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Ati�ou u..a 8�aft.4a 40mão'
RIO� 5 (v. A.) -,'" FOI PRESO NESTA CIDADE, NO BAIRRO GRAJAú, UM NAZISTA, QUE, Nl:JM
ATO ABOMINAVEL, ATIROU UMA GRANADA ..DE-MÃO CONTRA A PIRAMIDE METALI'CA ER
GUIDA NAQUELE BAIRRO, PARA COLETA DE METAIS. O NAZISTA FOI CONDUZIDO À POLí-
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DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHOo MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES.

vitoria
de IConsultas: Das llf às li horas.

Rua Vitor Meirelles 18-r andar.

N. 8629

dos patriotas
BERNA, 5 (H-TM) -- SEGUNDO INFORl\1AÇÕES CHEGADAS A ESTA CIIJÁDE, OS REBELDES SERVIOS CONQUISTARAM A CIDADE DE FOSCA,

EXTERMINANDO AS FORÇAS DO "EIXO" QUE ALI SE ENCONTRAVAM.

Os suecos comprovam a má fé alemãlA ameaça nazista de bombardear o Rio
LONDRES 5 (U.P.) - Informações diplomáticas privadas recebidas nesta co- Rio, 5 - O "Jornal do Comércio" característica falta de gosto germâ- halho igualmente honroso e men:

pi to.I dizem que �ecent t t
. _

d
. f' fl tuo ova. publica o seguinte ; "Não deixou de nica tem o hábito de fazer pilhé- tório. Pudessem eles chegar ate

1 ,
•

emen e, as ou orruu es nc:vals suecas l�eram u uar n
, impressionar a alguns moradores da rias fóra de ocasião, misturando o cá ...

mente um aubrncmí rro , o qual, ao que parece, fOI o que deu Origem a um protesto cidade a ameaça nazista de que o faceto ao macabro, anunciou que os Na impossibilidade de melhor, fa
sueco perante a Russia, há um mês, encontrando em seu interior os cadaveres de Rio de Janeiro não tardaria a ser alemães contribuiriam com um "f'o- zem contra nós a guerra de ner-

36 oficiais e marinheiros alemães e vários documentos nazistas. As informações acres- hombarde_ado..Essas palavras. che: go .de artificio" para a celebração vos. Espalham ameaças que possam

t brno.rt f" d
.

di �'d d i lh O I d
.

d gararn ate aqui logo em seguida. a carroca do Sete de Setembro. impressionar a alguns.
c�n am que o su mc:rI.no 01 Iça o nas �me ro çoes a costa a 1 a e on , sItua '; declaração governamental de que' o Certo, não lhes falta vontade pa- Ontem, porém, numa cerimônia
dicm te da parte rn erid iono.l sueca, depo is que Stockholmo apresentou um protesto a I Brasil aceitava o estado de bel ige- ra essa participação. Os desalmados em que discursou, o Ministro da
União Soviebíco., baseado no fato de que submarinos russos operavam em águas sue- rância a que se via levado pelo in- que arrazaram Varsóvia, Roterdam Aeronáutica teve oportunidade de

cas e haviam atacado alguns navios dessa nacionalidade. qual if'icavel atentado que. afundou e Belgrado. na� circunstâncias que tranquilizar a quem acaso haja to
em aguas de nossa costa cm co em- o mundo inteiro conhece e pelas mado ao pé da letra as ameaças
barcações brasileiras, roubando a quais há de breve chegar o dia de de Berlim. Nossos aviões e navios
vida a cerca de setecentos cornpa- lhes tomar contas, gostariam bem saberiam dar o conveniente destino
triotas. de poder realizar no Rio de Janeiro a algum submarino da cruz gamada
A rádio de Berlim que, com a ou noutra cidade brasileira um tra- que aparecesse ali à barra".

Grande

Desaparece um dos
heróis do ataque
Louísiana, 5 (Rcuters) - Seis a-

viadorcs norte-americanos, inclusive
o primeiro-tenente Kcnneth Reddy,

Ique parficipou do rêide a Tóquio,
em companhia do brigadeiro gene
ral DooJittIe, cm abril último, na

qualidade de co-piloto, pereceram,
no dia 3, à noite, num desastre de

.

avião. O bombardeiro bi-motor cm

que viajavam caiu Duma zona mon

tanhosa coberla de florestas, a 7 mi
lhas dc Littlc Rock, em Arcansas,
ardendo complctamente.

Campanha do metal
Rio, 5 (J. C.) - O Serviço dc In

formação Agrícola do Ministério
da Agricultura que, está animando
a campanha do metal, recebeu co

municação da Escola de Horticul
tura "Venceslau Belo", na Penha,
de' que os seus alunos, percorrendo
com um caminhão as ruas daque
le bairr-o, recolheram grande quan

tidade de melai inservivcl. Nada
menos de lr{'s caminhões foram car

regados, evidenciando assim o eu

tllsiaslllo da população da Penha
em cooperar para a defesa nacio
nal.
.-.-.- .0
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Dr. SAULO RAMOS
reinIcIará sua clínica
em principios do mês

de setembro
". _ _

-
_ _

.

Despediu-se o gral.
Austin de Justo

Bllenos Aircs, 4 (R.) - O Ex-Pre
sidente Justo, que ol'ereceu scns ser

viços ao Brasil, na qualidade de Ge
neral ]Jonorúrio do exército brasi

lciro, despediu-se ontem do Presi
dente Casti 110, por motivo dc sua

partida para o Rio de Janeiro, por
via aérea, afim de participar das

comemoraçõcs of.iciais da data da

Independencia daquele país, no (lia

7 de Setembro corrente.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA!

NA MACONARIA BRASILEIRA
Rio, 5 (C. M.) --:. Pelo sr. Ro

drigues Neves, Grao Mestre do
Grande Oriente do Brasil, fài
determinado que durante a

Semana da Pátria, as Lojas
Maçônicas, do País, só reali
zem sessões cívicas, exaltando
a personalidade .dos grandes
brasileiros, que Ílzeram a nos

sa Independência e dos que
neste momento a defendem,
honrando o Brasil.
Como é sabido, quase todos

os que tomaram parte no mo·

vimento de 1822, pela Indepen
dência do Brasil, pe�tenci�m r
ao Grande Oriente, mclusl�e ID. Pedro I, que era seu Ora0

IMestre.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
DE SANTA CATARINA

Efetuando-se, no próximo dia 7 do corrente, às 15
horas, a instalação do "Instituto Brasil -Estados Unidos,
de Santa Catarina", em sua nova séde , à rua' Artista
Bittencourt, n. 2, são cordialmente convidados a assistir
a êsse ato os srs. socios e os alunos do Curso de Lingua
Inglesa, do mesmo" Instituto".

