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LONDRES, 4 (R.) -- SEGUNDO A RÁDIO DE PARIS, OS CIDADÃOS BRASILEIROS .RESIDENTES .NA .FRAN·
ÇA NÃO OCUPADA DEVERÃO REGISTAR-SE E APRESENTAR-SE UMA VEZ POR SEMANA À POLíCIA.

Machado & Cia.
A�ências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Igente. no. princip.h

muncípiol do E.l.do.
17P.

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

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

I
Consultas: Das l� às n horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

ANO XXVIII Florianópolis - Sexta':feira. 4

Até
de Setembro de 1942

a .Alernanha
, .

cala dej
li,1

oelhos •..
CINCINATI, 4 (R.) o SUB·SECRETARIO DE ESTADO DA GUERRA, SR. MACLOY DECLAROU QUE OS AVIõES nos ESTADOS UNIDOS SE ES·
FORÇARÃO PARA QUE A ALEMANHA CÁIA DE JOELHOS EM CONSEQUÊNCIA DO PODERIO AÉREO NORTE·AMERICANO. "MAS� ACRESCEN·
TOU AINDA DEVEMOS CONTAR COM AS TROPAS DE TERRA PARA VENCERMOS NO AR. JÁ HÁ MAIS DE MEIO MILHÃO DE COMBATEN·

TES NORTE.AMERICANOS CUMPRINDO SEU DEVER FóRA DOS ESTADOS UNIDOS".

que

Os vencimentos dos
funcionarios con

vocados

N. 8628

AC:�:�:a��;��ed:o Os bancarios favorecem aR· (A) o M d G
.

'

d
' Bras.1

Ila, 4 .N. - inistro a uernc , em aVISO e
_

ontem, autorizou a convocação de reservistas de terceira /, Bio, 4 (C. i\I.) - Deliberou o

categoria, afim de preencher os claros no Exército, de- Centro Chinês do Brasil apresentar \vendo a convocação ser iniciada. pelas classes mais jovens. a sua solidariedade ao presidente
da Hcpública, enviando-lhe o se-

OS RESERVISTAS DE r CATEGORIA

;

Rio, 4 ("Estado") - Alterando
um artigo do decreto-lei 4.548, o

Presidente da Republi ca assinou o

seguinte decreto-lei:

â���;����t����f':���l;,��al.�l:!�r�;:·� DI·st;·ntl·vos para desp·lstarde 1942, revogadas as disposições
em conu-ário : •••

"Art. .1.0) r: Os funcion�rios pú-! Baía,4 (Agência Nacional) - Haendel, residente nas proxímí
hlí cos, inter-inos, em estagio pro- As autoridades prenderam aquí dades dum quartel do exército,
batorio, efetivos ou em comissão, os alemães Werbner Herchuff- foram encontrados discos par
e os extranumcrnrios de qualquer
modalidade, ela União, dos Esta- der, Paul Haendel e Albert Vi- tidos, os quais serão examina-
dos dos Territorios dos Muni ci- seno O primeiro íntítulave-se dos pelas autoridades. O ale

]Jio� c da Prefeitu�'a do Dislrito v�aj�n�e come�',cial e u�ava um

I rr:ão Vis�n ,eletricista, !oi tarn
Federal quando convocados pai a dístíntivo da Fraternidade do bem detído, encontranao-se em

o serviço ativo militar ou qualquer i Fole", para despistar. Werbner seu poder um aparelho de trans
outros obrigatorios por lei, ou no foi detido, acreditando a Polícia missão de sinais telegráficos.

('�s.o.
de aspirantes a OfiC. ial

ou ofi- , tratar-se de perigoso qUinta-co-1 Prosseguem as diligências nas
crais da reserva, quando convoc�l-, lunista. casas de elementos suspeitos,
dos também para estagies, ser-ao I Nos fundos da casa de Paul estrangeiros e nacionais.
considerados licenciados, sem p rc- I
juizos de quaisquer di rcl lo« ou I

vantagens devendo optar pelo ven- iAVISO DR. JOÃO DE ARAUJOcimento do posto ou pejo venci-' . . _

monto, remuneraeão ou salar-io a . Eapecio líet c em doenças e operaçoes

que tiver direito· eO.Il1,� funcioná- I
de olhoa-ouvi.dos -ric rda e garganta, avisa aos seus clientes

no ou oxtranumerar io .

I
. .,

DEFINITIVAMENTE l'
.

que reInICiOU sua c rruco ,

Rua Vítor Meire1�s, 24 - Fone 1447
................._ _........ - ,

DE MANHA: 10 às 12 hs. - A TARDE: 3 às 6 hs.

Dr. SAULO RAMOS
Crítica ferina ao Vaticanoreiniciará sua clínica

em principios do mês
de setembro Londres, 4 (R.) - Segundo mensagens recebidas por jornais 10n-

-I"JO.. _ _..... dríno, a Rádio de Paris atacou violentamente o Vaticano em conse-

. I quência elas negociações realizadas por seus representantes junto ao

Vai regressar o govêrno ele Vichí, em seguida à pretensa prisão na parte não ocupa-
dr. Lutero Vargas da de vários milhares de judeus que chegaram à França depois de

! 1936 .

Nova Iorque, 4 (A. P.) - Anun- )., / . . , .

.

1 L t ' �T "as Ii I "E' sabido que nos últimos anos a mais alta autonelade da Igreja
ela-se que o (r. u elO, H1 g "

-

. . . ,

11
.

1 t 1 B ,'1 de Católica ter demonstrado ser defensor do judaísmo internacional, de-
"l

Ü

do preSI( en.e c o J'Il Sf t ,
- '

". ,

.

Iere' ser I clarou o locoutor. E' entretanto difícil compreender porque o Vatica-
clarou que vaI o erecer seus, -

.. / . , ,

. ' 1 ente
I
no procura Interferir nos negocies do governo frances, quando se

VICOS ao seu paIS, provave l1l "
,' _ / . /.. /

..

C 1 S 'I I E" "c'to i conserva silicencioso ante a perseguiçao ele católicos na RUSSla Sovié-
ao ,orpo c e aue e e o ",xel 1 .

I /.

�

• , _ ,

O I V 1 ., " N rva
' tica pelos fuzilamentos no México e pelas atuais persegmçoes aos cris-

dr. .utero argas c elXaI a 1 « ,
, "

• / ,'

J 1· 90 eeflli11Clo para I tãos na incha, anunciou a racho de Pans.
orque no (la � , s '"

c

Washington, onde ficará alguns
dias an les ele regressar ao Brasil,
o que se dará no fim do mês.

