
Énvergonhado do ItOM
me que deu ao filho

.,'

Rio, 31 (C, P.) - Em Cam
pos, o prefeito dessa cidade foi
procurado pelo funcionário da
Leopoldina, Osvaldo Marcelo
Silva, que lhe pôs nas mãos um
documento dirigido ao presí
dente da República, no qual se
confessa envergonhado por ter
registrado, no ano de 1936, um
filho com o nome de Hitler, no
cartório de Macuco, município
de Cantagalo. No referido do ..

cumento, Osvaldo Marcelo da
Silva pede retificação do norue
de seu filho para Hilton, pois
declara que passou a abominar
o nazismo, principalmente de
pois do torpedeamento dos na

vios brasileiros.
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Retirando de perto

os italianos
mo, 31 (C. P.) - O chefe do

Serviço de Concessões da Cen
tral do Brasil sugeriu ao major

Para uma lancha Alencastro Guimarães o fecha-

torpedeira menta das bancas de jornais
Rio, 31 (C. P.) _ Um tele-

de propriedade de italianos nas

grama de Recife diz que uma dependencias daquela ferrovia

comissão de estudantes per- f�deral. Essa sugestão foi ime

nambucanos do curso secun- dIatamenye aceita e executada

dário está articulando um mo-
na _Estaçao Ped�o II, com a fi

vimento no sentido de ser fei-I nalldad�
de evitar que, �ais

ta uma subscrição para obter tarde, IvI�ssem a ser conhecidas

recursos necessários para aqui-
as ,provIdencias 3:lí tomadas

sição de uma lancha-torpedei- pala a defesa naCIOnal.

ra, que será oferecida à Mari- Cabelos brancos T LO çÃ O
nha Nacional. I UARAVTLHOSA !

Se a Espanha ficar· neutra
Washington, 31 (R.) - O presidente Roosevelt declarou

que se a Espanha permanecesse neutra, as nações do hemisfé
rio ocidental poderiam ajudá-la depois da guerra, na tarefa
de reconstruir os dânos causados pela guerra cívil, principal
mente no que se refere à arte e arquitetura espanhólas.

O presidente frisou que estava discutindo o caso com o sr.

Rockfeller, que fará uma excursão pelas repúblicas latino- ame
ricanas, em trabalho de sondagem entre êsses países, para sa

ber se desejam ajudar a Espanha depois da guerra, não sõrnen
te na restauração da sua arte como também na melhoria das
suas instalações e transportes para o incremento do turismo.

Homenagem ao ministro João Alberto
Realizou-se no dia 28, no Ho

tel Glória, do Rio, o almoço
oferecido pela Câmara de Co
mércio Britânica ao ministro
João Alberto, que chefiou a

missão diplomática do Brasil
no Canadá. Entre os presentes
viam-se o ministro Sousa Cos
ta; embaixador britânico, sir
Noes Charles, o ministro do Ca
nadá, e outros elementos de
destaque da colônia inglesa e

canadense.

feliz em exprimir a sua confi
ança inabalavel na vitória fi
nal da causa que todos temos
a peito. A Grã-Bretanha, lutan
do com tanto denodo, represen
ta aos olhos do Brasil toda a

nobreza e dignidade da pessoa
humana, da moral e do direito.
O ideal que se contrapõe à for
ça brutal das potências da
agressão e opressão, a quem
havemos de vencer, identifica
dos na maior confiança e na

ruais estreita união.
Saudou o ministro João Al

berto o sr. Jean Dasy, ministro Camisas, Gravatas, Pijames,
do Canadá, tendo agradecido :V!eias das melhores, pelos menores

O homenageado, que terminou, preços só na CASA MISCELANEA

dizendo que, ao lado da Ingla- - Rua Trajano. 12.

terra, da grande nação norte- . ---o
------

americana do Canadá, e das Tambem no Recife não se per
demais Nações Unidas, o Brasil J mite que o povo seja escorchado
tem a certeza da vitória e com F.,'2cife, 31 (A. V.) - O pre
os seus aliados aspira a ver che- sidente da Comissão de Tabe

gar O dia em que será possível lamento está chamando a aten

lançar os fundamentos de um ção do comércio em geral que
mundo melhor. agora, mais do que qualquer
Por fim, falou o ministro outro momento, devem ser ob

Sousa Costa que, em palavras servados os preços da tabela

vibrantes, disse de sua alegria em vigor, para generos de pri
em ver o Brasil ao lado das Na- meira necessidade. Os desres

cões Unidas. Acrescentou que peito à tabela e os jogos de alta

.sempre fora grande amigo da serão punidos severamente, até
colônia britânica no Rio, as- com pena de prisão, conforme
sim como da Grã-Bretanha e instruções do govêrno e de
dos Estados Unidos e sentia-se acôrdo com a lei.

O U'
· «Pirâmide Metálica»

rUgUa 1 Rio, 31 ("Estado") - A "Pi-

.

râmide Metalica", que recolhe
rá todo o metal destinado aos

"Dentre as. atitudes das nações americanas, não beligerantes, de nossos arsenais, foi erigida on-

aporo ao Brasi l, destaca-se pela sua magnitude a do Uruguai. tem à tarde no largo da Cario-
A valorosa República amiga não considerou bastante decla- ca, com a presença do prefeito

rar-se perante o mundo solidária conosco. Foi muito além, prati- e outras autoridades civis e mi
cando um gesto que a une indissoluvelmente à nossa pátria nesta
hora decisiva para o Mundo livre: pôs à disposição do nosso país litares. Tocou a banda de mú-
todas as suas bases militares, certa de que assim contribue, en- sica do Corpo de Fuzileiros Na
quanto não chega a outras medidas para o pronto preparo da de- vais, comparecendo delegações
fesa não apenas do seu só lo, mas do sólo deste continente em sua estudantis de todos os niveis.
generalidade.

Saudemos, pois, no Uruguai a primeira nacão sul-americana Usaram da palavra os srs. Hen-

que sem demora, não perdendo tempo com formãlismos, se declara rique Dodsworth e João Neves
nossa aliada, juntando suas forças às nossas para o bem da América

•

da Fontoura, que exaltaram as
e pondo abaixo marcos de fronteiras para que do Oiapoc ao Prata finalidades da campanha.
haja um chão único a guardar.

