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Dnidas e vitoriosas"
RIO� 10 (C. P.) --- O GENERAL GEORGE MARSHALL, CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO DOS ESTADOS UNIDOS, ENVIOU NO DIA 7,
AO GENERAL GOlS MONTEIRO, -O SEGUINTETELEGRAMA: '"NESTE VOSSO DIA DA INDEPENDÊNCIA, O EXÉRCITO DOS ESTADOS UNIDOS
ASSOCIA-SE A MIM PARA APRESENTAR AS MAIS SINCERAS FELICITAÇõES E CONG·RATULAÇõES AOS NOSSOS BRAVOS IRMÃOS. ESTAMOS
HONRADOS EM REPARTIR CONVOSCO AS FADIGAS E SACRIF1CIOS DE UMA LUTA, NA QUAL VEREMOS NOSSAS FÔRÇAS UNIDAS E INEVI-

TAVELMENTE VITORIOSAS, E CONFIRMADAS AS TRADIÇõES GLORIOSAS DE NOSSOS GRANDES PAíSES",,·

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos

. úlceras.
.

Tratamento das afecções do
couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1" andar.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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.uQca houve batalha

Machado & (ia.
Agências'e

�epresentações
C.lx. post.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-.gentes nos princip.l.
muncípiol do E.t.do.

17P.

MOSCOU, 10 (A. P.) - CONTINUA A "TENIl'ESTADE DE FOGO" EM TORNO DE ESTALINGRADO. �UNCA HOUVE BATALHA ASSIM. AO NOR.'l'J<� DA CIDADE,
AS LINHAS RUSSAS MANTÊM-SE ÍNTEGRAS, SUSTENTANDO O PESO DO ATAQUE. A RESISTENCIA FEZ DIMINUIR ALÍ DE CERTA MANEIRA O ÍMPETO DO

Y,NIMIGO. NA ÁREA DE NOVOROSSISK VIOLENTA BATALHA SE DESENROLA. OS AVIÕES OBSCURECEM OS CÊUS E NAVIOS DA ESQUADRA ENTRAM EM

AÇÃO. OS ALEMÃES E OS RUMENOS ESTÃO ATACANDO COM FORÇAS ENORMES, MUITO SUPERIORES ÀS DE DEFESA. UNI OFIÇIAL DO ESTADO-MAIOR
DECLAROU QUE A RELAÇÃO É DE CINCO PARA UM, FAVORÁVEL AOS ALEMÃES. A 5a DIVISÃO DE CAVALARIA RUMENA PERDEU '70 % DE SEUS EFETIVOS
l� FOI SUBSTITUIDA PELA 9a DIVISÃO MANDADA VIR DE LONGE DA RETAGUARDA. LOGO NA PRIMEIRA BATALHA, NOVA DIVISÃO CHAMADA PERDEU

CERCA DE 1.600 CAVALARIANOS. AS CONDIÇÕES NO DISTRITO DE NOVOROSSISK SÃO CADA VEZ MAIS SÉRIAS, À PROPORÇÃO QUE OS NAZI-FASCISTAS

AVANÇAM. RESERVAS ALEMÃS E RUMENAS CHEGAM A CADA INSTANTE. UM TREM DE TROPAS FOI ATACADO POR DEZ AVIÕES RUSSOS E DESTRUIDO.

A Imprensa e a Pálria IOf "� OI � J
· I Armamento e mun!çãO em poder

A mensagem da Associacão Brasileira de e esa antl-aerea o 10 e Bnelro. R�: ::(ç��:IS·-::�::nsa_
I

- - - -
cíonal dí ligência, que acaba de

mprensa aos Jornalistas naCionaiS ser feita, pela polícia fluminen-

Hio, 10 (C. ,P.) _ A A; B. I., comemorando a passagem do Dia da Rio, 10 (C. P.) - "A Noite"

ou-,
cos dias, toda a cidade será provi-

[da
a construção dêsses abrigos, do

se, na casa de conhecido ele-

Imprensa, hoje, dirigiu a todos os joi-nnis c jornalistas do 'Braxil a se.
viu o diretor do Serviço de Defesa da de possantes sirenes, que, insta- tipo trincheira coberta. Os sacos de menta adepto do credo verde,
Passiva Anli-Aérea, que prestou ladas nas torres das igrejas c no areia que a Prefeitura cstá rcunín- fOI' encontrada, alí, grande có-