•••�•••••••••••
'

•••••••o•••Assumiu a responsa
bilidade

Quito, Equador, 4 (A. P.) -

Cabelos brancos � LOÇÃO O ministro do govêrno informa

MARAVILHOSA ! I que o comandante Molina, ante
um grupo de senadores, decla- comunica aos seus colegas e di

Os Laboratorios 1'01.1 assumir toda a· respo�sabi- entes que reabriu seu
-. A

•

O lidade, como chefe do com-
S. va rauJ plot" revolucionário descoberto Laboratorio de

Rio, 4 (C. M.) - Reconhecen- pelas autoridades. Molina está Análises Clínicasdo a importância que tem, nes- preso incomunicavel. Rua V'ltor Mel'reles, 26ta hora grave para a ?-efesa. do
. Brasil, os Laboratonos SIlva Preso um ex-oficial f
Araujo-Roussel S. A., com suas

do «Graf von Spee»instalações modernissimas e 8.985 contra 6.231
seus enorme recursos no campo Buenos Aires, 4 (A. P.) - A

. -

I ntar de ínves Londres, 4 (A. P.) - Fontes
da iridústría químico-farmaceu- comissao par ame

-

-

d ti 'dades artti ar britânicas declaram que, nos
tI'ca o Gove'rno por intermé- tigaçao e a IVI - -

" t' dou prender o te três anos de guerra, de IOde se-
dI'O do MI'nI'ste'rI'o da Educac.ão gen mas man

-

b t D s que per tembro de 1939 a 10 de setem-
e Saúde, acaba de designar o dr. nente Her}r raw,

"

-

bro de 1942, as perdas aéreas
Manoel do Nascimento Vargas tenceu ao Graf von .Spee ,.e do "eixo" foram de 8.985 aviões
Neto para interventor nos cita- que se negou a prestar d.eP?I- e as dos britânicos de 6.231.
dos laboratorios. I mento perante aquela comIssao .. _

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

DEPURATIVO ",.".-

d�v

gui n lc tclegrama ; "Os residentes
eh i ueses no Brasil, por intermédio
do Centro Chinês, desejam expri
mir a vossa excelência e ao povo
do Brasil sua grande admiração e

alegria ao saberem ter o Brasil se

associado ás Xações Un idus em sua

luta contra a Alemanha e a Ilalia.
Sob a esclar-ecida Iídcrànça de vos

sa excelência e de vossos ministros
() Brasil em se unindo ás nações a

mun íos da paz do mundo contra
os agtcssores apressará indubita
velmente nossa vitória comum. -

Rodolp lto Cho p, ]lresidf'l1tf' (]0
Centro Chinês elo Brasil".

"campanha pró AviaçãoOs funcionarios do Banco Nacional do Comércio nos Esta
dos do' Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, cot.iza
ram-se para oferecer um avião de treinamento à Campanha
Nacional de hviação, avião êsse que receberá o nome de "CeI.
Salatiél Soares de Barros" em homenagem ao Diretor do Banco.

Caspa � LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

Manifestaçao de adesão ao
Brasil em Buenos Aires

Buenos Aires, 4 (U. P.) - As
autoridades da comissão da Ju
ventude Radical, que tem a seu

cargo a organização de uma ce
rimônia de adesão ao Brasil, re
solveu realizá-la no dia 11 do
corrente, às 21 horas e meia, no
Luna Park. Falarão nessa oca
sião diversos oradores.

Dr. LAURO DAURA

*

Por sua vez, os tuncionarios da filial do Banco Industria e

Comercio de Santa Catarina S. A., nesta capital, - desde o

continuo ao gerente, - espontaneamente contribuiram com o

equivalento a 1 dia de vencimentos fixos, destinado à campa
nha popular e patriótica para a compra de avião para a FAB.
Foram os seguintes os funcionarias a que aludimos: Aeary Silva
(gerente), Ewaldo Moritz, Manoel Marques Brandão, Teodoreto
Ligocki, Hernando Cesario Pereira, Francisco José Schreiner,
Nelson Moreira Neto, Alberto Gonçalves Santos, Danubio Melo,
Heitor Balallai, Moacyr Romais Pinto, Nestor Carreirào , Ruy
Glavan Cunha, João Miranda Santos, Adauto Vieira Mario
Clímaco da Silva, Jayme Pigozzi , Ciro Moura. Helio Corrêa
Gomes, José dos Passos Vieira, Alirio Alcantara, João Brito,
Walter Deutsch, João Benjamin Santos, Maria Alba de Morais
e Abel Capela (contínuo).

O total dessas contribuições é de 392$200 e foi-nos co n

f!ada, nu.m cheque contr� o mesmo Banco, sob n? 51402, o qualfica a dlsposlçao da SOCiedade Catarinense dos Amigos da FAB

Pelos ares, em mil .pedaçosMoscou, 4 CR.) - Despachos recebidos da linha de frente
informam que na área de Estalingrado um gigantesco comboio
de transporte nazista, foi detido e furiosamente atacado pelo fo
go simultaneo da artiharia, morteiros de trincheira, bombardeá
dores e aviões" Stormovick" . Colhidos num infernal fogo cruza
do, dezenas de caminhões foram pelos ares em mil pedaços e
entre labaredas e formidáveis explosões. A destruição foi pavo
rosa, sendo que poucos veículos conseguiram voltar-se a tuztrb ,

sem que um só caminhão inimigo atingisse o seu objetivo.

o último guerrilheiroSidney, 4 'CR.) - Anunciando que" as Índias Orientais Ho
landesas se encontram, finalmente livres de elementos hostís a
agência "Domei", citada pela emissora de ondas curtas de Tó
quio, prestou homenagem ao último guerrilheiro ali aprisionado,
o tenente Jong, comandante da guarda holandesa em Colondale.

O tenente Jong era funcionário da base de hidro-aviões de
Colodale, fronteira no golfo de Tolo, e fugiu para o interior do
país, com um grupo de companheiros decididos. Quando afinal
o tenente caíu em poder das forças nipônicas, tinha às �uas or�
dens apenas dois soldados, pois todo os demais haviam pereci-
do em combates anteriores.

'

Doenças de Senhoras
Vias-urinarias

Tratamento especialisado
das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

hemorroldes sem operação.
Fisiotera pia • Dís termia e

ímlra - vermelho.
, Consultas - das 10 às 12
e das 15 às 17 horas.
Consulto rio - R. Tiradentes

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

9. Tel. 1 607.

Banco do Plasma
S. Paulo, 4 (C.) - Inaugu

rou-se nesta capital, um Ban
co de Plasma, chefiado pelo dr.
Eduardo Vaz, diretor do Insti
tuto Pinheiros e sob a orienta
ção técnica dos drs. Eurico To
ledo de Carvalho, Italo Marti
rani, Arnaldo Pereira e Murilo
Azevedo. Essa organização des
tina-se à colheita de sangue de
doadores voluntários para o pre
paro do plasma a ser enmpre
gado nos casos de emergência.

Caspa � LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

Reunião de almiran
tes franceses

Moscou, 4 (R.) - Anuncia-se
nesta capital que o almirante
Darlan reuniu em uma confe
rência os almirantes franceses,
os quais concordaram na for
mação da "Legião Naval Trico
lor", a qual substituirá todos os
marinheiros demitidos "por mo
tivos políticos ".
Espera-se, assim, um expur

go em regra na marinha fran
cesa, para servir aos interêsses
&,ermânicos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vende-se ou aluga-se
a propriedade n: 35 à rua Al
mirante Lamego, composta
de um bungalow confortavel
e moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma

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

muta por outra casa no

centro, ou próximo ao centro

I
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

t!�.,�,(' ....�;.. ,\(,"i:..:1'!?�gUi!!!!!!I\IlM!li!!Hll M -----.