O momento não comporta delongas 110 erguimento de barrei
ras aos criminosos propósitos do Eixo. Qualquer retardamento
pó de crear situação dificil de remedia)', pois o inimigo não dor
me: a menor brecha Iobriga da 1h2 serve para tentar o desmorona
mento dos países que se não curvam perante os assassinos nazi
fascistas.O exemp lo das nações européias escravisadas aí está, bem
vivo, infelizmente, cheio de ensinamentos que se não devem apagar
na memória dos povos.

As formalidades são "handicaps" concedidas a um inimigo bru
tal, que ataca sem piedade, metralha náufragos, investe contra os

países vizinhos ou não vizinhos sem declaração de guerra, arma ci
ladas àqueles a que acabara de dirigir palavras inspiradoras de
confiança, trucida populações fiéis aos compromissos. A ação de
quem quiser defender-se tem que ser brusca, súbita, como a dos
totalitários, decidida e vigorosa, porque se defronta com um co

varde antagonista sem contemplações e disposto ao aniquilamento
completo do adversário.

Essa percepção da realidade, tem-na o Uruguai.
Sabe o p.aís irmão contra quem lutamos e compreende perfeita

mente que o inimigo de uma nação deste hemisfério o é das de
mais do continente.

Mais uma vez o gladio uruguaio se põe ao lado do nosso, mais
uma vez o povo oriental se reune ao brasileiro para a vitória da
liberdade e da democracia.

.

É com toda a emoção (conclue o "Correio da Manhã") que

abra)amos o valente aliado, com êle renovando aquele sagrado
compromisso de lutar até ao fim em identificação absoluta de
pensamento, união posta a serviço de um ideal que, muitos de
cênios atrás, produziu o milagre de dar a uma guerra o sentido
de uma redenção.

Vich,í faz. o que Berlim querDr. LAURO DAURA VlCIll, 31 (Assocíated Press) - Um decreto especial can-
Doenças de Senhoras- celou a s:ntença de 40 anos de prisão que fôra proferida há 22

Vias-urinarias a.nos atr�s cont::a Robert e Hermann Roechling, magnatas da

Trata t especlalísado siderurgia alema, acusados de pilhagem e mudança de fábrica

d f me� o
A'

d
atraves da fronteira franco-alemã para o território alemão

as a ecçoes cronicas o quando a t
.

d K·
aparelho genital feminino ' .

s rapas o aiser evacuaram o território da Franca

T
. . na última guerra.

>

ratamento moderno de
gcnorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e
bemorroides sem operação.
Fisioterapia - Distermle e

irnfra - vermelh<f:l
Consultas - das 10 às 12

e das 15 às 17 horas..
Consultorio - R. Tiradentes

14. Tel. 1663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1 607.

N. 8625

Petroleo para o Chile
Santiago do Chile, 31 (Reu

ters) - O ministro da Econo
mia e Comércio declarou que
os barcos da frota de petrolei
ros dos Estados Unidos condu
zirão para êste país a essência
reservada para o Chile pelo go
vêrno norte-americano, infor
mou a rádio desta capital.

• Comprai na Cf SA MISCE
LANEA é saber economizar

.AVISO ESP���liS���� d�e�ça������ões
de olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: '3 às 6 hs.
----------------------'

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

Guerrilhas gregas em Creta
Moscou, 31 (Reuters) - e munições trazidos pelos sol

Guerrilheiros gregos, em Cre- I dados mortos e internavam-se

ta, prepararam uma embosca-I nas montanhas. Quando os ale
da e destruiram numerosas'mães enviaram uma expedição
tropas alemãs de paraquedis- punitiva, em perseguição dos
tas quando faziam treinamento guerrilheiros, estes embosca
a sudoeste da Ilha, diz um des- ram-se e mataram grande nú
pacho do Cairo para a Agência mero de soldados alemães.
Russa. Enquanto os alemães Como represalia os alemães ar

desciam de paraquedas, os rasaram uma aldeia e mata
guerrilheiros os iam matando ram grande número de gregos,
a tiros de fuzil. Em seguida re- que se achavam presos como

colheram os fuzis automáticos reféns.

Os navios perdidos
pelos japoneses

Melburne, 31 (U. P.)
Anuncia-se nesta cidade que
vai além de 50, o total de na
vios inimigos afundados e ava

riados em águas das ilhas Sa-·
lomão e da Nova Guiné, duran-.
te os últimos 15 dias.

2.000 barcos noruegueses
requisitados pelos alemães

Estocolmo, 31 (Reuters) -

Três. quartas partes da frota
pesqueira do norte da Norue
ga foram requisitadas pelas au

toridades alemãs, em alguns
casos incluindo as próprias tri
pulações dos barcos. Estima-se
que cerca de 2.000 barcos fo
ram assim afetados pela reso

lução dos nazistas - diz uma

mensagem especial para o "So
cial Demokraten". Muitos pes
queiros naquela região da No
ruega desapareceram recente
mente, julgando-se que, com
tripulações nacionais, fugiram
para a Rússia.

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

Dr. SAULO RAMOS
reínicícré sua clinico
em principias do mês

de setembro
.._-_. .-_..-_._,._-_-_. -_ _

- ...

IA ESQUADRA DO MAR NEGRO
Zurique, 31 (R.) - Os círculos políticos alemães externam

a opinião de que o acôrdo de Montreaux não permitirá a pas
sagem da fróta russa do mar Negro através dos Dardanelos
na hipótese de serem capturadas todas as bases navais russas
naquele mar - escreve o correspondente em Berlim do "Na
tional Zeitung".

As possibilidades que restam à esquadra russa do mar Ne

g:o- �crescentam os referidos círculos -- são, portanto, a ca

pítulaçâo, o afundamento voluntário ou o internamento nos

portos turcos.

Declarações do general Justo
Buenos Aires, 31 (U. P.) - Falando ao correspondente

da "United Press", o general Agustin Justo, ex-presidente da
República Argentina, afirmou que a vitória dos Estados Uni
dos será a vitória de toda a América.

Em seguida, declarou ser seu maior desejo que a Argenti
na e os Estados Unidos mantenham entre si a mais completa
solidariedade. Finalmente, reafirmou estar inteiramente sa

tisfeito pelo fáto do seu país ter reconhecido como não belige
rante a nação brasileira, à qual pretende servir como militar.