gumte mensagem: "A exemplo do que ocorre todos os anos, nesta da- I
novos e interessantes esclareclmcn- a110 dos arranha-céus, darão aviso do, destinam-se à extinção ele fogos pia de armamento e munição.ta, a A. B. J. dirige fi, sua saudação a todos os [ornaltstas do país. Mas,
tos sobre as medidas preventivas I ii população, de perigo próximo. Os provocados por bombas iucendia- Trata-se do íntearalísta Odilon

desta "I'Z, porque estamos 1'111 guerra, .essa saudação ,�Iá, forçosamente, �

que estão sendo tornadas nesta ca- sinais obedecerão a código de Ia- rias, Estas só poderão ser cornba- Neves, que, dentre as suas cri
de ser diversa das anteriores. Diversa porque as, palavras marcam,

pital contra possivcis ataques ae- c il apreensão, instruindo o público tidas por este meio, pois atacá-Ias minpsas atividades ao lado dos
mais <lo que descrevem, os sentimentos de todos nós 1'111 tôrno do .

reos. O coronel Orozimbo Martins sobre as medidas de defesa, scgun- com água seria redobrar a furia das destacados chefes do sigma,
mesmo ideal da vitória. Dtversa de todas as outras é esta saudação, Pereira, que vem acompanhando os elo a natureza e local do ataque, e chamas. conta com participação no as-
porque nela se exalta a satisfação 'com que a Imprensa do país honrou, f

-

exercícios de "black-out" realizados serão feitos através de sirenes que Terminando suas in ormaçoes, salto ao Palácio Guanabara. O
em Copacabana, informou que já alertarão toda a cidade a um só disse ainda o coronel Orozimbo Pe- integralista foi preso, sendo a

comcçurum os cxercicíus de defesa tempo. reira que espera, dentro em pou- preendido todo O material que
passiva anti-aérea, nos demais hair- A seguir, respondendo a pergun- co tempo, ver toda a população da estava oculto em sua casa.

ros da cidadc., que se deverão re- ta do jornalista sobre a questão dos cidade convenientemente instruída

vestir de rigor idêntico ao que es- abrigos' anti-aéreos, declarou: - sobre todas as fases da defesa pas- Drtá sendo feito em Copacabana, Le- "Também já foram tomadas as pri- siva, pois, com os resultados obti- •

me, Ipanema c Leblon. meiras providências nesse sentido. dos em Copacabana, Ipanema e Le- Doenças de Senhoras-
Acrescentou, que, dentro de pou- Dentro de breves dias, será inicia- hlon, tem obtido grande êxito. Vias-urinarias

Tratamento especíalísado
das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

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

hemorroides sem operação.
Fisioterapia. - Díatermía e

imfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

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

14. Tel. L663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

até agora, )!Is suas tradições é se diz apenas 'na palavra índíspcnsavel
para levar .à concíêncía hrnstlr-írn a certeza maior do que nunca de

que 11. Imprensa, boje, como no passado, não falta e 111'111 nunca falta

rá às aspirações do Brasil. - (a.) HERBERT )[üSES":

o "Estado" saúda a todos os seus colegas do Brasil, por
intermedio do presidente da A.B.!., sr. Herbert Moses, unidos que
estamos a nossos co-irmãos pela causa sagrada da Justiça, do

Direito e da Liberdade, legados morais agora ameaçados pelo
barbarismo' totalitario. Aos nossos ilustres colegas de todo o

Brasil reafirmemos, aqui, a nossa decisão de pugnar, sem esmc

recimentos que representam trégua ao inimigo, peja grandeza
do Brasil coeso . e forte, pejos princípios de solidariedade con

tinental e pelo bem da Humanidade. Viva o Brasil!

Um discurso inspirador
Washington, 10 (A. P.) - O sr. Hull, em entrevista

à imprensa, descreveu o discurso do dia 7, do presidente
Getúlio Vargas como uma verdadeira contribuição ao

esforço de guerra das nações unidas. O sr. Hull disse que
o discurso do sr. Getúlio Vargas é grandemente inspira
dor e salientou que suas palavras certamente estimula

riam não apenas os povos das Américas, mas todas as

nações unidas.

i J;íJllIJ:41 :&!Jr�! :
• A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO •
• U Fígado. o Baço, o coração o Estômago, os •
• Pulmões a PéIe. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
•

Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr. •.O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.