INDICADOR MEDI{JO

I
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deante.

IRESlDENCIA:

IRua Blumenau, 28

����������������------------_.......... �..--------------._------..

Fala���bi�!�mas Os efetivos do « eixo» no EgitoIndaial, 4 (c. l-Por terem Londres, 3 (Associatcd Prcss) - As fôrças alcmâs que agora i ni-
sido encontrados falando ciam nova ofensiva contra Alexandria compreendem quatro divisões;
os idiomas ,alemão e i ta- Q 15a e a 21" divisões blindadas, C0111 17.000 homens e 200 tanques cada
!iano, foram presos, à dis iuua ; a 90" divisão ligeira com 14.000 homens e a l(j�" divisão da iuíau
posição da Delegacia de taria com 17.000 homens. Tropas paraquedistas chegaram ii Africa (lo
Ordem Política e Social, e norte juntamente com esta última divisão, ii qual estão adidas e se pre
estão sendo processados, os s.nne que as referida tropas são poderosas. Duas divisócs italianas blin
individuos: Leopoldo San- dadas, a "Arreta' e "Litl.orio ", com 8.000 homens e cêrca de 1;')0 tanques
dri, Ervin Bonetti, Celeste cada uma, completam as fôrças blindadas do Eixo, Há ainda seis divi
Borietti , Pedro Bonetti, sões de infantaria italianas; as divisões "Bologna", "Brescia ", "Tries
Frederico Koust, Walter te", "Pavia", "Trento" e "Pastoria", de 10.000 homens cada uma,

Metager, José Theis, En Assim, as tropas do Eixo perfazem um total de 141.000 homens e 700
gelberto Wetter, Ervino Rot ianques.
solk, Walter Krieck e Cris ..

tiano Boehme.
Pelo mesmo motivo fo

ram presos em Hamonia :

Karl Martin Niedermeyer,
Léo Fischer, Emília Meyer I(Frau Meyer), Érica Fats, No sábado, 5 do corrente, às 21 horas, e no domin
Germano Hergert, Artur go, às 16 horas, haverá bailes, neste clube, devendo o

Werdmann a Arnoldo Gull resultado das cotas e coletap reverter em beneficio da
campanha iniciada em favor da aquisição de aviões,
pela' 'Sociedade Catarinense dos Amigos da FAB."

Na domingueira, será ina 1)gurado no salão. dêste
clube o retrato da eminente dr. Getúlio Vargas, presi
dente da República, e ofertada à Diretoria, pelps srs.

EDITAL DE CITAÇÃO COM O sacias, a Bandeira Nacional que será hasteada, no dia

PRAZO DE TRINTA DIAS 7, na fachada da séde.
Saco dos Limões, 2 r 9 - 42.

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA------------------.-------------

Dr.
Fspeciatista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

("'oli'lult.l!ii t't.. Pela manhã, das 10 às 12
v", ÇlI � A' tarde. das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultas Pela manh.ã: às terças .. Quintas e sabndos. das 10 ás 12
.. horas: a tarde. díeríamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto o. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

Dra. Schweidson
A

Josephina
ME D I C

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

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

MARIO WENOHAUSEN - �����:ra��o �:��
de Medicina da Universidalf.e do Brasil)

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

CLíNICA MÉDICA

Dr.

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua. Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426

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

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etoéa��a��sp�:1
Plerlanõnolís

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

Cirurgia geral e Doeuças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariarnentes à!' 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644
----

D-r-.-S-A-V-A-S--LA-C-E-RD-A-....."..,..·
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

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

NARIZ e G�'RGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.' Conselheiro MB.fl'a, 77-FLORIANOPOLIS.

------------------------�

Dr. BEZERRA LEITE ICLÍNJC�
MEDICA

I"I Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Icína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORro: R. Tra
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

I'

1
.. /.,11II,�II
J'

CLUBE RECREATIVO LIMOENSE
BAILE E DOMINGUEIRA

o Doutor Aristeu Ruy de Gouvêa Schie
fler, Juiz Substituto da la. Circunscrição
em exercício do cargo de Juiz de Direi
to ela' la Vara da Comarca ele F'Ior.ia nópo-
Iis, Estaelo de Santa Catarina, na forma
ela lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital de

citação de herdeiro, com o prazo de trin
ta dias virem ou dele conhecimento tí
verem que, tendo se iniciado neste Juizo
o In ven tár.ío dos bens eleixaelos por f'ale- ll'nha dl·ratA Porto Alegre-FI()rl'õno�poll'scimen to de Adalgisa Zilli, consta das .. � ..

declara,'Oes fornecidas pelo, ínventartan-
te João 2i1li, daelo como residente em
Ponta Gtosxa , Estado do Paraná, Enéas

E J & ISilva, pai da inventariada;. pelo presel1- mpr6•• .oger rma-ote cito o mencionado herdeiro, para, den- !
� ...g Q�

1"0 do prazo de trinta dias, comparecer S 'd d FI
. ,

I'
,

t
'

b dem .Juizo ou se fazer representar a-fim- ai as e ananopo IS as erças e sa a os
de se manifestar em toelos os termos do j S'd d P t AI FI' I'feito em ajlre'::l, até final sentença, sob

I'
ai as e ar a egre para onanopo IS

as penas ela lei. E, para· que chegue ao a's quartas e sa' badosl'onhel'imento de todos mandou expedir
o pre;ente edital que será afb:aclo no S I'das de A a ngua' a' tlugar elo costume e publicado n.a forma a r ra s q u a r as,
ela lei. Dado e p�,ssaclo nesta Cidade de sa'oados e doml' gosFlorianópolis. aos trinta e um dias do n Estabelecido em São Paulo à avo Rangel Pestana nmês de agpsto do ano de mil novecen·
tos e qL1al�11ta e dois. Eu, Hygino Luiz

I AqeDle em FloriaDoDolis .. MARIO MOURA 112-
4' andar, S. 414/415, com o comércio de representa

g��r.a�Ás.)scÁ�:;�f�u o Í>.��scr��i. te��l�ê� çõe!l,. desej
a representar lirmas dê5te E,tado. exportando:

SChiefler, Juiz Substituto em exercício. PRAÇA 1� DE NOVEMBRO Féculas, Açucar, Cigarrilllos, Cereais, Madeiras e outrosConfere, O escrivao, Hygino Luiz G011'
�aga, :- , "Crodutos desta região

III

'I' Camisas, Gravatas, Piiames,
Meias das melhores, pelos menores

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

nSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Mcellmann
Furmado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
om prática nos nospítaís europeus
(Unlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Corso de Radiologia Olíuloa com o
dr. Manocl de Aoreu camosnerto
Silo Paulo]. Especializado em Hi
giene e Saüue Pública, pela Uníver
sldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de RaIO X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de Iístoterauía
Laboratório de microscopia e

análise clínica
RIJa Fernando Macbado,'

Telefone 1.195

Pl ORlA NOPOll�

I
Dr. ARMIHIO TAVARES

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA
CONSULTÓRIO:

Rua João Pinto, 'I - Fone 1.ft61

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 114,- Fone l.456

I Dr. Antônio Moniz
de Aragdo

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 3:'L

Diariamente das 15· às
11 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone O. 751.