Florianópolis, 5 de setembro de 1942.
ALTINO FLORES, secretário geral.

Rio, 5 (J, C.) - O Coronel 01'0- -, Às luzes (IO alto dos i1101'l'OS
zimbo Martins Pereira, que foi pelo I, da "Cl:CH c .dO 1;"'ao de �çucar;
sr. Ministro da Justiça designado - AS do relógio Iuminoso da to 1'-

para dirigir o Serviço ele Defesa re do Edifício Mesbla �, A.; .

Passiva Anti-Aérea por intermédio - A lodos os anuncios lumino
da Agência Nacio{1al fez publicar sos - tanto instalados nos morros,
a seguinte nota: C<;)]]lO nas partes altas elos arranha-

I - Considerando o estado dc ceus ;
guerra em que se encontra o Brasi I - A lodos os fócos de luz cxis
e tendo em vista a salvaguarda dos lentes l�as torres e terraços, tanto
Interesses de Segurança desta Ca- de 19re:J�s,. C0l110 de quaisquer ou-

pilaI e de Niterói, determino que - t ros CdJflClOS._ .

como 'medida preliminar de "cscu- II -: O _nno C.u�l1pl'lmellto desla
rccinrcnto " - a partir de hoje e até determinaçâo, _

sujeita os trunsgres
ulterior deliberação - devem per- sares _as s.ançoes constanles da le·
mant'cer apagados certos fócos de glslaçao "Igenle.
luminosidade que pela sua situação

.----------'-------

particular podem permilir aos ob- Já atingiu 1.400 contos
servac]ores aéreos inimigos a rcfe- !

renciaçüo, desele longe, dos pontos Porto Alegre, 5 (A. N.) -I
sensiveis das mesmas cidades. Esla Já atingiu a 1.400 contos a I

delel'll1inaçüo diz, parlicularmenle, campanha do "Diário de Notí-
rcspeilo: .

"
.. �

d
.�

_ À iluminação de Crislo Reden. elaS para a aqulslçao o aVlao

tor (Corcovado); de guerra "Itagiba".
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DIA DA INDEPENDÊNCIA

•

serVIOS

CONVITE.'l'oda a Imensa Nação brasileira
f'sial'i'i <"ln fest.as segundn-Icf ra pró
xhna. li�' que, nesse dia, e no ano

de 1822, o Br-astl, unido e coeso co

lHO ho.ie se acha, quebrava os gri
lhões que lhe havtam Imposto e tr-ans
Ioi-muvu-so e111 país livre, livre para
prosperur-, Ii vre para escolher a for-
111a de gOYêl'110 que se coadunasse
com os sen tímen tos de seu 1)0\'0. 'I'e
YC seu monarca próprio. Suas cores

P Rua bauderra surgtram COJUO uma

bf�]]\'flo, mer-cê da abnegaçào e do
heroismo de nossa gente, culmfnados
no episódio do Iph-anga.

O Brasil, como o condor dos An·
des, nascer-a l�al'a ser livre, indepen
dente, sob as bênçãos do Crnzeh-o do
SIII.
Anos após, quedou a �Ional'quia e

sm-gtu a República. E por ela ho-
111(\l1S de valor der-am seu esforço,
como outros bravos Felipe dos San
tos e 'I'hadeutes huvíam dado seu

sangue pela causa sagrada da Inde
pendência.
lU' essa, em síntese, a his1ória da

infância do Brasil.
Hoje, essa cOJueIHol'a('ão, \sct'á algo

difel·(,1l1e. E' que a guerra, - "aque
Ie monstr-o vor-az", - 110 dizer do
ll<-ldl'(> "ieh'[t - bateu ;)F-i SlIélS ']lor-
1a ... Voi Ull1(:'<H:ada �n[l sobel'êlnia c

lllucnlada sna B.llHleil'a :llll'i-verde e

(:'�fl'elada. O lu10 e a dór entl'al':ulI
("IH 1m'ps bl'Flsileil'os, 110 l1wssaCl'e co

val'de tlos tOJ'pede:l1nelltos, llOl' 1):,)1'
tf" dos pil'atas nazi-fascistas, 8("11] aI-

Convidam-se as autoridades civis, militares e eclesiásticas, as so

ciedades, clubes, associações culturais e esportivas, associações ele clas
ses e profissões, estabelecimentos de ensino, representantes da imprensa
c o povo, para lomarcm parte na comemoração da HORA DA INDE
PENDÊNCrA, que se realizará no <lia 7 do corrente, às dezesseis (16)
horas, na praça "Getúlio Vargas", cm frente ao quartel da Força Poli-

I cial. Ê extensivo o convile para o grande desfile que será Icil o após
aquela cerimônia.

Nerêu Ramos - Interventor federal.
Coronel Aviador Fábio Sá Earp - Cmt. da 5u. Zona Aérea.
Tte. CeI. Waldir Lopes da Cruz - Cmt. do 140 B. C.
Cap. de Fragata Plínio de Mendonça Cabral - Cap. dos Portos.
Monsenhor Harry Bauer - Vigúrio geral da Arquidiocese.
Ernaní de Oliveira - Delegado do Ministério do Trabalho.

ANOS
•••Aí COMEÇA

A VIDA

Sim, contanto
que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -

Vida do corpo

IODALB-
Vida do coração

lna e seUL Deus. lUas, ajuda assiJn,
êle com(,lllOl'Cll'á (>sse dia. CO]nenl0�
l'at'ú J):u'a 1110SÜ':lI' a Bel'liln, Ronla
e �I'óqlli() que, BcilHa tle tudo, no 1>ar
(la hOIlJ':l C da 1t'adi('ão, lH'(';ZU a Ili
h('I'dade, que (� outl'ossiJu o Santo
Graal de todos os cavalheiros n11<1a11.
j"s <la hon!'a e do devel'.

A ínííltracãn nazista nos,

Rio, 5 (V. A.) - "O Jornal publica Ulll telegrama de Belém do
Pará, que diz: "O periodico local "A Vanguarda" denunciou os cole
gios Ipiranga e Suiço-Brasi lciro, de propriedade de. alemães, os quais
continuam a funcionar, hem como a Sociedade Bandeirantcs, agre
miação de atitudes reconhecidamcnte fascistas. Esclarece ainda o
aludido jornal que em vari os colegios padres ilalianos e alemães con
l i n uam lecionando e apela para o secretário da Educacão no sentido
elc afaslú-Ios dos cargos,' dhendo que o Brasil estú em °guerra com as

potencias lotalil;lrias e o Pará é lambém Brasil. Respopdendo ao ape
lo, que lhc foi feilo o secretúrio da Educação forneceu uma nota a es
se jornal dizendo jú cstar lomando as devidas providencias para o
afaSÜlll1Cnto dê'sst's padres do Eixo, dos respectivos cargos, e dizendo
H!jradecer qllalquel' colaboração a êsse respeito,

colegíos

Salvc, 110is, a nossa grande l\Tnção:
O Bl'nsil, unÍ!1o e forte!