I

As defesas de Estalingrado
surpreendem os teutos

Estocolmo,31 (R.) - Segun- que está fazendo contra a ci
do escreve o correspondente do dade, acredita-se que o resulta
':Svenska Da_gbl3:�et" em Ber-: d� da gigantesca batalha que
11m, os alemaes ja sabem ago- ali se trava depende da possí
r� que as poderosas fortifica- ; bilidade com que conta Timo
çoe,s russas .que defendem Es- chenco de opor novos efetivos
talmgrado tem pelo menos 50 aos contra-ataques alemães -

=Iui�ômetr?s de. profundidade
I conclue o jornalista.

8 sao muito mars formidaveis
do que supunha o estado-maior Cabelos brancos 1 LOÇÃO
nazista. MARAVILHOSA I

Assim, acha o citado corres- Hãa há mais pão «Italiano»
pondente que o sucesso da de- nem ({Alemão»
fes� de Es�alingrado é agora I Rio, 31 (C. P.) - O Sindica
muito mais provavel do que to da Indústria de Panificação
ainda .há 24 horas, quando tu- I e Confeitaria de Niterói e São
ia fazia crer que os nazistas! Gonçalo, que abrange dezoito
estavam na iminencia de se

Imunicipios fluminenses, resol
apoderar daquela praça forte. I veu mudar 'a designação dos
No entanto, uma vez que! pães fabricados. com massa fi

sentem como, certo que von
'

na, denominados "Alemão" e
Bock �rocur�ra aumentar ai�- : "Italiano", para, respectiva
da maIS a Ja grande pressao mente, "Brasil" e "Lusitano".

Os Ianques russos são superiores
Moscou, 31 (R.) - Diversas centenas de tanques da ga

11 a e 14a di.visões de tanques alemães e da divisão blindad�
"Alemanha Maior", das forças "S8", foram destruídas pelos
tanques pesados soviéticos, anuncia um despacho da agência
Tass.

A superioridade t�c�lica dos tanques soviéticos forçou o co

m�n?o alema� a modificar suas táticas. Ao contrárto de suas
práticas anteriores, os tanques alemães não se atrevem, atual
mente, a chocar-se com os tanques soviéticos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alugam-se diversas salas
p/médícos. dentistas ou ad
vogados, sítas à rua TIra
dentes, 14 (sob)..

Vende-se também uma otí
ma armação euvldraçe da pi

. escrltorío. Tratar à Rua Fe
Iippe Schmidt, 19 (Casa Dau
ra) 16v - 10

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142 '1°. ando Te!ef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Não se pôde trabalhar
tom os 1?Jnddoenies !
• Que martÍrio! Dôres nes

costas, nas juntas, reumetismo,
pés inchados, urina turva e escal
dente - cuidado com estes
sintomas. Tudo isto póde ser

sinal de uricernia, eliminação
insuficiente do ácido úrico, que
está envenenando seu sangue.
Tome Pílulas de Foster e com

bata êste mal.

Pllu1a. de FOSTER
Para os Rins a a Bexiga.
Preferidas porque são!

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desinfetam e ativam os tim.
• Fáceis de tomar.

.

• Indicadas para urieemias, ur.trice.,
pielites e cistites.

AJlavado pIla D.N.S. sob N.' 231 •• 15-4-42

milimetros; mede 265 metros;
a superfície de suas cobertas e

plataformas alcança 3,8 hecta
res; instalaram-se em seu in
terior 130 quilômetros de ca

nos, 17 deles para refrigera
ção, e 400 quilômetros de ca
bos elétricos. Os geradores
teem uma capacidade de ....
10.000 kilowatt-hora, ou seja
o bastante para uma cidade de
20.000

.

habitantes. Para seu

lançamento ao mar se neces
sitaram de 46 toneladas de gra
xa' pesada, a-fim-de lubrificar
as grades.

IM81'ITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

.

Dr. Djalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
«om práttca nos hospltata europeu.
Clíníea médica em geral, pediatria,
doençae do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Oamnanarío
São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer.
sldade do Rio de Janeiro .

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Macbado,'

Telefone 1.195

Ft ORTANOPOLI"

NegociO de ocasião:
Vende-se uma Iltnousln«

de aluguel, eh i pa nO 1.511.
Tratar com o proprietario,
Victor Es plndnl a, Ca-a Ele
trf ca=- Rua João Pinto 14

SV8 5

Vende se
uma casa dI:'

-
secos e molha

do s, bem aír eguesada , ótimo
ponto, sita à rua Luiz Del
fino n- 34

No
Vende-s e , por 4 contos de

réis, à rua Oulntíno Bocaíu
Vil, um terreno com 2 casas.
em ponto para verdura. Ne
gocio de oca-Ião. Tratar
com o proprietário, à esqui
na da mesma rua, n° 1640

5v-2

INDIC :\D()R MEDI(�O

I
I

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33

Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deante.

IRESIDENCIA:
Rua Blumenau. 28

________________________c .....�������������

O que é o couraçado 'IOwa

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

--

Vende-se ou aluga-se Para ganhar a guerra, os aliados
a propriedad:n· 35 à rua AI· terão de cruzar a Manchamirante Lamego. composta
deum bungalow confortavel Londres, 29 (H. T. M.) - "A segunda frente será aberta
e moderno, e um sobrado dentro em pouco tempo e poderosos exércitos aliados atraves
com diversos . depósitos na sarão a Mancha para ganhar a guerra", - declrou o tenente
parte terrea, e ainda uma general MacNaughton, comandante em chefe das fôrças cana
casa propria para insta1a- denses na Grã-Bretanha.
ção de qualquer .industria Depois de frisar que os golpes de mão dos "Comandos" se
Aceita-se proposta de per-I transformarão em oper�ções <:le maior envergadura, o gene

muto por outra casa no ral MaeNaughton, que e considerado como capaz de ser no

centro, ou próximo ao centro meado comandante em chefe das fôrças aliadas, disse que o
da cidade.- Informações na i golpe de mão efetuado na semana passada contra Dieppe for
CASA NOVA, à rua Felipe neceu preciosos informes que os aliados poderão levar em con-
Schmidt 17. ta durante as próximas operações.,

O general acentuou que essas operações podem ser compa-

Salas no centro radas com a produção industrial; uma vez prontos modelos,
nada mais resta sinão iniciar a produção em série. E concluiu:'
"Os exércitos britânicos e canadenses na Grã-Bretanha são
poderosos, bem como o Exército dos Estados Unidos. Para ga
nhar a guerra, teremos de atravessar a Mancha e combater
além das praias" .