Londres, 10 (Associated. como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
Press) - Aviões de caça bri- • matísmo da mesma origem. _ •
tânícos e norte-americanos rei- • VALIOSAS OPINIOES •
níciaram sua ofensiva contra a. O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei muitas •base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendoEuropa ocupada. A artilharia • tamento da Sífilis nrínelnelmen- sempre os melhores resultados •
anti-aérea foi ouvida muito an- • te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sifilis •

f
tes do nascer do sol, aparente- cal é a única possivel.

.

mente vinda de algum ponto do • (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletil •
1==�L�A�B,,;O�R�A::o=T�O=R=1o==-s__________ interior da França entre Bou- • •
1...--------_-_......._-_::::::--=:--=:-=---=-ft-- [ logne,

, ••••••••••••••••••_••••••
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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

RAUL LEITE S. A.

LAURO DAURA

Caspa 1 LOÇÃO MA.RAVI·
LHOSA! ,A.VISO ESP�C��liS:��� d�e�ça�����!!ões

de olhos-ouvidas-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

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

Novo tipo de navio
Pittesburg, 9 (Reuters)

Foi lançado no rio Ohio, um
novo modêlo de navio especial
mente destinado ao transpor
te e ao desembarque de tan
ques,

Uma dislilaria em
São Paulo

Rio, 10 (C. P.) - Noticia-se
aqui que a Standart Oil Insta
lou, em São Paulo, uma desti
laria para o refinamento de
petróleo, que produzirá 318 mil
litros diários de gasolina .

Gesto nobre
Colaborando com as cru to

ridades brasileiras, -\ na re

pressão às forças do mal

que tentam avassalar rios

sa Patria, o sr. Rodolfo
Schlemm, brasileiro nato,
ofereceu, à Delegacia de Or
dem Politica e' Social, sua

poderosa estação rodto-ornu
dor, com o prefixo PY-S.Q D.

Acompanhou SUÇ1 valiosa
doação urna carta, em que
êle declara ter orgulho de
ser brasileiro e poder ofe-

Querem formar um batalhão suicida!
Porto Alegre, 10 - Estiveram na redação da "Folha

da ·l'arde", afim de lançarem o apelo de conseguir um
oficial que os instrua e comande em um "batalhão sui

cida", que desejam formar. São êles Jociack Elliot e

Ambrosio de Oliveira, ambos brasileiros.

..._...·.......I!1I.·. .,.,.....".rtIt·,...·.·..• ....."' ....,r·"-.·.·.-._�v••

Dr. Newton d'Avila
reabriu o consultorio

Rua: Vitor Meireles, n. 28.
Diariamente das 16 às 18 hs.

Fone 1067
10 v.-I

Homenagem do embaixador
inglêS aos jornalistas brasileiros
Rio, lO (C. P.) - Hoje, o em

baixador Charles Noel, repre
sentante de S. M, Britânica jun
to ao nosso governo, oferecerá
um almoço à embaixada de jor
nalistas brasileiros que até o

dia 15 do corrente seguirá para
Londres, sob a chefia do dr. Al
fredo Pessôa, diretor tia divi
são de divulgação do DIP. En
contra-se já incorporado a es
sa embaixada o jornalista Dar
ci Ribeiro, representante dl,l"
imprensa riograndense,

receu a seu país seu socrt
ficio e sua propria vida,
contra o vandalismo rm-

zista.

Agrandecendo, o sr. capi
tão. A. Lara Ribas, digno
delegado da O. P. S., enviou
ao sr. Schlemm urna carta,
em que frizava sua alegria,
que será, outrossim, a de
todo o povo catarinense, ao

saber de tã,o nobre gesto, por
haver o aludido brasileiro
sabido compreender a gra
vidade do momento e a rie

cessidade da união de todos
os brasileiros e estrangeiros
amigos do Brasil.

O sr. Rodolfo Schlemm
reside em Joinville.

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

Antes do nascer
do sol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos órgãos internos

Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam-se e infla
mam-se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda, uma

raiva, uma comoção violenta, uma

noticia má ou triste, molhar os

pés, um resfriamento ou alguma
imprudencia.
Moléstias graves podem come

çar assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestionam e inflamam mais de
pressa, sem que a mulher sinta nada no comêço,
Nada sentindo no cornêço da congsetão interna ou da infla

mação, a mu lher não se trata a tempo de evitar .que a doença
se agrave e vá peiorando cada vez mais.
E' esta a causa das moléstias mais perigosas!

Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteira sem demora.

Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e per
turbações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a he
morragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral
e desanimo provenientes do mau tuncionamento dos orgãos útero
ovarianos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres
de cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

I,

iii'I
Comece hoje mesmo

a usar Regulador-Gesteira

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

o novo pão e o novo chá hitlerinos
Londres, 9 (Reuters) - O novo pão de guerra alemão -

,. orittelebrot" - composto de três partes desiguais de fari
nhas de trigo, centeio e cevada, será apresentado no mercado,
dentro em breve, ao que anuncia a emissora alemã.

Estocolmo, 9 (Reuters) - Ao que informa o correspon
dente berlinense do jornal sueco "Sozial Demokraten", citan
do notícias publicadas na imprensa da capital alemã, o "chá"
de uma marca muito anunciada na Alemanha consiste de fo
lhas de faia, pedaços de urze, madeira e outros produtos do
n1ato. '

Acrescenta êsse correspondente que, na sua maioria, os ti
pos de "chá-substituto" vendi dos no mercado, são compostos
de ingredientes de qualidade inferior .

Diz ainda o correspondente do "Sozial Demokraten" que
os cigarros estão sendo vendidos por preços sete vezes supe
riores aos preços autorizados por lei. Três pessoas, há poucos
dias, foram condenadas a dois anos de trabalhos forçados por
haverem exercido êsse comércio clandestino.

III:
. I
I L

I[ I

"SANTA CRU�" Companhia de Seguros Gerais S. A.
Convocamos os Sl'S_ acion istae desta Sociedade a r'eun lrern-se em assembiéia

geral. a realizar-se no dia 18 (dezoito) do corrente mês, às 10 (dez) horas, à rua

Alvaro de Carvalho, n. 17-A, nesta capital. a-fim-de deliberarem sõbre a seguinte
• ORDEM DO DIA

a) ac1atação de seus Estatutos a novos dispositivos legais, modificando-os em

alguns preceitos, consoante exigência do Departamento de Seguros Privados e Ca

pitalização;
b) apropriação elo cumprimento ele outras determinações do mesmo Departa

mento;
c) assuntos de interêsse geral da Sociedade.

Florianópolis, 8 de setembro ele 1942.

Henr-Ique C. de Cõrdova, �lário Braga Júníoi-, Jade S. Y. lIIall.'alhães - Diretores

I'
I

I
I

Tentativa de desembarque de
agentes ingleses na França
Vichí, 9 CU. P.) - Patrulhas de guardas aduaneiros fran

ceses frustraram uma tentativa de desembarque de seis ingle
ses na costa do Mediterrâneo. Cinco dels fugiram depois de um

tiroteio, que sustentaram com os guardas, sendo preso um

oficial.
O fato ocorreu na praia de Saint-Pierre, em Aude, próxi

mo de Narboria, no último domingo, às 3 horas. Os guardas
.... aduaneiros descobriram os agentes britânicos, quando êstes
procuravam desembarcar de um bote.

Acredita-se que a missão dos ingleses era semelhante à
dos paraquedistas, pois traziam um transmissor de rádio, ma
pas, documentos e dinheiro francês.

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons.
-

Mafra, 4 .e 5 - FONE 1. 6,.2 :
• Entrega a domiciho •
· _.
•••••••••••••E•••••• ••

·

••••

: I
i I

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha dirda Porto Ale9re�-.....florianól'-'o'i5

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianoporis

às quartas e sábados
-

Saídas de Araranguá às quartas,
sáoados e domingos

Aqente em FlorlanoDolls: MARIO MOURA
PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

Agradecimento
Joaquim Saturnino de O

liveira vem, por meio dêst.e,
externar seus sinceros -agra
decimentos ao abalizado clí
nico dr. João de Araujo, pe
la maneiro com que o tra
tou de uma blastomicose,
conseguindo sua cura, e com-

I
provando, assim, alto valor
profissional, aliás, já tan
tal vezes comprovado.

.