I Dr. Remigio
tUNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schrnidt=-Eutti
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 as 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

Attende a chamados
14

A DIRE'l'ORIA

AVISO AO POVO CATARINENSE

Para o Oriente Medio

Alugam-se
2 pred!o s ele con .trução

recente para Iamil!» de tra
emento, com inst.lnção· par-a
criados e g r.g es. à A veuida
Mauro Ramos, n- 155 e ISS.
-Duas boas salas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (110 lado do Banco do
Comércio). Informações: Te
lefone 1 658 e 1.500 ou rua
João Pinto n. 5- térreo.

EVITE
"

Ao primeiro espirro-depressa!
umas quantas gotas de Vick
Va-tro-nol em cada narina. A espe
cial medicação do Va-tro-nol rapi
damente estimula as proprias
defesas da Natureza contra os
resfriados. A irritação e o entupi
mento desaparecem. Seu nariz
sente-se fresco e desimpedido. E,
amiúde, êsse resfriado não mais
incomoda V.S.

VaCK k��
VA·TRO·NOL��:r
GENTIL OLlMPIO

BOUZON

A missão rior te- americana no Oriente Media, cujo tra
balho inclue a montagem e manutenção de tanques,
qer-oplcmos e veículos de transporte destinados ao uso

dos exércitos britânico e russo trcn.aform ou-ae em vasto
empreendimento. Estradas-de-ferro, rodovias e um aeró
dromo marítimo estão sendo construidos afim de dar
vasão ao fluxo imenso de materiais que a despeito das
exigencias do Pacífico, conti nuam a chegar dos Estados
Unidos. A fotografia mostra uma linha de caminhões de
construção norte-americana que são imediatamente

montados, à sua chegada ao Oriente Media.
(British News Service)

I Crrado em todo o país o Serviço de
Defesa Passiva Anti-Aérea

Rio, 3 (Agência Nacional) - Por decreto do presidente
da República, foi criado em todo o país o Serviço de Defesa
I'assíva Anti-Aérea, integrado por serviços públicos a serem or

ganizados, pelo aproveitamento e adaptação de órgãos federais,
estaduais e municipais já existentes e por serviços privados que
serão constituidos dos moradores de habitações particulares ou

coletivas, oficinas, empresas, repartições, estabelecimentos in-
dustriais, comerciais e outros quaisquer.

.

E' assim a mobilização de praticamente todos os cidadãos
não convocados para a chamada defesa civil. O que isso seja,
sabemo-lo perfeitamente, graças às notícias que nestes últi-
1110S anos nos chegaram dos países em guerra. Trata-se de com

bater, não os ataques aéreos propriamente ditos - o que é ta
refa da "defesa ativa", da aviação e da artilharia anti-aérea
- mas as suas consequências, com a organização de corpos
de bombeiros auxiliares, turmas de salvamento ,etc. Tem sido
inestimavel a contribuição prestada pelos Serviços dêsse gê
nero, nos países que foram vítimas de bombardeios, e justifi
ca-se assim plenamente que se trate de organizá-los a tempo
entre' nós, evitando as improvizações de último momento. A
boa vontade e cooperação de todos os brasileiros certamente

I
não faltará, nessa obra de defesa dos nossos lares.

,

'I
«FAB),

Foi recebida com grande agrado
pelos sócios do Clube a p a fr ió
tica instituição do adicional de
$500 por despesa, para auxílio

à FAB.
A Diretoria acaba de se dirigir
às demais so cied cdes desta Ca
pital e do interior do Estado,
solicitando adesão à campanha.
DOMINGO, dia 6 - "Soirée rn i
gnon", com início às 20 horas.
DOMINGO, dia 27 - Eleição da

Diretoria para o período
1942 - 1943. -x

Alvaro Bouzon e familia,

t João Bouzon e tamítía,
Leodegario Bouzon e Ia
milia, Gumercindo Camí

nha e íamílía, Artur Capela
e familia, pais, irmãos, cunha
dos e sobrinhos do Inesqu«
civel GENTIL OLIMPIO BOU
ZON, convidam aos seus ami-
gos e parentes para assis
tirem à missa que, em inten
ção à sua alma, será cele
brada no dia 5 do corrente
(300 dia de seu falecimento),
no altar de Sant'Ana, na
Catedrai Metropolitana, às
7.30 horas.
Por êsse áto de fé e cari

dade se confessam gratos.
3 v.-3

o recurso do cei. João Francisco
Hio, 3 (C. P.) - A Comissão de

Estudos do Negócios Estaduais, cm

sua Última reunião, entre vários
outros processos, apreciou o recur
so apresentado pelo conhecido
guerrilheiro gaúcho João Francisco
Percí ra de Sousa, contra o ato ela
Interventoria Riograndense, tor
nando sem efeito o decreto que o

fez reverter ao estado efetivo ela
Brigada Militar do Estado, para
transferi-lo "uno tempere" para a
reserva. A cornissão opinou pl'lo
nflo pl'OVi111Cn to do recurso, }llaS 'à
vista dos ser"iços prestados ii or

dem pública e ii segurança do re-

gim!' pelo recor-rente, resolveu re
comendar o mesmo "ú considera
ção cio governo, para efeito de ser

Ih e concedida uma pensão ele valor
igual aos proventos que percebia
como coronel reformado da Briga
da Militar do Estado".

O sr, Gontijo fie Carvalho de
clarou que votava contra a reco

mendação ref'cr ida, porque não co
nhecia serviços prestados pelo re
corrente ao Brasil, que Iossem me
recedores de ial recomendação. O
sr. Sá Filho opinou simplesmente
pelo não provimento do re(;urso.

V duma casa deen e-se secos e molha
dos, bem afreguesada, ótimo
ponto. sita à rua Luiz Del
fino n- 34

ISvs- 8

Por preço de ocasião
Vendem se: dormitorio (Rio

Negrinho), 1 camtsetro, 2
camas para crtança, 1 sala
de jantar. Tratar a A venida
Rio Branco 156

Salas DO centro
Alugam-se diversas salas,

p/médicos, dentistas ou ad
vogado@, sitaR à rua Tira4
dentes, 14 (sob).
Vende-se tambem uma oti.

ma armação envidraçada pI
escritorio. Tratar à Rua Fe
lippe Scbmidt, 19 (Casa Dau
ra)

, 1�v ·14

PelanO Venda· se um piano,
marca cRonychsJ.

veatar à Praça 15 de No
Trmbro, no. 12. 6vs-ó

JOSE' LIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A «Organização" Lage»
incorTPora�a, ao patrimonio nacionalRIO, 3 (A. N.) - O PleSIu:,llte da

11e-1 cieclado Anônima de Gaz de Nilerói, Em.
pública, consídcrarido a e�l"tencJa do es- j)rêsas de Terr-as e Colonização, Comj),�
tlldo-ele-guel'l'>l e que erut.idades ela cha- nhia ele Navegação ele São João I B ._

I "Organização Laze" tít

I
e a ai

}113C a ..
c

J.
. be,. �ons 1 u�nl ra, Companhía Nac ionat c1e Jn16veis Dr-

um conjunto :,ahoso, aproveitável aO]11- banas. Companhia Nacional ele Explora
teresse cla clelesa nacional, aSSll10U

_

um cão ele óleos Minerais,' Companhia Na
decreto-lei, incor-porando ao. pau-Imônío I

cíonal ele Energia Elétrica, Estaleiros da
nacIOnal todos os bens e C�,reltos elas em- Guanabara, Teixeira & Cia., Sauen &
presas daquela orgaruzacao.