LABORATORIOS RAUL LEITE S. A.

�----------------------------------��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o aTIDO Sabado, 5 de Setembro de 1942

bsoluta e serena D a' vitória

mo?

Confianva a
MÉXICO,4 (R.) -- A MENSAGEM, LIDA PELO PRESIDENTE CAMACHO, NO CONGRESSO,
CARACTERIZA-SE POR CO'NFIANÇA ABSOLUTA E SERENA NA VITóRIA DAS DEMO'CRA
CIAS E PELA INQUEBRANTÁVEL DECISÃO DO MÉXICO, DE PRO·SSEGUIR NA GUERRA ATÉ

A VITóRIA E D·E NÃO CELEBRAR ARMISTíCIO, NEM ASSINAR PAZ EM SEPARADO
Vende-se ou aluga-se I ALIANÇA DO LAR (LTDA_). Séde: Avenida Rio Branco n. 91 --- 5' andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

a propriedade n
'

35 à rua AI·
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 .:::1dustria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

centro, ou próxi.mo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt. 17.

Vende se
uma casa dr

-
secos e molha

dos, bem afreguesada, ótímr
ponto, sita à rua Luiz Del
fino n- 34

15vs-9

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

OS NAZISTAS CONTRA. A .TU
VENTUDE E A RELIGLiO
Londres, agosto (Da Agência Ho

landesa "Aneta" especialmente
para "Interaliado") - As últimas
notícias chegadas da Holanda indi
cam que a oposição dos holandeses
às autoridades de ocupação ganha
terreno, a despeito de novas me

didas repressivas dos nazistas. Na
cidade ele Don Heldrer, cêrca ele
50 rapazes e moças, de 16 a 22 anos

de idade, foram presos sob acusa

ção de estarem agindo em favor dos
anti-nazistas - de acôrdo com o

órgão oficial "Nationale Dablad".
Os jovens foram presos numa igre
ja Luterana. quando se recusaram
a dar uma lista de nomes dosmem
bros da igreja, que foi fechada em

seguida.

Alugam-se2 predios de contruçã.
recente para filmili:t de ira
amento, com inst.Lcção par
criados e g r .ges. à A venid»
M -uro Ramos, n- 155 e ISS
-Duas boas salas para con
sultórío, à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do
Cométcio). Informações: 'I'e
lefone 1 658 e 1.500 ou ru
João Pinto n. f)- térreo.

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es'
tacio de Sá, 142-10• ando Telef.
22-1092- Rio 'de Janeiro.

Por preço de ocasião
Vendem se: dormítorío (Rio

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

vitaminas e cálcio - feita do mais
puro óleo de fígado de bacalhau - proporciona
admiravel ajuda. Em qualquer época não há
substitutos para a

PARA AUHIIIAR O DESEnVOLVimEnTO
da criança, combater a anemia e o atraso
do crescimento, a EMULSÃO DE SCOTT-
rica em

Plano Especial. Premiado o n. 1.122
1.12z-Mi!hllr-Primeiro prêmio no valor de rs. 10:000$000
1l!2- Centena no valor de rs. 1:200$000

Inversão do milhar 1.12'2 no valor de rs, 300$000

Plano Popular. Premiado o n. 1.122
1.122 -Milhar - Primeiro Prêmio no valor de rs. 5:000$000
122-Centena no valor de rs. 600$000

______ """""" .�- Inversão do milhar 1.122 no valor de rs. 300$000

G. I OBSERVAÇÃO -- O próximo sorteio realizar-se-á no

'1· dia 30 de Setembro, (4a.-feira), às 14 horas, de conformi
dade com o Decreto-Lei n. 2.891.

.

Rio de Janeiro, 3L de Agosto de 1942.
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal

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

EMULSlo DE SCOTT
!T�c1.a.6�

. Arma da «quinta-coluna»
Já se sabe que a Hádio <lesem- rígo. Muito se tem feito, mas

penha papel fundamental nas muito há que fazer para debe
comunicações internacionaís, u-Ilar o mal que essa terrível arma
nindo d01S .ou mais pontos do. causa à nossa segurança e à nos
planeta com espantosa rapidez. sa defesa.
Todavia, não se deve esquecer Certamente que foi a 5". co-

que a radiotelefonia e a radiote- Iuna, por intermédio da rádio,
Icgraí'ia não são, apenas, veícu- que denunciou aos submarinos
los de cultura e de comodidade, "eixistas" a saída dos cinco na
mas, também, de espionagem. vios cronometricamente torpe-

l� por meio da Hádio que a 5". doados no litoral da Baía.
coluna transmite para o exterior Que medidas enérgicas devem
os planos de defesa de Ulll país ser tomadas com o escôpo de ar
em guerra. riar as antenas receptoras e
A monstruosa lula, que agora transmissoras elos súditos do

envolve todas as nações livres "eixo" e de todos os indivíduos
do mundo, tem demonstrado que suspeitos? Cremos que bastaria
sómente os países fechados a à polícia penetrar em suas casas,
ação da 5a. coluna apresentaram apreendendo todos os aparelhos
defesa firme e constanLe.

I
ele rádio suscetíveis de causal'

Voltemos, por exemplo, os dano á defesa e ii mobilização
olhos para a China, a Inglaterra, do nosso potencial bélico e eco
a Rússia e os Estados Unidos, Ad- nômico,
mirável resistência a desses po- Um receptor rle rádio póde,
vos, que, em tempo, combate- perf'citamente, ocultar, no mes
ram e combatem a li". coluna, mo móvel, um transmissor. Por
com vigôr e sem complacência, isso que a medida deve abran
certos de que a espionagem por gcr, tanthérn, os receptores.
si só constitue perigo quase tão A respeito, devemos lembrar
grande quanto os exércitos ·ini- que. no Hio de Janeiro e São
migos, Paulo. foram apreendidas esta-
E a espionagem feita através ções de rádio clandestinas, até,

do rádio é instantânea, segura e no interior de chaminés, gela
completa, se servida por códi- deiras e móveis. Por aí se vê
gos. aonde chega a astucia e a cora-
o aperfeiçoamento que, nestes gem dos totalitários ...