... ...._ iI.!"---�, 3v.,·3
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COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
14mortização de Agosto

. No sorteio realiza rio em 31 de
, A gosto Je 1942 toram sortea
das as seguintes eombinaçõe-:

H Y
A H
5 U

XVM
HOQ
O 5 Y
,D X K
5 N N

p
A
F'

I

Os portadores de títulos em

. tigôr contemplados são con
, vidados a receber o reem

bôlso garantido, na séde da
. Companhia,

ou com os Agentes Gereis:

Sociedade Comercial
LIVONIUS & CIA..

BLUMENAU
NAo Interrompam o paga

mento regular das mensalida
des dos seus títulos,

Em caso de Interrupção, re
i nablIltem Imediatamente os

seus títulos. E' suficiente P8-
• gar UMA Mfi_;NSALIDADE para
revigorar o mesmo e evitar a.
perda do direito sôbre o SOf

�elo e salvar 8S suas
economias.

OS TRUQUES DA
CAMUFLAGEM NA
GUERRA AÉREA

Cidades-fantasmas e outros ardís

que induzem os aviões inimigos a

despejar suas bombas caríssimas sô

br e alvos imaginários e fantásticos.

CUIDADO COM
OS BATEDORES
DE CARTEIRA!

NÃO SE AFOBE - e terá tudo a ganhar e ob
terá melhores resultados. O autor de «A Vida

Começa Aos 40» mostra-nos, no número de

Julho de SELEÇÕES, como gozar de mais
saúde e maior contentamento se puzermos, de
vez em quando, «a devoção
muito antes da obrigação».

Os hábeis truques empregados pela
gatunagem para limpar os bolsos
dos incautos. Algumas regras sim

ples para proteger a carteira.

UMA INDÚSTRIA
MILIONÁRIA NO
SERTÃO DO BRASIL
Um visionário, que foi vitima da ca

çoada dos amigos, agora vende, por
ano, a bagatela de 20 milhões de

quilos de 6leo de oiticica aos EE.UU.!�flIIk
SELEÇÕES do Reader's Diqest
traz, ainda, no número de JULHO, inúmeros outros

artigos e contos in teresesuvtes, Se o Sr. quizesse
comprar todos os livros e revistas que contri

buiram para o número de JULHO, teria
que dispender, na melhor hipotese,

A FELICIDADE .

EM SUAS MÃOS
A maneira de conseguirmos, em 5
horas semanais de agradáveis traba
lhos manuais, uma inesperada sere

nidade de espírito e auto-confiança.

E AINDA MAIS:
oS sonhos nos aludam a dormir me
lhor. Ao alcance de todos a interpretação
das visões que nos atravessam o espft-ito
enquanto descançarnoe o corpo, dormindo.

Gramicidlna - o mais eficaz dos germi
cidas aparecidos depois da Sulfanilamida.

Perry não se iludiu com os nipões. Hã
90 anos atraa, o famoso comodoro já preve
Di. o mundo contra as perfídias do Japão.

* Para assinaturas dirigir-se
unicamente aos agentes abaixo:

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & cu, - Ru� �eIipe Schmidt, 8
.

Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosano, 55-A - 2.0 andar - Ru,

B:!e��!�i�es, ��A ��o��:���:,e ��!:�d��es r�����:��d�� �!���:!�
alfandegárias do território de Missões, onde predomma POPl�-' mirante Lamego, cnmposta

lação alemã, apreenderam, na cidade de Alba, grap�e quanti- de um bungalow confortavel

dade de boletins e prospect.os de propaganda total itária, que, ao e mod�rno, e um, .sobrado
que se declara, tinham sido preparados para serem introduzi-: com diversos dp.�ositos na

dos clandestinamente no Brasil. porte terrea, e ainda uma

O referido material de propaganda vai ser trazido para I coso propria poro
. instal�

esta capital, a-f im-de ser examinado pela c�missão .legislativ:.l ção �e qualquer .Iridustrio

encarregada de investigar as atividades anti-argentrnas. Aceita-se proposto de per-

Informa-se, ao mesmo tempo, que a mesma comissão le- muto por outro caso no

gíslativa, está procedendo a severo inquérito sôbre as atívida- cent�o, ou próximo 00 ;entro
eles, na Argentina, de antigos empregados das empresas de na- do cidade.- Informaçoes .na
vegação aérea alemã e italiana Condor e Lati. CASA NOVA, à rua Fehpe

Schmidt, 17.

I Farmácia "Esperança)
do

Ifarmacêutico NILO LAUS

TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este

agradavel unguento vaporizante .

