISTRI?UIDORES CONTA
PROPRIA. GRANDE DESC(JNTO. CARU & CIA.

Rua Riachuelo, 44 A,-Rio de Janeiro

I
o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escri tório para a rua

«Deodoro» n'' 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

Em Londres conhece-se a verdade
sobre as fortificações nazistas
Estocolmo, 17 (Reuters) -

Os- observadores locais consi
deram exageradas as afirmati
vas feitas pelo comandante na
zista da Noruega; general von
Galkenhost, sôbre os prepara
tivos alemães para enfrentar
qualquer tentativa aliada de
abertura da segunda frente.
É que, apesar de que não res

ta a menor dúvida de terem si
do febrilmente melhoradas as

fortificações nazistas em todo
o litoral norueguês acredita-se
que em Londres já se conhecem
todos os pormenores dessas for
tificações. Além disso, julga-se
também que o número de solda
dos alemães existentes na No
ruega é inferior ao que seria
necessário para uma perfeita
cobertura de todos os pontos
estratégicos do país.

Comprai na CP.5A MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Mais um destróier
para «Tio Sam»

Nova Iorque, 17 (R.) - O
terceiro destroier lançado ao
mar no decorrer dos últimos
três meses encontra-se agora
num porto da costa leste dos
Estados Unidos .

Êsse navio de guerra será ca
paz de desenvolver velocidade
quase duas vezes maior que a
dos destroieres que foram ante
riormente construidos. A sua

construção foi iniciada há 90
dias.

• Também o organismo humano, aparelho deli
cadíssimo. não pode funcionar bem, se as suas

várias peças estiverem sujas e cheias de resíduos.

• Uma das mais importantes dessas peças são

os rins, a cujas funções se acham ligados outros

órgãos da máquina humana.

• A limpeza e desinfecção· periódica, dos rins,
feitas com os comprimidos de H E LMI T O L
de Bayer, garante o seu perfeito funcionamento

e resulta na saúde atual e numa

Oi t{)
vdhire �d;, , llw, de achaques,

SE OS RINS VÃO BEI1
A SAÚDE É BOA •

��ELMI�q�
..............................-- -- -- ---------------

CD IIlpanhia • Aliança Haia-
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoa

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

---,--

Dr. Pamphilo d'Utra
de Souza

Díretoresr
Freire de Carvalho.
e Dr. Francisco de

Epiphanio JOSé
Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional
Sucursal no l!ruguái. Regula�oles de avarias nas prin�cipais Cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & Cia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal lf}- TeleDhoneI083-end. rei. cALLlANCAJI
Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itaiaí,

Blumenau e Laces.
_� JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t&i di7lllirr=wnn 'Pi t 4,

Torpedeados mais 5 navio
RIO, 18 (O Estado) - O D. I. P. distribuiu aos Rio, 18 - O D.I.P. distribuiu a rrn p rensrr a se-

jornais nota informando que nos últimos três dias Io- guinte noto: «Pela primeira vez, embarcàções brasileiros,
ram torpedeaclos não longe das costas brasileiras os va- servindo no tráfego das nossas costas no t rcm.spor te de
pores «Boeperidí», "Aníbal Benévolo", do Lóide Brasileiro, passageiros e cargas de um Estado para outro, sofreram
"Araraquára", do Lóide Nocional, "Arara" e «Itagiba», ataque dos sobmarinos do eixo. Nestes três últimos di
da Costeira. as, entre a Baía e Sergipe, foram afundados os vapores

O "Baependi" levava para o nordeste 'reduzido riú- «Baependi» e "Anibal Benevolo", do Loide Brasileiro, e

mero de praças do Exército, algumas das quais eram I «Araraquara», do Loide Nacional S. A. Esse inominavel
reservistas convocados, não tendo, pois, Eundurnerrto as atentado contra indefesas unidades da marinha mer

notícias alarmantes de grandes perdas. I cant�
foi praticado COIn desconhecimento dos mais ele-

O D. I. P. adeantou que o governo adotará as mentores princípios de direito e de humanidade. O nos-

medidos que julgar necessdrfns. 50 país, dentro de suas tradições, não se atemoriza com

o ocorrido. Deve o povo manter-se colmo e confiante, na
certesa de que não ficarão impunes os crimes pratica
dos contra a vida e os bens dos brasileiros.