Xantipe Souto d'Avila
Newton d' Avíla. Octacllto Souto e Se

nhora (ausente) Fernando Avila e senhora
marido, paes e sogros de Xantipe Souto d' Avila, convidam
seus parentes e amigos para asststírem à missa de 7 dia
que, em intenção à sua boníssima alma razem rezar terç
feira, dia i: de setembro, no altar do Sagrado Coração
de Jesús. na Catedral, à, 7.30 nora , Antecipadamente :e

confessam agradecidos por e,se ato de caridade cri tã,
bem como testemunham sua imorredoura gr e tidão a todo,
quantos, no dia do passamento, ernpr e . taram generosamen
te � ua solidariedade no doIoro .o transe, cercando- Os com

Aluga-se uma sala o comforto mora I de sua presença e simpatia:

grande e co__?fortável para casal, Forcas Aéreas da Franca Livrena PENSA0 SUIÇA, à ma'
.. . � .

Esteves Junior, 135. V 57 O sr. dr. Salgado FIlho, ministro da Aeronáutica, recebeu
do general Martíal Valin, comandante das Fôrças Aéreas da
Franca Livre, a seguinte mensagem: "No momento em que a

República e o povo do Brasil se colocam corajosamente con

tra o agressor alemão, tenho a satisfação de vos endereçar as
minhas mais cordiais saudações e os meus mais sinceros vo

tos. Tenho o pensamento voltado, particularmente, para os
meus camaradas da Aviação Brasileira, cuja audácia e valor
são bem do meu conhecimento. Auguro-lhes o melhor êxito
e todo sucesso. Vencedores, êles desfilarão, um dia, ao lado dos
aviadores da França Combatente. Receba, sr. ministro, a segu-
rança do meu alto apreço e consideração. (a) General Martial Perda de destróier

Ci�be D�ze de Agôs.to CO�!�!I, �!p(�O)�!t��!tr��!��ça��!�!!aJ.�� wasru:::i::n7u. P.)'15vs 4 Um comunicado do Departa-
---------..--__-_ De ordem do sr. Presidente comunico aos srs. sócios to ao govêrno búlgaro, segundo foi hoje sabido, teria protesta-. menta da Marinha revela que

Estreuo que já estão sendo expeutdos os couv ites para o baile do elo perante as autoridades búlgaras- contra ° recente ataque o "destroier" norte-amerícaL .I dia 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Pátrla. sofrido pelo Correio diplomático da Suiça, quando viajava num no "Ingliaham" afundou no
Participo, outrossim, que fi Diretoria' resolveu ven- trem, perto de Sofia. O Correio, sr. Georges Dessanna, que Atlântico em consequência de

der mesas para o reíerido baile, cujo produto reverterá. tentou defender-se com um revólver, foi dominado por cinco uma colisão motivada pela ne- ,

em beneficio das vítimas de nossos navios torpedeados, indivíduos, que jogaram sua bagagem pela janela do trem. blina.
campanha essa encetada pela Exma , Sra. Osv.rldo Ara .O jornal "La Turquie", comentando êste ataque diz, no
nba. Os interessados poderão adquirir suas mesas, ns seu número de hoje: "Temos todas as razões para supôr que PI-ano· Vende-se um piano,
séde do Clube, a partir do dia 29, das 19 às 21 horas os assaltantes jamais virão a ser detidos, pai' isso que até hoje marca ..Ronychs».

Traje: Smoking ou branco. i muitas malas diplomáticas e mesmo pessoas têm desapareci- Tratar à Praça 15 de No-
ORLANDO FILOMENO. Secretário. I cio, misteriosamente, na Bulgária". vembro, n-, 12. 6vs-S

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
on5lu te s = A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24_ - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

Dr. ARMIHIO' TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto, 'l - Fone I.ft61

I
RESiDÊNCIA:

Rua Ilocaiuva. 11ft . Fone 1.456

I' Dr. A ntônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clil}ica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 !lS
11 horas.

I
�tESIDÊNCIA: .

Almirante Alvim, 36.
Telefone o. 751.

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

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sebndos. das 10 ás 12
.

horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas
Cousultórlo: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo no: 1.467

Restuéncia: Rua Presidente Coutinho. 23.

Ora. Josephi�a S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dr. MARIO WENDHAUSEN -- ������a1e° �:�
de Medicina da Universidada do Brasil)

Ex-intarno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Decertamento de Salide

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e cr ia nças.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - TeJ. 1426
Residencte: Rua Visconde d e Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS,

I Dr. Remigio
CLlNICA ·MEDICA

\ Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt+-Editt
.

cio Amélia Neto-s-Fone 159�
9 ás 12 e 14 as 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

Attende a chamados
14

Dr. AU(iUSTO DE PAULA DJ�eIOla��a��SP�:1
Florianàpolis

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

Cirurgia geral e Do euças de Senhoras.
Ftsiote r a pia: Dia te rmia, lu Ira- verm e lho e UI I I'S-Viol eta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1 644

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

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

NARIZ e GA�UlGANTA
Cons: Vítor Metrel es. 28.-Das 16 às 18 horas.

. Res.: Conse lhelr o Ml1fra. 77-FLOR1ANOPOLIS.
Bases flutuantes feitas de bambú

Chung King, 29 (U. P.) - Um funcionário militar infor
mou terem agentes secretos da China apurado que os japoneses
utilizam em grande .escala e em diversas zonas do Pacifico,
ilhas flutuantes como bases e estações de reabastecimentos de
seus aviões,

Acrescentou que o quartel general chinês recebeu fotogra
fias dessas ilhas flutuantes, que são grandes balsas de bambú
de tamanho suficiente para servir de aeródromos.

Concluiu dizendo que, segundo parece, os aliados não es
tão cientes dessa invenção japonesa.

Represen tan tes:
MACHADO & Cia.

Dr. BEZERRA LEITE ICLÍNIC� �I�1.EDICA

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.
CONSULTORIO: R. Tra
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 65.