Uma applicação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.Hoje e ama nhã será a sua pteferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrachd .

Garante se a exata observância no receituário -médico

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

Mercado,
FONE 1.642

Alugam-se
1 pre dlo de construção

recente para familla de tra

arnento, com instalação para
criado 6 g r cig!>, à A vení da
Me,uro Ramos, n- 156.
-Duas boas salas para con

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

A França dará trilhos e locomotivas
Genebra, 9 (R.) - Segundo adiantam certas informações

recebidas nesta cidade, as autoridades alemãs requisitaram há

pouco, do govêrno de Vich í, 700 locomotivas, 3.600 quilômetros
de trilhos e diversos outros materiais rodantes. Essas requísí
cões foram feitas a-tim-de compensar as 6 mil locomotivas

perdidas pelo "Reieh" na Rússia, durante o último inverno.

Negocio de ocasião:
Vende-se uma Iímousina

de aluguel, chapa no 1.511.
Tratar. com o proprietario,
Victor Espindola, Casa Ele
'tríca-; Rua João Pinto J 4

svs 5

Vende se
uma casa de

-

secos e molha
dos, bem afreguesada, ótimo
ponto, sita à rua. Luiz Del
fino n- 34

ISv-U
�

•• __ o
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DUlUO TESPEBTIlIO

Redação e OOclnu 1 Rua

João PiD.to IL 11

Tel. 10%2 - ex. poctal lU

ABS1NATURAJI

Ih Capitais
� .......••..

SemNt:re �•••••
TriJnMtre ••••••

)(� ......•...••

1fo Iltterlor,
Ano ..••••••••••

Semestre ..•••••

Trim� ..••••

Os originais, mesmo não pu

bUcadoa, MO eerio devolvidoe

A direção não 8e rt!SpoD.!Iabl·
líza peklll coneeitoc emitidoe

.Y.ll
008 artigoe URinados

w �

A Finlandia escrava do eixo
.

Moscou, 9 (Reuters) - Toda a população masculina da
F'Inlã di f'an la 01 convocada para o serviço militar independente-

l��ente d�, i�ade, segundo o que noticia a agên�ia de informa
ç es soviéticas, em consequência das elevadas perdas sofridas

�l: frent.e de combate. Reina a fome naquele país, porquanto
as colhel�as apodreceram nos campos, devido à falta de mão de
obra agncola.

- - confie em remédios que
combatem 'todos osma
les. O "Sal de Fructa"

ENO há 70 anos se anuncia
como eficaz contra osmales do
fígado, estômago e intestinos.

Evite as imitações, porque só
o ENO póde produzir os re

sultados do ENO!

FRATERNIDADE DO FOLE

FAB & RAF
..

No mês de agosto pp., o "sco
re" de aviões alemães abclidos
pela RAF foi de 247.

*

o "score" dos aviões abati
dos durante cada mês será di
vulgado no mês seguinte - ba
seado nos comunicados oii
ciais britânicos.

O Brasil está em guerra! Di
ante dêsse acontecimento que
upressará irresistiuettnenie a
VITóRIA da causa de iodos os

homens livres, a FRATERNI
DADE DO FOLE resolveu alie
NlI' os seus estatutos para que
o povo brasileiro passe a con
tribuir daqui por diante tam
bém para a compra de �viões
para a F.A.B. (Fôrca Aérea
Brasileira).

'

E!n vil't�lde. dessa olieração,
as importôncios recebidas se

l:ão . d�stinadas, em partes
uuuus, a FóRÇA AÉREA BRA
SILEIRA e a ROYAL AIR
FORCE. Asas do Brasil comun
gemdo com as asas da R.A.F.
saberão vingar, com os seus ru
des golpes, a ob ieta agressão
totalitária aos povos que pre
zam a sita soberania e o seu
direito de viver em paz e sequ
rança! Contribuir para a FliA.
TERNlDADE DO FOLE é 110-
ie lima [orma de combater pe
lo Brasil e pelo seti grandioso
futuro!

Máquina de escrever
Vende-se uma, marca 'RE'

míngtons n. 12. completa
mente reformaria, com 90
espaços. Negocio diréto com
Alberto Moritz

5v-2

o ADVOGADO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migas e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro .. n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

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

Dr. Clarno
Galletti
ADVOGADO

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

cI!m W/lI!M/l./lQJ jábrÂccutdeJ:
PILULAS DE BRISTOL

Auxiliar de escritório
Precisa-se, para os servi

ços dê auxiliar de escritório,
de uma moça; com prática
ou conhecimento do mesmo.