Rio, 18 (A.N.) -

-

Em complemento à nota 'distri
buida pelo Governo, cabe ajuntar que mais dois navios
brasileiros, o "Itagiba" e o "_Arara", foram tombem tor
pedeados por submarinos do eixo, na altura do litoral
da Baía. A bor-do do navio «Baependí», seguia para
o Nordeste porte de uma unidade do Exército, com re

duzido efetivo em praça, das quais apenas algumas pou
cas eram reservistas convocc dos. Não tem fundamento
os 'notícias sobre elevadas perdas militares a lamentar".

Bastante alentadora foi para mim a
nova (lo ingresso do sr. Paul Vachet na

legião dos combatentes ela França Res
surg ída.
Paul Vachet, apesar de seu nome, de

si tão plebêu, é um espírito nobre, pos
suindo aquelas qualidades ele trabalho e
perseverança, a Dar ele sua capacidade
militar, elignas elum Clemenceau ou elum
Fach.
Garoto ainda, orçanelo pela idade de

Ium herói compatrióta seu, Guynemeyer,
entrou na aviação, nU111a época enl (rue
esta engatinhava e seus homens arrís
cavam rníl vezes a vida para alcançaa-em
um único fim. Isso foi na primeira guer
ra munelial ...

Cessado o conflito, vitóriosa a França
sua pátria, passou a servil' a aviação co.
rnercíal, n aantiga Latécoere, hoje Air
France. Trabalhou com afinco, com ri
gor dentro ela justiça, dando provas so
bejas ele seu brilhante caráter. Agracia
do com a "Cruz ele Guerra" e a "Ordem
do Cruzeiro elo Sul", brasileira esta últi
ma, êle não se pôs como Milcidates a dor
mir sobre os louros. Persistiu em seu
trabalho, dignificando a pátria de seu
nascíment» e o nome honrado que seus
pais Ihec,)laviam legaclo. Insta lamdo carn
pos de poiso aqui e acolá, soliclarizando
se com os humildes funcionários de sua
companhia onele quer que estivesse, êle
conseguu- rodear sua pessoa de uma hau
ra de respeito e amizade, sómente devi
da aos deuses, C01110 díríam, outróra, os
gregos.

E persistiu em sua obra, ele sol idai-ie
daele democratica e amizade, sem temo
res ou vacllações. Era, acima ele tudo
um soldado, qUE; só nota o perigo quan'do êste já vai longe '"

Em 1940, nova guerra assolou o muno
do ... Atendendo ao chamaelo da pátriaêle seguiu, confiante e feliz , ..

Mas ". a Fr-ança foi vencida embora
não. subjugada. E êle voltou, c';berto da
poeu-a das batalhas e tenelo a lhe cor
tar' a alma a chaga ela desilusão ...
Mas a viela do soldado não parou aí.

��:;J::��::�f�J���Bi:il��'g�l�;R���'eça's �enUl4 na.s FOR··O·.'ftle exultou: A França vencida contínua-
na a lutar, até que o último invasor de
saparecesse de seu só lo ...

- Irei a Londres! - exclamou um
dia, cheio de fé e orgulho - Vou t'raba-11131' pela minha Franca I

E Paul Vachet, nobÍ'e' e altivo soube SO'
. _ ,_

ser compreenelitlo pelos seus amigos que com os cOnCeSSIOnarlOS""lutam _pela França, e com ela, pela cí-
vtlização: FOI nomeado, pelo gral. De
G�u!],e, coronel-Diretor dos Ta'ansportes Tuffl- Aml-n & Irma-OAereos ela França Combatente. Nesse
alto posto, estou certo, êle saberá
dar à França ele seu berço e ao mundo C .... f S4 (

-

t B 1"1 F 5 fiele seus sonhos, a redencão e o melhor 0"5. lr'IIa ra, - alxa pos ali a - one 1 6de sua viela, num sacrifício heróico e � _

nO���{I Vachet muito trabalhou pelo COMO PODE UMA It u II'" nennl"sii�a.d",,�Bnasí l e pela França. Saci-íf ícou horas de a Banos e s.emae$ K �u
.