<,

Nova Iorque, 29 (U. P.) -

O couraçado "Iowa", lançado
ao mar, no dia 27, foi batizado
pela sra. Browne Wallace, es

posa do Vice-Presidente dos
Estados Unidos.
O "Iowa" é o quarto navio

de guerra norte-americano que
tem êsse nome. A quilha do
novo couraçado foi batida no
dia 27 de junho de 1940 e, con
quanto se mantenham em se

gredo quase todos seus deta
lhes, podem revelar-se os se

guintes: tem uma bateria
principal de canhões de 406,4

CASO. I

A AGENCIA FORD aviso aos srs, proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com o. firmo depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.
GASOGENIO LIGHT

a ex.clusivida.de desse produto. fabricação inteiramente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela comissão de técnico$
encarregados pelo 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. interessados toda e qua.lquer informÇ1ção a respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes ,aparelhos. dentro de breves dias.
I Rua Conselheiro Mafra N· 54 Telefone, 1.665 Telegrama «TUFFIAMIN»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Curso de Defesa Passiva

Conlribuicão, apenas I�-------- .--..- .�_,.,.,.._._._"'k,,,,,,,,,,,,..� ...:,,"_"""__ w_ "0 J

Alugam-se
2 predios de construção

recente para família de tra
amento, com instalação para
criados e g rages, à Avenida
Mauro Ramos, no 155 e ISS.
=-Duas boas salas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (dO lado do Banco do
Comércio). Informações: 'I'e
lefone ) 658 e 1.500 ou rua
João Pinto n. 5- térreo.

Rio, 29 (.T. C.) - No próximo dia
2 de Setembro, será diplomada a

primeira lurma de alunos que ter
mi nou o Curso da Defesa Passiva
- primeiro dêsse gênero a reali
zur-se no Brasil.
Esse curso, fundado por iniciati

"a da diretora da Escola Técnica
de Serviços Sociais e filiado à mes
ma escola, foi de certo modo um

"curso-pionciro", pois que se ini
ciou há três meses e é seguido ago
ra pelo decreto do Presidente Ge
túlio Vargas, criando a Defesa Pas
siva em todo o país.

O termo "Defesa Passiva", embo
ra novo entre nós, não é, entretan
to desconhecido, devido ao noticiá
rio de guerra destes últimos anos.
Carac1eriza a defesa que visa sua
vizar os males da guerra, especial
mente em ataques às cidades. Num
caso de ataque aéreo ou bombar
deio, o corpo de defesa passiva in
cumbe-se de dirigir o povo aos abri
gos, manler nestes a ordem, acal
mar a população, prestar primeiros
socorros aos feridos, apagar bom
bas, chamar médicos e bombeiros,
organizar cantinas que sirvam re

feições de emergência nos bairros
destruidos, estabelecer postos para
prover ao abrigo e alimentação dos
que ficaram privados dos seus la-

Algo misterioso
ocorre na China

res, etc.
A defesa passiva é a defesa civil

da população, prevenindo a desor
dem e o pânico, remediando ou sua
vizando as desgraças da guerra.
Como a Pátria precisa dos ho

mens para a defesa ativa, militares,
cabe às mulheres papel de princi
pal responsabilidade na defesa pas
siva. E a mulher brasileira, pelo seu
caráter abnegado e carinhoso, como
pela sua capacidade organizadora,
encontra aí seu natural campo de
ação.
Na defesa passiva prestam imen

sos serviços as donas de casa, mães
de família, educadoras, professoras,
enfermeiras, costureiras, cozinhei
ras, dactilógrafas, funcionárias etc.
- para todas há um posto em que
poderão servir à Pátria de acôrdo
com suas aptidões.
Para coordenar en I rctan to estas

atividades e melhor orienta-las a

serviços da Nação, convem que to
da mulher empregue algumas ho
ras por semana a seguir os Cursos
de Defesa Passiva, que deverão ser
criados em todas as cidades do Bra
sil. No Rio de Janeiro, êsse curso

já funciona na Escola de Belas Ar
tes, à Avenida Rio Branco, onde as

interessadas poderão obter quais
quer informações.

Seja Guarda Livros em sua Casa
Por corresp- ndencia, em 12 mezes apenas, V. S. di

plomar-se-á-garanttmos melhoria-sempre há procura de
pessoas competentes. Faça o curso em sua casa e obterá
melhor emprego. V. S. tambem poderà nos representar
nessa cidade, ganhando muito dinheiro. Escreva aluda ho
je a Caixa Postal, 3717·S. Paulo.

I 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
Conselheiro Mafra 4 e 5 (ediíicio

Mercado,
FONE 1.642

doR.

Um inferno para os alemães
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"Ahl si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.

provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex·

cessivo do, qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias aconselhamos .. lhe a começar hoje
mes�� seu tratamento. Vá à farmacia
e compre um vidro de

PARA Os
BEXIGA RINS E A

�ilulàs DE-WITTO vidro grande de Pilu/as De Witt, contendo. duas vezes � mero a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcIona/mente muito menos.

--------------------------------------�---------

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

Por preço de ocasião
Ve nnem se: dormitorio (Rio

Negrinho), 1 camiseiro, 2
caruaa para criançu, 1 sala
de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

Washington, 29 (U. P.) -

Segundo o jornalista William
Philip Simms, o que ocorre
atualmente na China é algo de
misterioso. Disse isso, ao co
mentar o êxito fulminante da
ofensiva chinesa em Che-Ki
ang e Kiang-Si.
Salienta que, há trinta dias,

o Japão se vangloriou de ha
ver-se apoderado de todo o ter
ritório para completar a rota
direta de Shanghai a Singapu- NAUFRAGOS DO «WELFORD»
ra. A própria China admitiu Lisboa, 29 (H. T. M.) - Os
que só faltava uma brecha de náufragos do navio britânico
35 quilômetros e que esta esta- "Welford", afundado no Ocea
va em grande perigo. no Índico por um submarino
Repentinamente, o qU3:�ro japonês, foram recolhidos pelo

se transformou. Com os avioes
I aviso português "Gonçalves

norte-american?� recem-�he- Zarco", que os conduziu a Mo
gados para apoiá-los, os chíne- çambique. O aviso zarpava de
s�s ..começa:'am a exp�lsar os Beira para procurar êsse? n�umpoes de CIdade .e:n CIdade. A fragas, mas depois de dOIS dias
brecha de 35 quilômetros am- de infrutífera procura, perdida

I
plíou-se para 210 quilômetros já a esperança de encontrá-los,
e a retirada japonesa conti- o comandante luso decidiu vol
nua.. tar ao porto. Foi durante essa
Por consegumte, pergunta-, viagem de regresso que o "Gon-

se: o que se passa? Em brev�, çalves Zarco" divisou os náu
teAre!ll0s a resposta. Se os ru- fragos nas proximidades do ar

pomcos pretendem atacar a quipélago de Bararuto.
Siberia, deverão começar as .. ---

operações dentro de uma quin- Caspa l LOÇÃ.O MARAVI·
zena pois o inverno ali costu- J.,HOSA 1

, ,
-------------

ma chegar cedo. Se se pro-
põem a atacar a Índia, o fa
rão, provavelmente, ao termi
nar a época das chuvas. Po

rém, se não fazem, nem uma,
nem outra coisa, ter-se-á a cer

teza de que os recentes revezes

sofridos fizeram com que se de
cidissem a firmar-se em suas

atuais posições e esperar os

acontecimentos, na Índia e na

Rússia européia.