_

Cia. Ltda .. Fábrica Maroin, Freire &
As empresas incorporadas, sao as se- Cia. Ltda .. Companhia ele Navegação e

gLlintes: Companb ia Nacional de Nave- Comércio, Sociedaele Brasileira ele Cabo
gaçãO Costeira, Lóiele Nacional, Compa- tagem Lt.da., Ccmpanhía Ceiamloa de
nhia Brasileira Carbonífera Araranguá, Imbituba. e. ainda, o espólio .de Henri- I

C'c)]npanhia Docas ele Irnbituba, Corn.pa- que Lage, assumindo o Govêrno Federal
nhia Nacional ele Construções Civis e t,oe10? ativo e passivo. j
Hidráulicas, Banco Sul elo Brasil, Compa-

.

O Governo Federal nomeará um supe-
1

nhia Mineração ele Carvão' elo Barro i'm tenden to da sua confiança, para I
Branco, Companhia Nacional Aérea, a admlrusu-acão geral elos bens i11C01'pO- .companhia Mineração e Metalúrgia São rados, o qual exercerá as funções ele I
paulo-Paraná, Companhia Gambarola, acôrrlo COI11 o Ministro da Faze·nda.
Companhia Inelustrial Fr íburguenso, So-

--

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

a�ue sua

�"(O\) Jf®��o/o

Os nipões lutam e suicidam-se
Tulagi, 3 (De Robert Miller,

cor-I
gruta, lutaram até terminar as llIL1-

respondenlc da Un ited Prcss) -- niçõcs , Com as últimas balas, um

No sexto dia ele ofensiva, nas ilhas deles matou os outros dois e sui-
cidou-sc . Três marinheiros japone
ses declararam que, se dispusessem
de arma, jamais teriam sido feito
prisionei ros.

Salomão, as fôrças norte-america
nas de desembarque já haviam lo-.
marlo lodos os objetivos pr-incipais
de sete ilhas, apesar dos intensos
contra-ataques japonescs. Nos dois
primeiros dias, a infantaria da ma

rinha conquistou um grupo de ciu
co pequenas ilhas, bem como �1�

posições que dominam duas das
maiores do arquípclngo : Guarlalca
nar e Florida.
Não há possibilidade de calcular

exatamente as perdas sofridas pe
los japoneses na luta, mas as teste
munhas ocu lares avaliam em 1.800
o número de mortos. Os GOO de
fensores de Tulagi pereceram em

sua totalidade, o mesmo aconteceu
do com a guarnição da base de hi
dra-aviões japoneses, em Gavatu,
que constava de uns 1.200 homens.
En tre os demais obj etivos tomados,
figura a base aérea de Guadalca
nar, quase terminada pelos japone
ses, que foi utilizada quase que ime
diatamente pelos norte-amer-icanos.
A luta foi de íerocidade espantosa,
pois os japoneses sempre se nega
ram a render-se. Cercados, no in
terior da ilha, respondiam, lançan
do granadas de mão, todas as vezes

que eram intimados a entregar-se.
Três deles, entrincheirados em uma

A pessõa enve

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

ridade as

PI LU LAS
DE

BRISTOL

Médica Espirita
Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá. 142 1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

I Farmácia ((Esperança)do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ii sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado,
FONE 1.642

Auxiliar de escritório
Precisa-se, para os servi

ços de auxiliar dA escritó�io'
de uma moça, com prátiCa
ou conhecimento do mesmo.

Informações nesta Redação.
15 vs--alt_--13

JS

SALAS
Alugam-se algumas sala.s

do prédio à rua Victor MeI
reles n' 18 Tratar com .Io ão
Matias GustenhoHen, no mes

mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. jOvs.alt- 9

I José G. L. Carvalho e

Cecilia Ligocki Carvalho
participam aos seus amigo:; e

parentes o nascimento de sua

nrímesêníte MIRIAM
Fpolis., 25-8-42 IDiz-se que o organismo muda completa

mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos. começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, eão muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em cálculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedia

3 v.-3
. eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada. a funcionar.
Liberte ó seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

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

Vende-se, por 4 contos de
réis, à rua Quintino Bo catu
va, 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- 5

Cozinheira
Precisa-se cozinheira do

trtval fino e variado Exigem
se relêmcías e que durma
no aluguel. Praça Getulio
Vargas, .19 5vs 5

No Estreito

o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e, meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

A saudação do gral. Marshall

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodôro s n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 51
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Poslall10-Fone: 1277

Crédito Mútuo Pndle I
Duque de Caxias e o indomavcl es
pírito ([1](' nossos aliados do Brasil
trazem para a causa das Nações
Unidas" .

l� o seguinte o texto do discurso
pronunciado em Washington, pelo
general Marshall, chefe do Estado
Maior do Exército dos Estados Tni
dos da América do Norte, durante
o almoço oferecido pelo Departa
mento da Guerra aos membros da
Junta de Defesa Brasí leu-n-Nor-to
Americana, a 25 de agosto findo:
"O Govêtno elo Brasil passa hoje

em rcvista as fôrças armadas bra
sileiras que devem vingar o ataque
deliberado elo mais irnplacavcl i ni-

j migo conhecido pelo mundo mo
derno. Tambem hoje o povo do
Brasi I rende homenagem ao solda
elo herói de seu país, o Duque de
Caxias. ]� pois muito conveniente

crL1.e. aCll11iren.los
nesta

ocaSiãO.
a

car-I
reira dêsse valente soldado, sím-
bolo dos ideais e princípios por
cuja conservação os exércitos de
mocrát icos de todo o mundo estão
lutando. O Duque de Caxias opôs
se ii ilegalidade e à injustiça. O
progresso era seu aliado e a opres
são seu inimigo. Seus atos de va
lor no campo ele batalha inspira
ram seu povo quase durante um
século. A coragem e a inteligência
que caracterizaram sua vida, serão
manifestados milhares de vezes na
ocasião em que seus compatriotas
se unem agora às Nações Unidas
na sua luta atual.
Soldados do Brasil! O Exército

dos Estados Unidos ela América do
Nor-te participa do vosso orgulho
pelos grandes feitos de vosso gran
de soldado. Há três anos tive a

honra de colocar flores sóbre seu
túmulo. Sua carreira é nossa he
rança, do mesmo modo que é vos
sa e apraz-nos ver que soldados
que veneram tal herói se uniram à
nós como aliados.
"Pela segunda vez numa gera-

D d A
Ao ção tendes que fazer frente a uma

oze e gos'o a�ressão nos mare� -. cumprir a
1

'I
gl ave e solene obr-igação de uma

. _

.