Jl.I. Uu
prazei: e l�lOmentos de felicidade pela "e .... fta.--1a ....olr.. Washington, 18 (Reuters)aproxunaçao entre as duas grandes na- MULHER CONQUISTAR

.. .-0:::11 va Y •••

çõcs. E por isso,_sem dúviela, sua pro- Nova Iorque, 18 (R.) _ Pelo
- Foi requisitado o navio cer-

moçao ,e mtegraçao na França. Comba.
tente, constituirão motivo ele justa -ale- UM HOMEM E terceiro dia sucessivo, agentes ta vez usado pelo almirante
g'rra para todos os mEigos ela França . . . B rd c f

.

AdDR. SERTORIUS do Departamento Federal de Y , on orme anunciou a -

UM HOMEM OBTER Investigações efetuaram dili- ministração Marítima dos Es

gências em 14 casas da capital I tados Unidos. Esta em�arca.ção
de Albany detendo na noite de � achava-se encostada ha muitos

quinta-feira um alemão e qua- í anos,. l�as agora está sendo re

tro italianos, e apreendendo condicionada para ser empre
armas de fogo e transmissores gada em serviço de guerra.
de rádio.

Vida Social
VULTOS & FATOS

PAUL VACHET

II
I
I
I

anrversãrtom
Deflue hoje a dato ricrt a -

lícia do nosso prezado con

terraneo sr. prof. Anacleto
Damiani, lente catedrático
do Instituto de Educação
e que, em nosso meio, por
suas virtudes de coração e

de espírito, goza de geral
estima.

Fazem anos hoje I
A galante menina Anita

Clara, filha do sr. Fridoli
no Rosa;
a exma. sra. d. Vitória

Fernandes Arantes, esposa
do nosso prezado con terra
neo sr, Abelardo Arantes,
alto funcionário do Tribu
nal de Apelação;

o jovem Washington-Luiz,
filho do sr. Hip6lito Pereira,
guarda livros;

Os Acores sob
comando militar

Nova Iorque, 18 (A. P.) - A
emissora de Berlim anunciou
que o governo de Portugal co
locou os Açores e a ilha da Ma
deira sob comando militar. A Camisas, Gravatas, Pijames,
irradiação foi ouvida e regis- Meias das melhores, pelos menores

trada pela "Columbia Broad-, preços só na CASA MISCELANEA.
casting" .

- Rua Trajano, 12.

�,IDADE
SI deseja apresen

tar um sorriso jo
vem e attrahente,
limpe seus dentes com
Kolynos todos os dias. Kolynos
conserva jovens os sorrisos, re

movendo a camada escura e as
manchas que tornam os dentes
feios, parecendo velhos.
E a deliciosa sensação de fres

côr que sentirá após usar

Kolynos, fará com que se sinta
mais jovem.

Fortificações simuladas alemãs, na

Noruéga, para iludir aos aliados
Londres, 18 (Un ited Pr ess) - A

emissora de Mosco» an u n cinu que
os alemães constroem fontificações
simuladas ao largo da costa norue
guesa, pretendendo enganar os a

liados, a respeito do seu real pode
rio naquele país. Afirma-se que os
nazistas se viram obrigados a de-
bilitar suas tapeações. Na região de
Bergen, além de fortificações reais,
os engenheiros alemães criaram
certo número de obras de artilharia
teatra l, pintando, para efeito à dis
tância, construções antiquadas e

equipadas com canhões ficticios. As
forças alemãs que guarneciam a

costa foram considerávelmente re

duzidas, de vez que a maioria delas
foi enviada para outros e diversos
pontos,

na bôca
uma

VERDADEIRA
PASTILHA

é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites.
das Dôres de Garganta,