},

Londres, 29 (Reuters) - em [or
nalista alemão, que se encontra na

Frente de batalha da Russia, fez,
pelo rádio de Berlim, a seguinte
descrição do teatro da luta na f'rcn

te de Stalingrado : "Esta guerra não

é mais guerra na superficie do sólo.
B antes luta levada a efeito nas pro
fundidades do sub-solo. A terra não

é mais terra, mas uma sucessão de

fortificações subterraneas e casa

matas de onde o inimigo está sem

cessar abrindo fogo contra nossos

"tanks". As profundezas do sólo es

Ião infestadas de milhares ele mi
nas. Não se tenta andar para a trcn
te. Nossos "tanks" avançam em fi

las indianas. Os da frente, de re

pente, voam pelos ares, depois de

terem batido em uma mina. Tenta
mos avançar' para uma aldeia que
pensamos ver à distancia. Mas não
se trata de nenhuma aleleia, porém
de alto muro de madeira, que dá a

imagem perfeita da própria aldeia.
Invisiveis canhões anti-"tanks"
abrem fogo violento contra nós por
trás dessa muralha e repentina
mente uma chuva de fogo líquido
cái sobre nós. É que os lança-cha
mas, que funcionam automáticamen
te, foram instalados atrás dessa mu

ralha. Um de nossos "tanks" eleve
ter batido em alguma mola oculta
no sólo e, sem saber, acionado essas

máquinas infernais. Tudo isso é
novo para nós. É um inferno, um

inferno horrível !".

contemplada no sorteio de 18 de Julho de 1942.
á vende na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

---�

Cmopannia ii Aliança Dai a »
BAIAFundada em 1870 Séde:

Seguros Terrestres e Marítimoa

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

Diretores:
Dr. Pamphilo u'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
» 54.700:000$000

0.929.719:000$000
28.358:717$970
85.964:965$032
7.323:826$800
22354:000$000

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
( AMP O S -io B O & Cia.

RUA FELIPE 39Crédito Mútuo Predial SCHMIDT N

Proprietários: J. Moreira & (ia.

Caixa postai 19- TtleOMM IOB3-1!nd. Tel. c ALLlANÇA I

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itaiaí,

IBlumenau e Laqes.
,-----

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

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

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

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000

DE4

Produtos CATEDRAL

SETEMBRO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 4 de Setembro (6deira),
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 ..

..,aOVAD05 PELO O'N·a·p· &08 N9 568 PS .96 ...
.................................................

Con9ulta médica gratis !

� I..� � � ,

JOSE' LIMA
Estabelecido em São Paulo à avo Rangel Pestana n

12- 4' andar, s. 414/415, c?m o c�mércio de representa-.
ções, desej a representar firmas dêste E,tad�, exportando.
Féculas, Açucar, Oígarrflhos, Cereaís, Madeiras e outros

produtos de ,ta região •

1$000

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
AClente em FlorlanoDolls: MARIO MOURA

:PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 7 de Setembro o Clube 12 de Agosto promoverá grandioso baile, comemorando a passagem do Dia da Patria
-

ULTIMA HORA
Os ita lianos dizem haver re

pelido a tentativa inglesa de
desembarque na ilha de Ceri-

Foram julgados. aptos, em goto (Antikythira), a 25 mi

inspeção de saude, para o ser- lhas a N.O. de Creta. O comu

viço da Força Aérea Brasileira nicado inglês não alude a essa

os civis Aldo Agusto Lev el , Arí ação.
Barbato, Danilo Voas, Osní da .Desde o começo da guerraSilva Flores, João Medeiros com os. sovietes, a Alemanha Fotografias agora divulgadasDutra, Evaristo Ar ião, �ario perdeu na Rússia 6.000 loco- em Londres mostram que quase

RAlbertFo 'ldhoS S?a?tos, AEIOl da I motivas. todos às edificios que rodeiamasa 1 o, ilvio de Ibuquer-, •
o aeródromo de Courtrai (Fran-que Souto, Jonas Cândido de Os destróieres britanicos do ça) foram destruidos pelas bom-Andrade, Austregesilo Costa, Mediterrâneo oriental bombar- bas das "Fortalezas Voadoras"José Fonseca Filho, Odorico dearam pesadamente El-Daba norte-americanas.Soares de Sousa e Antonio Gio- onde o graI. Rommel tem as

vanini, para efeito de inclusão

I oficinas de concertos de tanques.
na FAB. Francisco da Vale Be- *

zerra, para inclusão no 1°_ Re- Moscou desmente que haia
gimento de Aviação; Cicero pedido à Turquia désse guaridaMartins de Oliveira, José dos à esquadra do Ma, Negro.
Santos, Wilson Guimarães, jor- *

g e Gomes, Jorge Francisco de A tentativa alemã de irrom-,· O sr. Nelson Rockfeller, 4i

Assunção, Heraldo Vargas Ro- per em massa, contra as defesas coordenador dos negociascha e Clovis Montenegro, para de Estalingrado, foi frustrada. inter - americanos, partiuinclusão na Escola de Aeronáu- A 1." etapa dessa gigantesca para o Brasil, onde serática. operação fracassou diante da hóspede oficial. S. s. visitará
• resistencia dos defensores, que tombem o Chile, o Perú e aEncontrou, felizmente, boa efetuaram felizes contra· ataques. Colombia.acolhida no coração patriotico *

de nossa gente o movimento
que, sob o nome de «Socieda
de de Amigos da F A.B., visa
prestar auxílio a aquela entida
de de nossas forças armadas.
Avultadas foram as contribui
ções, apesar de recen-criado. Sa
bado u1 timo a sociedade reali
zou mais uma sessão, elegendo
seu vice-presidente o nosso con-

frade Batista Pereira. Seu pre
sidente' é o nosso colega J au
Guedes. Nessa sessão, entre a

plausos dos presentes, foi lido
um telegrama do sr. prefeito de
Porto Belo, neste Estado, co

I
municando o envio da impor
tância de I :700$000, produto de

I
coleta feita naquele municipio.,

I A Penitenciaria do Estado tam
bem encaminhará aque la enti
dade o resultado de um dia de
vencimento de todos os seus

funcionarias e detentos.
>I'

Foi assinado pelo presidente
da República decreto conce-

============__--= .,. dendo exoneração ao sr. Ivens
de Araujo do cargo de delegado
de estrageiros da Policia.