" guerra árdua.
pe ordem do sr. Presidente comunico aos srs. SOCIOS "Estamos alentados e honrados

que Já estão sendo expedidos os convites para o baile do por vossa presença a nosso lado .

dia 7 de Setembro, em comemoração 80 Dia da Pátria. I Juntos teremos o dever supremo
Participo, outrossim, que a Diretoria resolveu ven- de vencer o inimigo que pretenrJe

der mesas para o referido baile, cujo produto reverterá abol,ir. o g�vêrno livre. Nosso triun
em beneficio das vítimas de nossos navios torpedeados, fo e !nevltavel como, o. nascer cio

campanha essa encetada pela Exma. S['a. Osvaldo Ara- sol. Em ?Ollle do Ex.el:clto dos Es-

h O
.

t d d
-

d'
. ta dos Ul1ldos da Amenca do Norte

n a. s 10 eressa os po erao 8 qUlnr suas mesas, na ·11)reSel1to 110ssas d'
.

J
'd d Cl b

-

d
. ,

' . cor laIS sauc a-
se e o. u e, .a partIr o dIa 29, das 19 as 21 horas. ções às fôrças armadas do Brasil.

Traje: SmokIDg ou branco. I "Cavalheiros! Proponho que
ORLANDO FILOMENO, Secretário. brindemos pela ilustre memória do

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao prestamísta Ltberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12C 13, o prêmio
que. lhes coube em mercadorias, no valor de, rs.

6:250$000

DeclaraçãoPelo presente, declaro aos
meus parentes e amigos que
me acho separado de minha
esposa Alcina Berreta Borja,
filha do BT. Alex Berreta,
resídente no Rancho Quei
mado.
Gregório Tomé de Borja

.3 V.-2

contemplado no sorteio de 18 de Agosto de 1942.

Deve-se notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior,

sendo que a sorte. já bateu-lhe á
porta, duas vezes

"

4 DE SETEMBRO
Mais um Io r rn irf á

c e l so rte io r e a liz a rá fi Crérlito �ú
tuo Predial. DO dia 4 de Setembro (6 J.feira),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a SU'l caderneta na sé íe

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

da

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

Con�ulta médica gratis !
Representant es:

MACHADO & Cia_
Contribuicão, 1$000apenas

......................................_...-----

Clube

Negocio de ocasíão:
Vende-se uma ]imousina

de aluguel, chapa no 1.511.
Tratar com o proprietario
Victor Espindola, Ca�a Ele�
trica- Rua João Pinto 14

5vs-3

«AGENCI/\ FORD·,
servir que a

Assim,
honram com
inteiramente

Rua Conselheiro Mafra .. 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal" 111 •• End. Teleg.: «TUFFIAMIN- •• Florianópolis

bem aosquerendO
distribuidora aFamados P N E U S . B R A S I L,dos

a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto, dando um
à disposição dos interessados. aguarda com prazer a sua honrosa visita.

desconto compensador.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• o ESTADO 4 Oe Setembro de '942

A Imprensa e o sr.
Nelson Rockfeller

Garota de
encomenda

Com Don Ameche e Mary
Martin

Pirassununga
Complemento Nacional (D.F.B.)

Na granja
(Short falado em Português)
Preços; 2$000, 1$500 e 1 $000

Livre de Censura

Quadrilha
diabolica

Dia 7 de Setembro o Clube 12 de Agosto promoverá grandioso baile, comemorando a passagem do Dia da Palria

Divulgámos, ontem, um tele
grama da Agencia Argus, di-L Indaial (Pelo correio) - O
zendo que a Cia. de Cigarros jornal "A Comarca" diz ter sido
Souza Cruz garantirá aos seus muito notada a ausencia do
empregados, que forem. incor- Pastor Protestante daqui, nas

parados, o pagamento de dois comemorações da Semana de

terços dos vencimentos. Por Caxias e manifestações popula
informação do sr , Antonio Za- res realizadas nesta 'cidade, em

netti, agente da referida Com- desagravo à honra e à soberania
panhia, nesta capital, soubemos do Brasil, vítima da maior e

que essa garantia é extensiva mais covarde agressão de todos
aos empregados que se apre- os tempos.
sentarem voluntariamente para O mesmo jornal pergunta: -

prestar serviço militar ao Brasil. "Será que êle também quer a-
• brir estradas ?

IEcos e Notícias
O sr. Mateus Klim, residente

à rua Curitibanos. 65, procu
rou-nos, ontem, indagando de a

quem poderia fazer entrega de
certa quantidade de metais, que
êle possue e deseja oferecer para
a defesa do Brasil.
Como até agora não se orga

nizou semelhante coleta nesta

capital, não pudémos orientá-lo.
Seria conveniente que qualquer
autoridade, eventualmente inte
ressada no assunto, providen
ciasse para o recebimento dos
aludidos metais.

*

Decreto recente do presidente
da República aposentou, ao abri
go do decreto-lei n." 1713, de
28 de outubro de 1939, art. 196,
item IV, o carteiro da classe E,
da Diretoria Regional dos Cor
reios e Telégrafos, deste Estado,
sr. Liberato Bittencourt da Sil
veira.

*

A marcha-canção do Tiro de
Guerra na 40 retornará à execu

ção da antiga e apreciada banda
da Sociedade Musical "Amor à
Arte", ora sob a orientação do
maestro sr , Vespaziano José de
Sousa. Possivelmente no próxi
mo dia 7, consagrado à Patria,
aquela organização musical exe

cutará a referida marcha, de
autoria do saudoso maestro Gra
ciliano Pompeu e letra do poeta
conterraneo. João Crespo.

Os nossos conterraneos, snrs.

Edmundo Simone e Fernando
Faria, contaram, assim, com o

apoio e estimulo dos musicas da
antiga e conceituada Sociedade,
cujo presidente atual. sr. Fran
cisco Bittencourt Silveira, pro-.
cura, num ambiente tão opor
tudo para união dos brasileiros,
dar uma demonstração pública
de sua fé no entusiasmo patrió
tico da gente barriga-verde.'
Hoje, à noite, à Sede da S.

M. "Amor à Arte", comparece
rão diversos atiradores do T.G.
40, os quais assistirão ao ensaio

daquela marcha.
*

Conforme já publicámos, o sr,

ministro da Guerra resolveu
baixar importante aviso deter
minando o adiamento por um

ano do licenciamento das praças
do Exército. Não se incluem
nesse adiamento as praças que
completem a idade-limite de
permanencia no serviço ativo
do Exército e já contem vinte
anos de serviço. Ficaram revo

gados todos os avisos e notas
anteriores referentes à materia.

o sr. Pedro Brando foi de
signado, pelo sr. presidente da
República, para superintendente
das Empresas do Espolio Hen
rique Lage.