"'0 Licença do D. N. S, P. No 186
""'.. de 26 de Fevereiro 90'"Ivrenl de 19.J.ó OCO'> Q'

hOI 0,002, EucalyplO\ O,

Experimente Ko/ynos - e veia.quão
jovem seu sorriso pode ser.

o remedlo seguro
para essa tosse
que, além de in-.
commoda, consti
tue u m a seria
ameaça para os
seus orgãos res

piratorios, é o

PEITORAL DE
ANACAHUITA

�..........�!i:!il!lIII�

f"''''''''''=W=''' uma sessão solene,

I E N
oradores sôbre a personalidade

tOS e
.

o tícias ;n:'::::::�n:Oo :;:::'n:::';�:::: <== -, de fase, o Cineac-Gloria do Riow
O presidente da República la?ça:á. brevemente, os �ilmes da

assinou contrato concedendo à' Vlt.ona. 'I'rata-se de COplOSO ma

Navegação Aérea Brasileira, Soo te�lal cine�atogr�fico forneci?o
ciedade Anônima, um adianta _ p�,a. embaixada inglesa e dis
mento de seis mil contos a ser

tribuido pela Paramount. Nesses
pago com juros de seis p�r cen-/ filn:e.s,

ter-se-á o�ortunidade. de
to, em dez prestações anuais, venfl:ar �u� a c,<;lebre máxima
descontadas de' subvenções que de Napoleão: -, � Inglaterr�lhe são atribuídas. sempre vence a ultima batalha

$
- é uma verdade indiscutivel,

O Tribunal de Contas rece- porquanto mostra esses celulói
beu o decreto-lei que concede I

des o prévio preparamento das
o adiantamento à Navegação' nações �:iadas, ,�a c?_nstrução de
Aérea Brasileira e abre pelo navlOS, tanks, aVlOes, etc.

Ministério da Fazenda um cré
dito. especial de seis mil contos
de réis que ocorrer com ades
pesa da execução do mesmo
decreto-lei.

•

Dispondo sobre a arrecadação
de quotas-partes de multas do
imposto de renda, o presidente I

da República assinou o seguinte
Decreto-Lei:
Artigo 1. ° -- Será arrecadado

pela fórrna prevista no artígo 96
do Decreto-Lei n.? 4.178, de 13
de março de 1942, o imposto
de renda sobre os rendimentos
provenientes das quotas-partes
de multas pagas daqui por
diante pelos cofres públicos fede
rais, estaduais ou municipais e

pelas entidades autárquicas e

par&estatais. Parágrafo 1.0'
Esses rendimentos ficí:lm sujeitos
a taxa de 4%. Parágrafo 2.0
Afóra o imposto de renda, ne

nhum outro desconto se fará, seja
a que título fôr, sobre aqueles
rendimentos. Artigo 2.0 - Este
Decreto-Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revo

gadas -as disposições em con

trário,

811

o "'exército «yankee», na Inglaterra, pre
para-se para «terríveis operações»
Londres, 18 (Uníted) - O general EIsenhower, coman

dante em chefe das fôrças norte-americanas na Europa, decla
rou que os efetivos sob a sua chefia deverão submeter-se a in
tenso treinamento, a-fim-de estarem em condições de suportar
qualquer batalha por mais dura que seja. Assinalou que os pro- I
blema_? q.ue as referid�s tropas terão de enfrentar exigem pre
p�raçao, intensa das forças no menor prazo possível. Disse que
nao esta longe o momento em que as tropas norte-americanas
intervirão "nas mais terríveis operações". Não mencionou o re
ferido militar a segunda frente pelo seu nome, mas não deixou
a menor dúvida a respeito do que pensava. Recorda-se que des
de a sua nomeação, EIsenhower e seu estado-maior trabalham
febrilmente, coordenando a ação das fôrças norte-americanas
com as dos países aliados.

Comício de protestoSegundo nos informaram,
hoje, às 17 horas, será reali
zado, nesta capital, um Co
mício de protesto pelos bár
baros torpedeamentos de
navios mercantes brasileiros
pelos submarinos do "eixo».