últimos anos, obteve a técnica, O Brasil só vencerá it li. colu
fez da rádio pernicioso veiculo na no dia em que as autoridades
de informações, do qual se ser- e o povo descobrirem e conf'is
vem os ditadores em lula aberta carem dos súditos do "eixo" e
contra as democracias. pessoas suspeitas todos os re-
Urna maleta de viagem ou, ceptorcs e transmissores de r á

mesmo, uma caixa de charutos, dio,
podem' guardar um transmissor Facilitemos, pois, as buscas, e
facilmente sintonizável em Ber- indiquemos às autoridades os lu
lim, ROlI)a e Tóquio. gares em que se encontram êsses

O Brasil, país de extenso ter- maléficos fócos de espionagem.
ritório, não está livre dêsse pe-

Devem os tristes fazer um auto
exame para descobrir a causa ou I

5;:::==::=111
as causas que os acabrunham. Mui- 1
tas vezes ü mal consiste em sim-l
ples perturbação que, removida, l
dará em resultado o

desapareci-Imento da tristeza. No estado nor-

llJ,al lJá sempre motivo para enca-

rar a viela com alegria e otimismo.
Quando não obtiverem resultado,
torna-se necessário recorrer a um

médico, que verificará se a triste-
za e a depressão nervosa resultam
de alguma doença ou de simples I
alteração do quimismo

. humano.
Neste último caso bastará, muitas
vezes, modificar a alimentação e

usar Ulll medicamento de base fos-
forica para restabelecer-se.
Simples desequilíbrio da glice

mia ou do metabolismo dos açu
cares causa desordens nervosas.

Estas podem resullar também da
falLa de elementos fosforados no

organismo. A medicina atual tem
recursos para ambos os casos. Em
se tratando ele deficiência de fos
foro, a medida é facil e consiste
em algumas injeções de Tonofos
f'an, que concorrem para que o pa
ciente apresente animadores resul
tados, logo nas primeiras vinte e

quatro horas.

Dr. Clerno
Galletti

Plano federal do Brasil

AgôsloDe ordem do sr. Presidente comunico aos srs. sócios
que já estão sendo expedidos os convites para o baile do
dia 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Pátria.

Particioo, outrossim, que a Diretoria resolveu ven
der mesas para o referido baile, cujo produto reverterá
em beneficio das vítimas de nossos navios torpedeados,
campanha essa encetada pela Exma. Sra. Osvaldo Ara
nha. Os interessados poderão adquirir suas mesas, na
séde do Clube, a partir do dia 29, das 19 às 21 horas

Traje: Smoking ou branco.
ORLA.NDO FILOMENO, Secretário. Representant es:

•••••••••••••••.•••••••••• I__M_A_CH_A_D_O_&_C_ia_.__
Saias no centro •

.

• o ADVOGADO ACACIO MO-
• F

.

• E • REIRA comunica aos seus a-
Alugam-te diversas sala s

armacla sperança. migos e clientes que mudou
p/rnédícus, dentistas ou ad- •

• • o seu escritório para a rua

vogados, sitaR à rua Tira- A SUA FARMACIA «Decdóro s na 23.
dentes. 14 (sob). • •
Vende-se tambem uma oti-. Rua Cons. Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

• (das 9 às 12 e das 2 às 5)

E d I Residência: "La Porta Hotél"ma �rm�ção euvidraçe da pI • ntrega I omici io • apartamento 112,escrítorío. Tratar à Rua Fe-
líppe Schmídt, 19 (Casa Dau- • • Caixa-Poslall10-Fone: 1277
r�)

.

15v .. 15 ••••••••••_ .

Este aluno hobi
litou-ss em es·

crituração mer

cantil, colculos
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

cial, correspon
dencio, em sua
casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili·
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando,' R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera
çõo de alunos e todos estõo trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços sõo modicas e em pe
quenas. prestoçôes. Nôo perderá nem tempo nem' dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim da curso, a
um Certificado de cornpetencio com o qual, de conformidade
com a lei bem clara. poderá comprovar a sua alto habilitação.

Clube Doze de

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.'*68.
-

, Resultado do sorteio realizado no dia RI de Agosto
'de 1942. de conloru-Idade com o Decreto-Lei n 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na séde da /\ Iiauça do Lar Ltda., de acordo com as ins
truções baixadas pelo re lerido Decreto-Lei.

Convidamos os senhores prestamistas contemplados,
que estejam com (R FI us titulos em dia, a virem à nossa

séde, para receberem t:H'US prêmios, de acordo com o nos

so Regulamento.
EY/TEmuitos
RESFRIADOS,;;:;

(.'-:/\�
Ao primeiro espirro-al." gumas destas gotas nas
narinas. Esta medicação

"=,.... especial estimula a Na
tureza a repelir o resfriaVICK do antes que êle comece.

VA-TRO-NOL
CONSELHO AOS TRISTES

--,
«FAB,)

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

à FAB.
A Diretoria acaba de se dirigir
às demais sociedades desta Ca
pital e do' interior do Estado,
solicitando adesão à campanha.
DOMINGO, dia 6 _ "Soirée mi

gnon", com início às 20 horas.
DOMINGO, dia 27 - Eleição da

Diretoria para o período
1942 - 1943. x

CLUBE RECREATIVO LIMOENSE
BAILE E DOMINGUEIRA

No sábado, 5 do corrente, às 21 horas, e no domin
go, às 16 horas, hci.verá bailes, neste clube, devendo o

resultado das cotas e coletas reverter em beneficio da
campanha iniciada em favor da aquisição de aviões,
pela "Sociedade- Co tarinense dos Amigos da FAB."

Na domingueira, será inaugurado no salão dêste
clube o retrato da eminente dr. Getúlio Vargas, presi
dente da República, e ofertada à Diretoria, pelos srs.

sacias, a Bandeira Nacional que será hasteada, no dia
7, na fachada da séde.

Saco dos Limões, 2 _ 9 - 42.
A DIRE'!'ORIA

I Farmácia «Esperança))do
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío

Mercado,
FONE 1.642

do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empresa (Líder» Construtora Ltda.
Ca�� Bancaria Munhoz filho

Resultado Oficiai do Sorteio do dia 29 de Agosto de 1942.
Serie A Serie B
30:000$ 50:000$
5:000$ 10:000$
3 :000$ 5 :000$
1 :500$ 5 :000$
1 :5ÓO$ S :000$
5 :000$ 7 :000$
10:000$ 20:000$
12:000$ 24:000$
10:000$ 20:000$
50.000$ 100:000$

'1.0 Premio Titulo n ,? 68798
" ,,- Uma construção

2.0 78798 - Um terreno de
3.°" "" 88798 - Um ·terreno de
4.0 98798 - Um terreno de
5.0" "" 08798 -- Um terreno de
10 Premias - Os títulos com o final n." 8798 (Milhares)100"" "" 798 (Centenas)

12O" """ "" 68798 (Invertido
1000" "" "

.si 98 (Dezena)
1 0000

" "" "" 8 (Final)
Convidamos os nossos d.d. associados portadores dos titulas contemplados a virem

. receber. os premias respetivos.
Agente Geral em Sta. Catarlna_ .- .tJOSE FATU�H -. Florianópolis, rua Vitor Meireles, 18 (sobr.)