�_;=��®�� Pecas �enuinas FORDCiNE"irDEONI CINIfREX�m-IMPERI�i:'�
,- "FONE 1602 -

I
- FONE 158? - - FONE 158? -

A's 7,30 horas A's 7,30 horas A's 7,30 horas

Andy Hardy
banca o Sberlock

A LADRE Inlerven<ão federal« » e seu
V·d S

·

I
Rio, 4 ("Estado"). - O Pre-

gesto palrl·oF tl·CO I a oCla sidente da República assinou
decreto-lei colocando sob inter- Rio, 4. - Realizou-se ontem

Rio, 2 :("Estado") - A Liga venção federal a firma Stahl- um banquete, na Casa do Jor-de Amadores Brasileiros de Ra- union Ltda., devendo ores. nalista, oferecido ao sr. Nelson
dia Emissão pôs à disposição I Fazem anos 1I0Je: pectivo interventor ser designado RockfeIler, coordenador dos ne-
do governo, num desejo de a exma. sra. d. Josefina pelo ministro da Viação. gocios inter-americanos, pelosfranca cooperação em qualquer B. Solem, proprietaria do FORtA AEREA BRASILEIRA

homens de imprensa do Rio de
setor que lhe determinar o mes- Foto-Studio' � Janéiro.
mo, e representando o unam- a prendada senhorita Li- Rio, 4 ("Estado") - O minis- Discursou, oferecendo o ban-
me sentir dos seus 2 mil asso- sefte Teive Luz, aplicada tro da Aeronautica mandou de- quete, o jornalista Paulo Bitten
ciados, os seus aparelhos de ra aluna do Colégio "Coração clarar que até segunda ordem court, havendo o sr. Rockfeller
dia, transmissores e receptores, de Jesús»; e atendendo à atual situação, respondido, agradecendo.bem «orno os seus operadores a exma. sra. d. Anita Fer- fica 'suspensa a concessão de O embaixador Caffery esteve
existentes em todo o territorio rare, esposa do sr. Ricardo ferias ao pessoal militar da Fôr- presente.nacional. Fazendo chegar ao Ferrare. ça Aerea Brasileira. ---------------

conhecimento do Presidente Ge- A srita. Maria Alíce Flo- Navio auxiliar para a
túlio Vargas êsse seu gesto, a res, filha do sr. Alcides Flo- Clínica médico-cirúrgica do

I
nossa esquadra«Labr e» espera que todos cer- res, do comercio local; DR. SAULO RAMOS Rio,4 ("Estado") _ A inicia-e file' r em t rn d d d

. 'A I t Especialista em moléstias der m I as o o o go- a pren a a srlta. r e e senhoras _ Partos. tiva das prefeituras de Niterói,vemo do Brasil nesta hora gra- Silva, filha do sr. Euclides ALTA CIRURGIA ABDOl\IlNAL:�· Petrópolis e Campos, patroci-,

tôrnago, vesícula, útero, ovários,ve por que passa o paiS. Silva, alfaiate; apêndice, tumores, etc. _ CIRURGIA nada pela interventor Amaral
a srita. prof. Maria

•

Lui- PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias, Peixoto, para o oferecimento deWdrocele, varicocele. Tratamento sem
za Gama, filha do nosso dor e operação de Hemocrotdes e vart- um navio de guerra auxiliar à

zes - Fracturas: aparelhos de gêsso, nossa Marinha fOI' recebidasaudoso conterraneo sr. des. 1 'Opéra nos Hspltais de Florianópo Is.
com entusiasmo em todo o Es-A· G Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
Ires ama;

Fone, 1009 tado do Rio.O j ovem Francisco Meira Horãrlo: Das 14 às 16 horas, dlarla- Várias subscrições, alí abertas,Junior; mente. tambem com a finalidade de
o sr. prof. 'Celso Rila; contribuir para o esforço de
o sr. Antonio Fedrigo;

Q d t) guerra do Brasil, já se integra-
o jovem Newton Brüg- uem per eUf

'

ra.m _naq�ela ir:iciativa. .fi co-
gemann, acadêmico; .

d
missao incumbida de por em

Foi achado e deposita o prática a idéia expediu circulao sr. Orlando Costa, re-
em nossa Gerencio um sal- res a todas as prefeituras do---------'-- ---- presentante comercial; vo _ conduto extraido, em Estado, cada 'uma das quaisE)IPOSSADO O NO\'O DIRETó· d FRIO ACADÊ)flCO

a exma. sra. . ernan- Camboriú, para o menor contribuirá com uma quota.
Em Assembléia Geral Ordinária, reali- dina Santos Areão, esposa Laelio Vieira, de 17 anoszada no dia 2, como oportunamente se do sr. prof. João dos San- de

í

dcde. Queimavam papeisanunciou. efetuou-se, na Faculdadede.
IDireito a reunião solene ele posse do no- tos Areão; Rio, 4 (Agência Naciona) -

"0 Diretório do Centro Acadêmico XI de
O J' ovem Dib Moukarzel, ReVI-vera· o «Batalhão A polícia da Delegacia de Or-Fevereiro.

h l't· S' I I'Com a presença da maioria do corpo comerciario. Tiradentes» den Po I Ica e OCla, rea IZOU
docente. deu-se início à cerimón la, às 19 diligência na casa n, 122, da ruahoras. comparecendo; a convite, ao ato,

Casamentos s Rio, 4 (G. P. C.) - Remanes- Gustavo Sampaio, onde várioso Prof. Henriq ue Fontes, Diretor da Fa-
lhã T' dculdade, o Prof, Fúlvio Aduccí e Sr. Na vizinha vila de Canas- cel��es dO. "Bata ao I.ra en- alemães, reunidos, queimavamDiretor da Secretaria, Dr, Francisco de tes ,realizam um movimento documentos. Houve certa rea-Sales Reis, vieiras consorciar-se-ão, ho- id de revi I'A transmissão do cargo. do antigo Pre- no senti o e reviver aque a mi- cão contra as autoridades sen-sidente, acadêmico Francisco Câmara je, às 16 horas, o sr. Otavio lícía, que con!ribuiu sobr�m?do

I
do detidos dois homens e' duasNeto. para o novo, recentemente eleito, Pereira Brito com a senho- I

-

d R publ caacadêmico Ataliba Cabral Neves, trans- na proc amaçao a e I. mulheres.co rreu den t1'0 da m a ia r h arrno n ia e de- ritoMar ia José Cu nha .

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;:;;�_monstração de solidariedade elos presen- Refor'os nava_is ,_,
tes, pelo que, do atual Diretório é de se

Ad' t '
esperar um magnífico período admin is- gra ecnnen OS:

americanos E O T RIAtratívo. Do nosso prezado conter- Zurique, 4 (R.) _ Citando
I EVIT A. IF E

F·· t t d raneo sr. dou tor Madeira círculos bem informados, aOI mUI o no a a Neves recebemos atencioso agência oficial alemã "D. N,
cartão agradecendo a nota B. ", anunciou que dois coura-
sobre seu natalício. çados, um porta-aviões e três

cruzadores norte - americanos
deixaram os portos do Atlânti
co e forana reforçar a frota do
almirante Nimitz, no Pacífico.