Grlnd. T6nico

o Respeito de outros Homens

Caspa 1
LHOSA!

MARAVI·

Sem que um litro de suco biliar flua diariamente
do fígado para os intestinos, os alimentos fer ..

mentam nos intestinos. Isto perturba todo o

organismo. A língua se torna saburrosa, a pele
amarelada ... aparecem espinhas, os olhos ficam
embaciados, sobrevém mau hálito, bôca amar

gosa, gases, vertigens e dôres de cabeça. TGIlla ..

mo-nos feios e desagradáveis e todos fogem de B6s.

Uma simples evacuação da parte inferior dos
intestinos não tocará a causa porque não elimina
tôda a �omida em decomposição.

S6 o fluxo natural do suco biliar é que evita
• fermentação nos intestinos. As Pílulas Carter
:são o remédio de efeito suave, que faz fluir
livremente o suco biliar. Contém os melhores
extratos vegetais. Se quiser recuperar seu encantO

pessoal, comece a tomar as Pílulas Carter de
.cÔrdo com a bula. Preço: 3$000'.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�n�o CreBsota�D
"SILVEIRA"

.... .'��

I JOÃO PINTO DE OLIVEIRA
I

e SENHORA

I
participam a seus parentes e
amigos o nascimento de sua

filhinha MARIA-ISABEL.
Fpolis .. 16-8-l9lf2Por preço de ocasião

v«nuem se: dormitorio (Rio
Ne grluh l), 1 camiseiro, 2
cama!' para criançfl, 1 sal!'!
de' jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156 Médica .EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es

tacio de Sá, 142 10. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Cartazes do
a exma. sra. d.

Abraham, esposa do
cor Abraham;
a exma. sra. d.

Carvalho, es.posa do
Carvalho;

o sr. Louro Mendes;
a srita. Neusa-Arleide

Sousa.

Leonor
sr. Os-

Helena.
sr. Nei

Noivados:
Com a prendada senhori

ta Lueina Farias, filha do
sr. Onofre Farias, ajustou
núpcias o sr. Carlos Ver
zola.

Cabelos brancos t
!OBAJILHOSA •

LOÇÃO

A's A's 7,30 I horas

de
Tempestades d'almaCom Margaret Sulavan e

James Stewart

Minha esposa
favorita

Com Gary Grant e

Dunne
Ireneeine Jor. Bras. 2x96

Complemento Nacional (D.F.B.)
eine Jor. Bras.2x16

Complemento Nacional (D.F.B.)Noticias do dia 35 x 13
(Jornal da Guerra)

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

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

clia *

A's 5,30 e 7,:10

No concurso poro lente
catedrático do cadeira de
Estenografia da Academia
de Comércio de Sta. Cata·
rina, a banca examinadora, =""",-!_�_!__!!J�!.�_�_!!!!!!!����:,...
composta dos professores: ÚLI IMA' HORAMário Roberto Bott, Irmã ICecília, Zildq Daux e Flávio Os americanos atacaram as

I
Ferrari aprovou com distin- costas do Timor, afim de pre
ção a candidata srita. Síl- judicar a remessa de tropas
via Carneiro da Cunha., japonesas para as ilhas Salomão.
filho do nosso distinto ami o

go sr .. ceI. Silvino E. Cor Foram derribados 3 caças áo
neiro da Cunha. "eixo" sobre Malta.

• *

horas.

o criminoso
Com Ralph Richardson

Dianna Wynyard
e

Paginas sonoras 53

Transcorrendo hoje a data
natalicia de Silva Jardim, grande
tribuno da propaganda republi
cana, o Instituto Brasileiro de
Cultura dedicará -à sua memória

Complemento Nacional (D.F.B.)
Os japoneses estão fortificando

suas posições, receiando ataques
por parte dos americanos, a·

modo do que sucedeu nas ilhas
Salomão.

A voz do mundo �2x3

Preços: 2$000, 1$500 e 1 $000
'Imp. até 18 anos

5 v.-I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