(�IM, MADAME/ {o REMEDIO Jy!-AIS PROCURADO PARA

• o FICADO E os

_..,9- INTESTINOS:_)
,
)

Vigilancia nas matas

Rio, 4 (Agência Nacional) -

O sr. Alfeu Domingues, diretor
do Serviço Florestal, recomen

dou a maior vigilancia por par
te das autoridades e do próprio
público, no sentido de evitar
que os mananciais de abasteci
mentos sejam atacados por sú
di tos do "eixo" ou por pessoas
sob o seu serviço, com o objeti
vo de prática de atentados. Re
comendou ainda aos funcioná
rios, que não poderá percorrer
as matas da União nenhuma
pessoa que não esteja munida
da respectiva licença.

No Estreito
Vende-se, por 4 centos de

réis, à rua Ouintino Bocaiu
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

Georges Lekhovsky
Nova Iorque, 4 (A. P.) - Com

73 anos de idade, faleceu nesta
cidade, no dia 2, o sábio Georges
Lekhovsky. Era natural da Rús

. sia e havia conquistado renome

notavel, antes da guerra, na

França, por sua invenção de
aparelhos de ondas curtas para
o tratamento de várias moles
tias, inclusive do cancero

Lekhovsky fugiu da França,
com sua esposa, em 1940, quando
a polícia francesa o advertiu,
secretamente, de que o seu no

me figurava na lista dos que os

alemães fariam executar, por
serem conhecidas as suas idéias
anti-nazistas.

I

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO...

... e êle lhe dirá que ha muitos anos o re

médio mais procurado poro o Fígado e a

Prisão de Ventre são as Pilulas de Vida do
Dr. Ross. Pela sua comprovada eficácia elas
são conhecidas como "renovadoras do Fígado".

Valem muito e custam pouco!

PILUUiS DE vma DO DR. ROSS

ARTIGOS MILITARES

A FRANÇA COMBATE
Lisbôa, agosto (Interaliado)

Conforme as notícias que nos che
gam ela Fi-ança, Lavai continúa a

exercer sôbre patrões e emprega
dos uma forte pressão a-fim-de
conseguir a remessa de operários
para a Alemanha.
Uma circular de Laval, datada

de 2 de julho, acompanhada por
uma circular de Bichelonne de 6
ele julho, ordenou aos comités de
organização, de conseguir que ca

da emprêsa envie um grupo de
trabalhadores cada vez maior para
a Alemanha, com a ameaça de ser

fechada por ordem dos alemães.
No dia 12 de julho, Laval reuniu
os chefes sindicalistas da zona Li
vre convidando-os para constituir
novo Comité de Informações Ope
rárias, semelhante áquela que exís
tia em zona ocupada e cujo fim se

ria a propaganda para a remessa

de operários à Alemanha.
Os chefes sindicalistas mais no

tórios se abstiveram de compare
cer e 08 que compareceram recusa

ram-se completamente a encetar
um movimento em favor da subs
tituição de prisioneiros.
Cada dia temos provas em nú

mero caela vez maior da determina
cão dos franceses, e mormente da
classe operária francesa, de resís
til' à pressão e à propaganda de
Laval,
Em Pau, 60 aviadores da base

aérea desfilaram perante o monu

mento aos mortos, onde deposita
ram ramos de flores e cantaram
em côro a canção: "Vocês não te
rão a Alsacia e a Lorena".
Em Montpellier uma manifesta

ção que reunia perto de 50.000 pes
sôas, se elesenrolou com a assis
tência do Prefeito regional. Em to
ela a parte, um ambiente entusíás
tico e um ardor patriótico se maní- Londres, 4 (A. P.) - O Secretário do Interior, sr. Morri
festam, no cumprimento das pala- son, ironizou e declarou que não se pode admitir nenhuma
vras de ordem da França Comba- forma aceitável de oferecimento de paz por Adolf Hitler em

tente, o que sem dúvida é motivo discurso que proferiu, hoje, numa reunião internacional' de
ele viva inquietação para as "luto- protesto contra as atrocidades alemãs na Polônia e Tchecos
riclacles ele Vicllí. , lovaquia. Prosseguindo no seu discurso, disse o ministro: "Diz-

se que antes do fim deste ano, a Alemanha entregará seu ultí
_ Comprai na Cf SA MISCE n�ato de paz ... Póde a Alemanha ficar segura de que as na-

LANEA é saber econormzar çoes unidas não aceitarão nenhum oferecimento de paz de Hi
tler, a não ser que êle tome a forma de promessa formal 120'11

garantias da execução de um pato de suicidio coletivo de 'todos
os chefes nazistas alemães ... "Auxiliar de escritório

Precisa-se, para os servi
ços de auxiliar de escritório'
de uma moça; com prática
ou conhecimento do mesmo.

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

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Met
reles n: 18 Tratar com Joao
Matias Gustenboffen, no mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. lOvs-alt· 9

Foi substituido
Londres, 4 (U. P.) - O co

mentador de assuntos militares
do "Daily Express" revelou que
o general strauss, comandante
do 9° exército alemão, na fren
te central Calinin-Viazsma, foi
substituido pelo general Von
Model.

183 espadas escondidas
Salvador, 4 (Agência Nacional-) - Apuranda a denúncia

contra o espanhol José Bouqua Amoedo, dono de uma padaria
e acusado de quinta-colunismo,' a polícia efetuou diligência
no referido estabelecimento, onde encontrou, num quarto fe

chado, 183 espadas de vários tipos.

em geral
��

ii Todos os artigos
para fardas de
Tiro de Guerra,
exército, policias

e colegios.

CANOS DE BOTAS
AVIAMENTOS
TALABARTES
BANDEIRAS
CAPACETES
CALCADOS

I
rscmes
FIVELAS
GALÕES

___................__ PANOS

GABARDINES
CANOTILHOS
DISTINTIVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CINTOS
FILELE
BRINS

• Dôres nos rins, nas costas,
dôres reumáticas nos mús
culos e juntas, pés inchados,
olhos empapuçados, urina
turva, escaldante e escassa

podem significar uricemia,
o excesso de ácido úrico
não eliminado, que invade

Pílulas de rOSTIR

e envenena o organismo .

Não passe noites em claro
- para uricemia tome o

remédio indicado: Pílulas
de Foster. Ajude seus rins,
evitando graves conse

quências e defendendo sua

saúde de forma adequada.

Para os Rins e a Bexiga
• Indicadas também para pie
lires, uretrites e cistites .