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

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

Getulio Var- Militar, as quais poderão
ser feitas no Hospital Mili
tar e na :Soc. Catarinense
de &,Medicina.*

Ontem, o preso
gas assinou decreto, consideran
do caducas varias patentes re

gistradas no Bresil por súditos
do "eixo" e as 'quais poderão
ser agora aproveitadas por cida
dãos brasileiros. Seu número se

eleva a 39.
•

Encerram-se amanhã as

inscrições no Curso de
Emergancia de Medicina

Diretamente de Los Angeles,
California (Estados Unidos), re

cebemos o interessante mensario
"Noticias de Los Angeles", pu
clicação da Câmara de Comer
cio daquela cidade norte-ame
riclilfla.

Exijam

Só com os concessionários:
Tufli Amin & Irmão

Cons. Mafra, 54-(aixa postal 171-Fone

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •• Rua Cons. Mafra, 4 e 5 - FONE 1.61t2 •: Entrega a domicilio •
• •
••••••••••••• e•••••• •••••

ÚLTIMA HORA
LavaI deu permissão a Hitler

para enviar avioes "Stukas"
a Dacár, sob pretexto de que
era preciso defender aquela base
francesa contra provável ataque
anglo-americano. O governador
de Dacár, sr. Boisson, ameaçou
demitir-se do cargo se isso fosse
feito; por fim, concordou em

que os "Stukas" fessem envia
dos, porém, com tripulações
francesas.

Com Mickey Rooney Com Ralph Bellamy e Margaret
Lindsay

Atualidades N' 3Tres anos de governo

Complemento Nacional (D.F.B.)
O cão e o coelhinho Des. Cal.
A VOZ do mundo Jqr. da Guerra

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

Complemento Nacional (D.F.B.)
Atualidades Pathé News

(Jornal)
Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 14 anos

5166

O gral. Franco fez diversas
modificações no gabinete espa
nhol. Entre êles, figura a reti
rada do sr. Serrano Sufier (seu
cunhado) da pasta do Exterior,
a qual foi confiada ao graI.
Francisco Gomes Jordana., Ser
rano Sufier foí tambem afastado
da direção da Junta Politica da
Falange Espanhola, que passou \
a ser exercida pelo proprio graI. \Franco.

Os I. Estados Unidos, que
contam com 14 divisões mo

torizadas, começaram on

tem a formação de mais
duas.

O acampamento das fo r
ças norte -americanas em

Leopoldville (Congo Belga)
tomou o nome de «Acam -

pamento Preso Roosevelt."
*

-

O jornal «Estrela Verme
lha», de Moscou, diz que a

batalha de Estalíngrado se

aproxima de seu ponto cri
tico.

*

afundadosForam pelos

- Acompanhada de seu

irmãozinho Pedro Maria
Boehm, esteve em nossa re

dação a senhorita Maria
Boehm, que nos veio agro
decer a nota do natalicio
de seu referido irmão.

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Vociae o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)

con

mal

norte-americanos, em aguas
do Pacífico, 5 navios japo
neses, inclusive 1 cruzador
leve. Outros três barcos fo
ram avariados.

•

O sr. Alexander, lorde
do Almirantado Britânico,
anunciou que os alemães
já concluiram os consertos
do cruzador .Sharnhorst'),
de 26 mil toneladós, e que
êste, possivelmente, entra
ria a operar no Atlântico.

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

Nascimentos:
Pelo advento de sua fi,

lhinha Ondina está em fes
tas o lar do sr. Mario Sil
veira.

MINISTÉRIO DA GUERRA
5a. REGrÁO l\nLT'J'Al� - 5a• DIVISA0 DE rNFANTARIA
QUARTEL GENERAl, - J<JSTADO MAIOR REGIONAL

3a• SEC. - S. SAúDE

ESTÁGIO DE l\[l);D1COS E FARMACÊUTICOS CIVIS
EDITAL

Acham-se abertas, no Quartel General da 5a Região Mil itar', até o dia 25 de
outubro do corrente ano, as inscrições de estágio para médicos e farmacêuticos
crvís. candidatos ao ingresso no oficialato da reserva de 2a classe da' reserva ele
la linha. De conformidade com o dec.-lei n. 4,271, de 17-IV-1942, são condições de
recrutamento dos oficiais, as seguintes:

a) - ser brasileiro nato, não exceder ele 35 anos, gozar de bom conceito no
colégio ou na última escola pela qual se diplomou, bem como nos meios civís e
m il ltares:

b) - não ser asptranta a oficial da reserva de outra fôrça armada.
DOCUMENTOS QUE DEVE;vr INSTRUIR O REQUERIMENTO

1) - Diploma profissional, em original ou certidão de seu registo no Departamento de Saúde Pú'hlíca:
2) - Atestado de profissão, passado pela repartição onde sei-vir o candldato,

ou pela autoridade competente;
3) - Cer-tificado ele alistamento ou ele reservista, com o registo de que seu

possuidor se acha em elia com as obrigaçôes concernentes ao serviço militar;
4) - Atestado de bôa conduta, passado pela polícia ou por dois oficiais do

Exército, que declarem por quanto tempo conhecem o candielato;
5) - Conceito emitido pelo dir-etor elo colégio, escola ou universidade, pela

qual se diplomou por último;
6) - Certidão de nascimento, ele inteiro teôr (ele verbo ele verburn) , do Re

gisto Civil.
Nota: - Todos os documentos acima deverão ser apresentados com o sêlo de

folha (IS Fed. e $200 Ed.) e os de I1S, .1, 2, 4, 5 e 6, deverão tel' as respectivas fir
mas reconhecidas em talbeliâo,
"as, serão. nos planos de distribuição, incluídos nas fOl'mações sanitárias - ca

Os médicos, farmacêuti,cos, qu'e não forem of. elo ex. ativo ou de suas reser
mo Sgtos., os que forem reservistas de la ou 2a ca teg. - e como soldados os,demais tudo de acôrdo com as obrigações ele serviço das classes a que pertencerem.,

Hugo Silva, ).1ajor Chefe da 3a Sec/FMR

Portugueses vão
ao R«eich»

Lisboa, 4 (R.) - Seguiu para
a Alemanha, a convite do go
vérno do "Reich", uma comis
são de 3 oficiais da marinha
portuguesa, chefiada pelo capitão Guerreiro Brito.

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

Clubes:
O Contista R. F. C., do

Estreito, realizsrá, sábado
animado baile, e, dia 7,
grandiosa" soirée" dansan te.

Enfermos:
Encontra-se enferma a

exma. sra. d. Filomena Pe
reira da Silveira, esposa do
sr. Francisco Bittencourt da.
Silveira, representante co
mercial.

Cabelos brancos T
MARAVILHOSA !
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(Marca registrada)DE WErZEL ce CIA.--JOINVILLE
O IDEAL PARA CaSINHA, LAVANDERIA E LAVADElRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