I Ecos e Notícias
•I Vida Social

*

essa forma de governo, estando
o sr. Laval incumbido de criar
novo regime.

Anlversário3 :

Completa, hoje, seu pri
meiro aniversario o interes
san te garotinho Pedro Ma
rio Boehm, filho do sr. Oto
mar Boehm, técnico de rá
dio.

Ocorre hoje a data nata
lícia da exrnc , sra. d. Do
natília Silveira de. Sousa,
esposa do sr. Lucia de Sou
sa, chefe das oficinas da
Imprensa Oficial do Estado.

Deflue hoje a data nata
lícia do jovem Nilson Gon
din, estudante,
Viajantes:
Acha-se nesta capital o

distinto tenente-médico do
exército sr. Rui P. Morais.

A jornalista e escritora sra.

Alexandra Kolontai, represen
tante dos sovietes, na Suécia,
acha-se gravemente enferma.

<II<

Em recente concurso de datilograüa, IH'O.
movido pelo D. A. S. P., em São Paulo, LI

preferência de 445 candidatos (uum total
de 866), exigiu máquiuas IWYAL! Para
êsse concurso fora m usadas 76 müq uínas
ROYAL e mais 70 outras de diversas mar

cas, das quais 22, não foram utilisadas pe·
los candidatos! Isto quer dizer muito!
Quer dizer que os ]JrÓIJ1;ios datilógrafos
confiam e aclamam, mais uma vez, a má
quina ROYAL, pelos seus característicos de
eficiência, corno

A M áquin a-d e-escr e uer N.o 1 do mundo!

*

De sua viagem a Curitiba
regressou o sr. Jacó Schwei
dson, proprietario da "Jo
alheria Esmeralda".

•

Depois do decreto do mare-
caal Pétain, abolindo o Senado
e a Câmara, foram presos 8
senadores e 22 deputados fran-
ceses.

*

MACHADO & elA.

A rádio alemã admite estar Diz Moscou que a cidade
p.erdendo, na ?atalha do Atlãn-

I
de Rzeh" está' cercada portrco , 5 submarinos por semana. suas tropas, as quais já
estão cornb a tendo dentro
de algumas ruas.

.

o jornal "Pravda", de Mos
cou, fez novo apelo aos solda
dos que se batem ao sul, dizen
do que, "de encontro o Cáucaso,
os alemães devem encontrar a

MISSAS
Amanhã, às 7.30 horas,

será rezada missa, na Ca
tedral Metropolitana, por
alma da snudosc sra. Xuri
tipe Souto d'Avila, cujo re

cente passamente foi mui
to sentido.

AS jUOLÉS'rIAS DEVASTAM A

I Reciprocaram tiros
HOJ.lANDA Bogotá, 31 (R.) - Durante

Londres, Agosto (Interaliado) -

a sessão da Câmara dos Repre
Um médico holandês, recentemente: sentantes, dois membros saca
chegado a esta cidade, revelou que ram suas armas e fizeram fogo
a saúde dos seus patricios está se contra o outro, ficando um dos
ressentindo do excesso de trabalho contendores feridos.

morte" .

Os alemães reconhecem
que suas forças tiveram de
recuar no setor de Kaluga.

Solicite d{,lnonstrR�Õe,,,,. prospectos e condições

Rua João Pinto, I) - FLORIANOPOI.IS

Cozinheira
Precisa-se cozinheira do

tríval fino e variado Extg em
se retêmcíes e que durma
111) aluguel. Praça Getulio
VargaF, 19 5V8·2
EXPrLSOS DAS SUAS CASAS

e da falta de diéta adequada e cui
dados médicos.
"Os tuberculosos especialmente",

disse êle, "estão sofrendo as conse

quências das inadequadas rações
extras de alimento que lhes são con

cedidas. Muitas vezes, as mais li
geiras infecções, como os resfria
dos, por exemplo, resultam fatais.
Os que se queixam de úlceras no

estômago, esses formam uma ver

dadeira legião, e isso devido unica
mente à péssima alimentação. Ge
ralmentc o tempo que ,:11U paciente
leva para se restabelecer é notavel
mente longo".

O doutor afirmou ainda que os

casos de moléstias venereas aumen-

• O último bombardeio
Discursando ont ern em Cler- aéreo efetuado pelos russos

mont-Ferrand, o marechal Pêtain abrangeu as cidades de
declarou que a Terceira Repú- Berlim,

.

Koenigsberg, Dant
blica morreu para sempre e que I zig,

Stettin e o u t ro.s.. Em
o povo francês deve, pois, per- Berlim rebentaram 48 in
der a esperança de retornar acendias.

iii,
II

Londres, Agosto (Da A. N. T. es

pecialmente para o Serviço Inter
aliado) - A Agência Telegráfica
Norueguesa informa ela Noruega
que quarteirões. inteiros de mora

dias modernas são requisitados pe
los alemães para famílias vindas
ela Alemanha, cujas habitações fo
ram bombardeadas. Os habitantes
noruegueses são expulsos sem lhes
ser permitido levar os seus móveis
ou outros objetos necessários. Os
alemães já há tempo que empregam
esse sistema e existe um grande
número de famílias em Oslo e em

EVITE A. DIFTERIA MISSA DE SETIMO DIAVaci."te o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

D. Labibi M:assad
Haikal Massad, Nagib Massad, senhora e filhos,Jorge Massad e Salim Rumie, esposo, filhos,irmão e netos de LABIB1 MASSAD, agrade
cem profundamente as palavras de conforto,

coroas, flores, telegramas e cartas que lhes enviaram, pelo fale.
cin:ento de sua inesquecível, esposa, mãe, avó e irmã, bem
assim a todos aqueles que acompanharam a querida morta à sua
última morada; e aproveitam a oportunidade para convidar a
todos a assistirem à missa do 7.° dia, que será rezada na Cate
dral, em intenção à sua alma, no dia 2 de setembro (quintafeira) às 7 horas da manhã, no altar do Coração de Jesus.A todos que comparecerem a este ato de piedade cristã, hipotecam a sua imorredoura gratidão. 2 v.-l

Cartazes do dia

•

fll:
I
,

outras cidades que são expulsas taram espantosamente, e, em parquase sem prévio aviso e num esta-
ticular, nos lugares onde os solda-cio de completa miséria. Por ocasião d 1

-

tê t d t 1... . os a emaes em es a o aquar e a-de vísitas as suas antigas casas, a-
d "Q t' d'f.