• Fáceis de tomar. Insista nas

legítimas Pílulas de Fo st e r
(invólucro vermelho).

Preferidas porque são:
• Diuréticas e balsâmicas -

desinfetam e ativam os rins.
• Combatem o ácido úrico
c manifestações.

ARGUS MERCANTIL L1MITADA
ATACADISTAS

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

• Para suavizar e rejuve
nescer o pele, há um pro
duto perfeito, 0 SABÃO
RUSSO. Aveludo a pele,
combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
__ J sólido Ou líquido. _"'-

JOSE' I�IM _A

Aprovado pela D.N S.•ob ...0 123 em '1-'1-94.

Estabelecido em São Paulo à av. Rangel Pestana n:

12 - 4' andar, s. 41�/4]5, com o comércio de representa
cões, desej 8. representar Iírrnas dê-te E .t-id l. exportando:
Féculas, Aoucar, Cigarr ilhos, Oere ai s, Madeiras e outro'
produtos desta região

Só com o suicidio
todos os chefes

coletivo de
nazistas

-----

Companhia c Alianca �a Baia.
Fundadli'J BAIAem 1870 Séde:

Seguros Terrestres e Marítimoe

Dados relativos ao
.

ano de 1940
Capital Realizado Rs.

I

9.000:000$000
Reservas, mais de • 54_700:000$0(')0
Responsabilidades assumidas, • 8.929.719:000$000
Receita • 2Ii358,'717$970
Ativo em 31 de dezembro • 85.964:965$032
Sinistros pagos 7.323:826$800
Bens de raiz. (prédios e terrenos). 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá,

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & Cia.

RUA FELIPE SCIiMiDT N 39

Caiu postal to-. TtlePMne1083-End. Tel. cA"LLlANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,

IBlumenau e Laqes.
������

O DESTINO DE�:HITLERLondres, 4 (A. P.) - Uma autoridade do Ministério da
Guerra Econômica declarou que os problemas atuais da Ale
manha, se assemelham aos dos negros dias de 1917, e acrescen
tou que, se continuar a presente pressão, que se verifica contra
os alemães, a perdição de Hitler se dará dentro em breve.

Os principais fautores da pressão contra a Alemanha são:
a luta na frente oriental, a manutenção do bloqueio no oeste os

ataques aér_eos e o espírito de rebelião na Europa ocupada. ;, Se
essas .pressoes contra o esforço de guerra inimigo forem manti
das, simultaneamente, como no presente, o destino de Hitler se
rá decidido em breve" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 5 de Setembro de 1942

Dia 7 de Setembro o Clube 12 de Agosto promoverá grandioso baile, -comemorando a passagem do Dia da Patria
-i 1.500 pintos do Brasil

para a Argentina
Rio, 5 (c. M.) - Em companhia

do agrônomo Mário de Oliveira, di
retor' geral do Departamento Nacio
nal da Produção Animal, o ministro
Apolonio Sales assistiu, nos escri
tórios da Panair, ao embarque de
1.500 pintos para Buenos Aires, des
tinados à firma La Martona, cam

peã do comércio avícola na Argen
tina. Na ocasião, o sr. Eduardo
Duviver Filho informou ao li tular
da Agricultura que essa partida faz
parte de uma remessa de 50.000
pintos das raças Leghorn e Rhodes

Tentar acalmar a Hitler é o mesmo que
tentar acalmar um tigreNova Delhi, 5 - (H-TM) - Em, povos de prosseguir na lula comum

alocução dirigida pelo rádio ao po- em estreita colaboração. Conheci e
YO indiano o general Wavell decla- admirei a nação russa e os soldados
rou: - "Acabo de regressar das russos durante mais de 30 anos. Sua
importantíssimas conferências que tenacidade e sua .coragcm continuam
se realizaram no Cairo e em Mos- as mesmas. Os russos não cederão".
cou. Posso assegurar-vos que não Adiante, falando do aniversário

da guerra, o general Wavell de
clarou: "Nossa segurança exige que
não mais falemos de apaziguamento.
Apaziguar, segundo o dicionário,
significa aca lmar ou satisfazer. Ora,
há tantas possibilidades de acalmar
Hitler. como de acalmar um tigre,
e tantas possibilidades de satisfa
zê-lo como de satisfazer um croco
dilo que precisa de cadáveres pa
ra matar sua fome".

Vida Social'
.anrversãrfon :

Completa hoje seu pri
meiro aniversario a interes
sante garotinha Solange M.
Silva, dileta filha do sr. VaI·
demiro Orlando Silva.

À MA/lENA BRASIL S. A.
CAIXA Po.STAL, F � S PAULO. <I. O

Peço enviar-me, gratis, o "Meu Livro de Receitai,l
Nome : _ _. _._ _ :.__ .. _ _ _ .. _"

Rua _ __ ._ _._ __ _ ........•..•.

Cidade _ fstad� .

Ocorre. segunda ·feira pró
xima, o aniversario natalicio
da interessante garotinha
Maria da Penha, filha do
sr. Haroldo Luz.

Fazem anos .koJel
O sr. Danton Natividade;
a srita. Aurea Noceti;
a galante menina Tere

sinha, filha do nosso ilus
trado conterraneo sr. des.
Henrique da Silva Fontes;

o jovem Paulo Bornhau
sen, filho do sr. Irineu Bor
nhausen, industrial.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA I

A produção dos estaleiros
«yankees» .

Washington, 5 (R.) - A Co
missão Maritima anunciou hoje
que os "estaleiros dos Estados
Unidos entregaram 68 novos

cargueiros e petroleiros no mês
de agosto, num total de 753.600
toneladas. Em julho, foram
entregues 71 navios, num total
de 790.300 toneladas.

Aludindo à situação militar, o ge
neral Wave ll acrescentou: "O su
premo esforço dos alemães, que to
dos nós aguanlavamos, foi feilo.
Não teve êxi to e agora começa a

enfraquecer. Apesar de todas as
suas conquistas, os alemães não po
dem encontrar a paz e nenhuma
nação está disposta a ceder diante
das suas promessas mentirosas, nem
dian te das suas ameaças brutais.
O futuro aprescn la-se cada vez mais
sombrio para o povo alemão, cujo
coração, corno o cstornago, está bem
baixo. Breve ambos estar-ão nos
seus sapatos de "ersatz". Quando
aos italianos, sabem eles há muito

reinava nessas conferencias nenhu- tempo que perderam a guerra. Igno
ma atmosfera de depressão mas, ao ram apenas se deixaram a Hitler ou

contrário, foi o sentimento ele con- aos aliados o encargo de vencê-los.
I"iança e coragem que nos inspirou. Quanto ao Japão, a maré também
O moral e o poderio de combate vrrou. A série de êxitos rápidos
das nossas tropas 110 Oriente Médio, e f'aceis, que lhe concedeu sua per
onde quase todas as Nações estão ficlia premeditada, já está encerra
representadas, não ficaram diminui- da. Sua frota e sua aviação come
das apesar dos reveses de Junho çaram ambas a evaporar-se e seus
e seu poderio ofensivo será rapi- sonhos de prosperidade, à custa
lamente restabelecido. Em Moscou, i do resto da Agia estão dcsapare
dois grandes estadistas se encon-: cendo. Devemos continuar a conce
iraram pela primeira vez e estabe-I der toda a nossa atenção ao saci-i
leceram mutuas relações cordiais.' ficio total do nosso espirrlo e do
Reiteraram igualmente sua vontade I nosso corpo em pról da larefa que
inflexível, bem C01110 a dos seus temos a cumprir".

As comemorações da Independencia
O dia 7 de setembro será fábricas, etc.,cessando, so

comemorado em todo o ter mente, quando for ouvido o

ritório nacional com desu último mro , Em seguida,
sado brilho e alto entusias subirá a tribunu oficial um
mo patriótico, pois record� I representante do Govêrno
a data em que o Bro sâl para pronunciar oração o lu
proclamou a sua indepen siva à magna data, entoan
dencia. do-se, depois, o Hino, da
Aqui em

't Florianópolis, Irideperidericic-
como em numerosas outras
cidades brasileiras, será, en
tre outros festej-os, sokerie
mente lembrado o dia em

que foi declarada a inde
pendencia. Assim, às 16 horas
daquele dia, uma unidade nais; universitários, funcio
militar iniciará uma salva nários públicos federais,
de 21 tiros. Nesse mesmo estaduais e municipais; tra
instante, deverão repicar balhadores de todas us cl as -

os sinos dos igrejas, e soar ses; corpos de tropa e povo,'
os apitos e «sirenes» das em geral.

As unidades francesas em Dacar -- ---S-S-A---Londres, 5 (R.) - A rádio alemã forneceu ontem o total I E N tí
I MIdas forças navais francesas estacionadas em Dacar. Segundo es- COS e o leias

sa informação semi-oficial, tais forças constam de: um couraça- 1iI"::=",,-"-!l

do" "Richelieu", de 35.000 toneladas; 3 cruzadores, "George- _

Leygues", "Gloire" e "Montaigne"; 3 destróieres, "Fantasque",
"Malin" e "Terrible": 8 submarinos (3 de 1.500 toneladas e 5
de 6.000 toneladas); um tender, "Julio Verne"; 3 caças-minas,
10 navios patrulhas, 3 botes torpedeiros. O «George Leygues»
é o capitanea da esquadra comandada. pelo vice-almirante Collinet.

Dr. LAURO D.AURAdnbes:
Em homenagem ao dia

da Independencia do Brasil,
o C.R. "5 de Novembro"
efetuará, amanhã, grandio
so baile, precedido de varia
do "show", que terá inicio
às 21 horas.

Doenças de Senhoras
Vias-urinarias

Tratamento especíalisado
das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorr éa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e
hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Diatermía e

irnfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

e das ] 5 às 17 horas.
Consulto rio - R. Tiradentes

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

9. Tel. 1.607.

Gral. A. Wavell

Logo após, haverá desfile
cívico, com a participação
das autoridades civís, mili
tares e eclesiásticas; um grupa
mento de bandeiras nacio-

O C. R. Limoense efetua
rá hoje grandioso baile, em

benefício da «Campanha da
Asa». Amanhã, à tarde, ha
verá domingueira, durante a

qual será inaugurado o

retrato do preso Getúlio Var
gas e ofertada a Diretoria,
pelos associados, o Pavilhão
Nacional, que será hastea
do na séde dia 7.

Casamentos:
E' hoje que se realiza, na

vila de Canasvieiras, às 16 ho
ras, o consorcio do sr. Otavio
Pereira Brito com a srita. Ma
ria José Cunha. Paraninfarão
os atos civil e religioso, por
parte do noivo, respectivamente
(J srs. Euclides N. Pereira e

Antonio Evangelista; e, da noi
va, os srs. Gilberto de Brito
Xavier e Alcides M. da Cunha.

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr.

sgt. Antonio Nunes' Pires e

exma. sra, com o nascimento de
um robusto garoto, que na pia
batismal receberá o nome de
Luiz-Antonio.

Maria Mar-
TOMEM

fln�D Crclsotada
"SILVEIRA" .

Gr.nd. Tónico

ta Barreto e

filhas convi-
dam a seus

parentes e

pessoas de suas relações para

A subscrição promovida pela
exma. sra. dr. Osvaldo Aranha,
em beneficio das farnilias das
vítimas dos recentes torpedea
mentos de navios brasileiros foi
encerrada ante-ontem, havendo
atingido a bela cifra de. .

6.551:054$900.
*

Estarão de plantão as Far-
macias" Esperança" e

" Nelson",
respectivamente, amanhã e 2. a

feira (dia 7).

assistirem à missa, que, em

intenção à alma de seu ines
quecivel marido e pai-Odilon
Muniz Barreto, 10 telegrafista
do "Araraquara" - mandam

i celebrar no próximo dia 10
(quinta-feira), às 7 30 horas, no

altar do SS. Coração de Jesús,
da catedral metropolitana, fi
cando desde já agradecidos a

todos que comparecerem ao

piedoso ato.

"'

Mobilização dos franceses da
Alsacia e Lorena

Em algum lugar da fronteira
francesa, 5 (U. P.) - Informa-se
que Hitler notificou a comissão
do armisticio de Wiesbaden a

intenção da Alemanha de mobili
zar os jovens em idade militar
da Alsacia e da Lorena.

Pecas �enuinas FORD
Só

, , fi

com os concessionanos:
Tuffi Amin &: Irmão

•

Na 3. a página desta edição
publicamos o resultado do sor

teio realizado a 29 de agosto
pp. pela Empresa Líder Cons
trutora Ltd., de que é agente
geral neste Estado o sr. José
Fatuch,

Clínica médíco-ctrürgíca do

I�!;cü�!Y�mOm�é!i'!°d�senhoras - Partos.
ALTA CIHURGIA ABDOMINAL:

eS-1
tõmago, vesícula, (Itero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hídrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroídes e vario
zes - Fractnras: apareihos de gêsso.

I Opéra nos Hspitais de Píor-íanópolts,

I
Praça Pereira e Oliveira, 10"':'"

IFone, 1009
Horário: lias 14 às 16 horas, dlar ía

mente.