.
, . os. uan o a morte e cnancanu-de buscar COIsas necessanas, .

I 1 Iifi �lrecem·naSClC as, e e qua 1 ICOU c efrequentemente constatam que os "1 "1' I1 :-.. h O" 1 "I
a armante , pe o numero c e casos.

a :l11c:es 1 ec�m-c egac os p:nsa\ am "A despeito do debilitamento fí-tci vindo ai de modo n01mal, al- síco" declarou "o povo holandês
guris tinham comprado os aparta- tí

, '. têncí
.

. . . . con ll1ua a sua resls encla ao lnva·mentes por anuncies oficiais e ou- A f' d
.

dá 1
'

tros estavam convencidos de ue
SaI'. - im- e aju a- os, seus me-

',1 1-
. Iq dICaS aconselham-nos a que passemos ciuac aos noruegueses tinham . t

.

1 b 1 obstruidas despejam o catarro, a
.. o malOr empo passIve so o sovoluntanamente posto as suas ha- ão jiód

. dI' respiração se torna mais facil e
I its

-

'!'
. -

I
' . que nao po e ser raClOna o pe os

)1 acoes a c isposrçao c as famílias .

t
- cessa o desprendimento do muco,

_.' naZIS as, e a que comam suas racoesalemãs que se achavam sem abri- 1 té 'lt' 1 '" nasal na garganta. Parmint é agra-c e açúcar, a e o u uno granu o.

Igo por causa dos bombardeios, etc., davel ao paladar. As pessoas que
e ficavam muito surpreendidos ao Caspa � LOÇÃO ])IARAVI. sofrem de aturdimento catarral,
saberem da verdade. LHOSA I I farão bem, provando êste remédio.

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Se V. S. sofre ele aturdimento

De acordo com instruções de
telegrama de 24 do corrente
do sr. Ministro da Justiça, não
terão mais andamento nas r e

pai tições os processos de natu

ralização e título declaratorio de
alemães e italianos, bem assim
os de súditos das demais poten
cias do Eixo.catarral e zumbidos nos ouvidos,

compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

• Cooperativa dos Fune. Públicos
i

II. i,

,J.l:

as instruções da sua bula. Parrnínt
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos elos ouvidos. As narinas

A empresa cinematográfica
"Aviação Filme Atualidades"
confeccionou um "short" em que mudou-se para a
reuniu os mais sugestivos aspe- bro n' 7 (entre a Cia.
ctos da vida do Duque de Caxias.
A produção, que é musicada

com canções patrióticas, servirá
para divulgar, com a capacidade
de que dispõe o cinema como

elemento educativo, episodioszde
um longo período da historia
brasileira, em que teve papel de
relevo o Patrono do Exército.

praca Quinze de
Telefônica e a Delegacia

Novem
de Policia).

3vs-l

'"

Clínica médlco-clrúrgíca do I r-�!;cia�i!P�mO m!;é!t�!Od� José Ci. L. Carvalho e
senhoras - Partos. Cecilia ligocki CarvalhoAL'I.'A CIRURGIA ABDOMINAL:

es-I
tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
rLASTICA DO PERtNEO - Hérnfas,
Ilidrocele, varicocele, Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vari-
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, díarta

mente.
---_.._----..._-----:.

Fpolis., 25-8-lf2 I
participam aos seus amlaos e
parentes o nascimento· de sua

priqlogênita MIRIAM

Atualidades N' 10

Pelo presidente da República
foi assinado decreto-lei abrindo,
pelo Ministerio da Viação, o

crédito suplementar de ....
5.000:000$000, para prossegui
mento da estrada de rodagem
Rio-Porto Alegre.

• melhantes contribuirão na

A classe teatral carioca, medida do passiveI.
por seu Sindicato, a Casa *

dos Artistas. está-se movi- A noite da próxima sexta-
men tando para angariar o feira, dia 4, no Serrador, do
numerario necessario afim Rio, assumirá interesse in·
de adquirir mais um -avião comparavel na temporada.
de bombardeio para o Brasil Nessa noite, em duas sessões,
Esse avião deverá ser deno- Procopio dará no teatro da
minado "Leopoldo Fróes" e rua Senador Dantas a "pre·
para consegui-lo todos os miére" da grande peça,
que trabalham como em- "1830", original de Paulo
pregadores, e empregados, Gonçalves, o saudoso autor
em teatros, radias emissoras, de' 'As mulhe'res não que·
pavilhões, circos, cassinos, rem almas", "O cofre", "As
cabarets, music hall e se- nupcias de d. João", etc.

II
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1581 -

:- ·FONE 1602 - - FONE 1587 -

A 's 5,30 e 7,�O horas A's 7,30 horas· A's 7,30 horas
..

Mamãe eu Quero

3 v.-2

Guerra de posicão

Atualillades N' 3ft

Com Eddie Cantor e Rita
Johnson

e mais 200 I:eldades de
Hollywood

Cine Jor. Bras. 2x91
Complemento Nacional (D.F.B.)

Noticias do dia 37 x 13
(Jornal da Guerra)

Preços: 2$500, 1$500 e 1$000
Livre de Censura

Com Vera Zorina, Richard
Greene e Peter Lorre

Londres, 31 (R.) - A emis
sora de Vichí acaba de anun
ciar que a luta pela posse de
Estalingrado assumiu carater
de guerra de posição.

Dulcy Sedutora aventureira
Com Ann Sothern e Il'1n

Hunter

Dr. G. I
Preço único: 1$500
Livre: de Censura

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

Clerno
Galletti
ADVOGADO

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

Complemento Nacional (D.F.B.)
Musica simplificada (short

natural

Complemento Nacional (DF.B.)
li VOZ do mundo Jor. da Guerra

Paramount

-

��VIBaEII . ISPE I
DE WETZEL " CIA.--JOINVILLE

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA

IDA II
Exijam o Sabão

(Marca registrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