3vs-lCons. Mafra, 54-Caixa postal 111-Fone 5166
Anuladas as concessões feitas

aos súditos do Eixo
Rio, 5 (J.) - Ampliando a

medida tomada sobre as bancas

OS JORNALISTAS ALIADOSEnfermos:
Foi submetida a delicada

intervenção cirúrgica, estan
do internada no Hospital
de Ccn-Idode , a exma. sra.

d. Nair Pereira, digna espo
sa do nosso prezado colega,
jorn. Batista Pereira, d ire
tor da LO.E.

.Rio, 5 (J. C.) - Expedido de Londres, o presidente da
Associação Brasileira de Imprensa recebeu o seguinte telegra
ma, ao qual respondeu manifestando a solidariedade dos nos
sos confrades: "A Federacão Internacional dos Jornalistas dos
países aliados ou livres, representando as organizações profis
sionais dos homens de imprensa da Belgica, Grã-Bretanha,
Checoslovaquia, França em luta, Grecia, Holanda, Norue

-

ga, Polonia, Russia, Jugoslavia, envia as mais calorosas sau-
CASA MISCELANEA, distribui- dações de solidariedade aos colegas da imprensa brasileira que

dora dos Rádios H. C. A. Victor, tem um papel importante no cenário que se esboça contra a
Vávulas e Discos. - Rua Traja- agressão nazista. A Federação cordialmente convida a Asso-

12 cíação Brasileira de Imprensa que envie a sua filiação. - Leo-no, .

ruirâ Berru e Bouoerie" ...

,.
para a venda de jornais na Cen-

O "Dia da Juventude Bra- traI do Brasil, o major Napo
sileira" decorre hoje; porém, por leão de Alencastro mandou cas

motivo de ordem interna, foi sal' todas concessões feitas a

comemorado ontem no Instituto súditos do Eixo.
de Educação de Florianópolis. Os varejos que vinham sendo

O ato foi entusiástico, tendo explorados por italianos ou ale-
o sr. diretor prof. João Roberto mães serão postos em concurr en

Moreira pronunciado patriótico cia pública, só sendo admitidos
discurso, que publicaremos em brasileiros natos para as con-

nossa próxima edição. cessões.
�

No concurso ao cargo de juiz
substituto, foi ontem julgado
habilitado o, único candidato
inscrito, que era o sr. dr. José
Tavares da Cunha Melo.

Dispensou os
professores alemães
Rio, 5 (A. Argus) - O pro

fessor Otelo de Sousa Reis, no

meado interventor do governo
no Colegio Humboldt, dispen
sou os professores alemães que
ainda lecionavam naquele edu
candario, iniciando, assim, a

nacionalização do reierido cole
gio.

Emissão de 364 mil
contos

Rio, ;) (C. l\I.) - Assinou o

presidente (la Repúhlíca um
decreto-lei autorizando O mi
nistro dn Fazenda a emitir pa
}JeJ moeda até à importância
de !3H4 mil contos.
Destína-se ao resgate de 1)1'0-

mlssortas do Tesouro Nacional,
descontadas pelo Banco do Bra
sil.

.A componho subtnarina
Washington, 5 (U.P.) - Ainda não se consequ

í

u
resolver por completo o problema que representa a cam

panha submarino. ernpreendí dc pelo inimigo, porém se

crê, no entanto, que as construções de navi os excedem
agora os afundamentos, pela primeira vez, desde a pri
mavera.

Durante o mês de Agosto passado, as autoridades
navais anunciaram só 39 ataques contra navios rnercon

tes, dos quais pelo menos dois lograram chegar a um

porto.

, I

•

Hoje, às 10.30 hora-s, será,
solenemente, inaugurado o re

trato do presidente Getulio Varo
gas na Fabrica de Pregos
Hrepcke,
Convidando-nos para êsse ato

estiveram em nossa redação os

srs. Argemiro Pires Coelho e

João Eulalio da Silva, sendo, o

primeiro, guarda-livros, e o se

gundo, operaria da aludida fá
brica.

Comando da Fôrca
Policial do Ceará.
Rio, 5 (C. M.) - Pelo minis

tro da Guerra foi posto à dis
posição do interventor federal
no Estado do Ceará, para exer
cer as funcões de comandante
da Força' Policial do mesmo

Estado, o capitão José Góis de
Campos Barros.

Os intelectuais contra
o totalitarismo

Rio, '1 (J.) - Durante a última
reunião do Instituto Brasileiro de
Cultura, presidida pelo general
Sousa Dócca, foi aprovada, sob ca

,10r050s aplausos, a sugestão do sr.

I Oswaldo Paixão de se criar a "Le
gião Rui Barbosa" destinada a

combater as ideologias totalitárias
e contrarias às aspíraçõcs Iiberais.
Essa Legião será composta prin

clpalmentc de intelectuais que fa
rão a prédica dos princípios funda

_______________•. [mentais da democracia.

Cartazes do dia
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HOJE SABADO HOJE

-'-C�IN�aE��EX---rCINE t-DEõNi�llVlpERI�--- FONE 1581 - - -FONE 1602 -

I FONE 1581
A's 7,30 horas A's 4 e 7 horas A's 7,30 horas

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

EVITE A DIFTERIA Sugerido o fechamento da
estrada Rio-PetrópolisVa C i.1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Petrópolis, 5 (.L) - Sob a presi
derreia do se. José Moraes Rates, de
legado regional, e com a presença
dos srs. Mario Chaves, secretário
da Municipal idade, realizou-se, na
Preíeiturn, a (i, reunião da Comis
são que deliber-ou o seguinte: Soli
citar ao prcí'eito municipal para
que seja providenciado, junto aos

órgãos competentes, o fechamento
da Estrada Rio-Petrópolis, aos ca

mínhões, excetuando unicamente o

tráfego dos caminhões que trans
portem legumes, frutas, fermento e

combustíveis vindos para PetróPQ.
USo

Andy Hardy
banca o Sberlock
Com Mickey Rooney

Quadrilha
diabólica

Com Ralph Bellarny e Margaret
Lindsay

Atualidades N' 3

Alma de
vagabundoCom Victor Francen

Desfalque' no Banco Alemão
Rio. 5 (A. Argua) - O Barrco Alemão Transatlântico de

São Paulo sofreu o desfalque de 1.000 contos de réis. O responsa
vel pelo desvio é o caixa do mesmo, o alemão Antonio Werback,
em poder do qual ainda se conseguiu encontrar a importancia
de 200 contos, em títulos, dinheiro e joias. Os outros oitocen
tos contos foram gastos,' ao que presume a polícia de São Paulo,
no financiamento da propaganda nazista naquela capital.

SAfARI'Tres anos de governo

Complemento Nacional CD.F.R) Com Donglas Fairbancks Ju.
O cão e o coelhinho Des. Cal.
A VOZ do mundo Jor. da Guerra Complemento Nacional (D,F.B.)

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

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