Informações nesta Redação.
15 vs--alt.-14

Representantes:
MACHADO & Cia.

(
I
1

G·I

PIANO
Vende-se um piano. BORO.
em ótimas coúdlçõ es. Rua

Esteves Junior. 48.
-

Sanguennl
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO. FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

o. Pálido.. Depauperados,
E.qotadol, AnêmiCO', Mãe.
que criem Magrol. Criançu
requíticlII, receberão a toni·
ficeção ger.1 do orgllniomo

com o

San g u 9 n 'o I
Ltc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular. e Agrícola
de Santa Catarina

.
Rua Treleno n.O 16 - Séde própria

Regisrrado no Ministério da Agricultura pelo Oertíttcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958,

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Muntcíplos do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para a v ends

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

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

Mantem carteira especial para admíntstração de prédíos.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%

C/C Limitada 61/0
C/C Aviso Prévio 8lfo

C/C Prazo Fixo 9%
� Aceita procuração, para receber veucím entos em to

das as ReDflrticõe� Federais. El'taduaif' f' Municipai6.

Bom para os adultos
como para as creanças.

----

Companhia • Aliança �a Baia»
Fundada em 1870 Side:

Seguros Terrestres e

BAIA
Maritimoa \

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
• :l.929.719:000$000
I> 28.358:7t 7$970
I> 85.964:965$032

7.323:826$800
22 354:000$000

-----

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

de Souza e Dr. Francisco d'e Sá.

------

Agências e sub-agências em todo o território
.

Sucursa� n? l!ruguái. Reguladores de avarias na�acl���I:
crpais Cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS
RUA FELIPE

L O B O & (ia.
SCHMIDT N 39

1 I

Catu postal l�- TeleDhond083-1!nd. Tel••ALL/ANCA- "

Sub-Agente em Laguna, Tubarão.

��aj�i., 1.Blumenau e Laqea. .

. ,

_

-

'.a ..

• Q r C·••c

vende se
uma machíne

- de costura de
mão marca Vestasinha nOVB

sem uso. por 270$ Tratar cum
o chauffeur do Carro nv, 1522

VENDE-SE �� ���
«Foltboot», para remo ou ve

las: Bem leve e novo. Preço
baratíssimo, de ocasião. Tra
tar à rua Esteves Junior,
n, 135. 6 V. 2

Por preço de ocasião
Vencem se: dormitorio (Rio

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

PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

servação. Pagamento à vis
ta. Hotel Estrela, fone 1371.

Svs-2�'''II'-

Fuga de prisioneiros britânicos
Nice, 9 (U. P.) - 52 soldados britânicos e canadenses, in

ternados no forte Revere, próximo ele La Turbe, situado nas

montanhas que ficam por detrás de Monte Carlo, se evadiram

por um túnel excavado sob as muralhas. Três deles foram de
tidos quando escapavam, três outros foram presos horas após
em Saint-André e os restantes às 17 horas do dia 6, nesta cida

de, quando passeavam, confundidos com o público, pela famosa
"Promenade des Anglais". A fuga foi dirigida pelo capitão Ja
ines Lockrust e pelo tenente C.,ril Mort. Todos os foragidos
vestiam trajes civis, o que facilitou sua fuga.

Antes, já haviam êles escapado de um campo ele prtsloriei
l'OS alemão na zona ocupada, tendo sido detidos ao internarem
se na zona livre, de onde foram enviados para o forte Rever,
a 16 quilômetros da fronteira italiana.

RtUMATlSMO GOTcn� (

ACIDO ORICO
DORES LOMBARES de seu filho pode ser emee

çada por uma perigosa diar
rhea. Contra este t�rrivel mel

existem como remedio sem

igual os comprimidos de

Eldoformio. um producto da

casa ,,13011'*cc.

Companhia Vale do Rio Doce
A Agência do BANCO do BR -\SIL S. A., nesta Capi

tal, se acha autorizada até 2,\ de setembro do corrente

ano, a receber subscrições de ações preferenciais da Com
panhia Vale do Rio Doce, do valor nominal' de 1:000$000
cada urna.

As ações serão integralizadas em 5
.

prestações de
211%, sendo a primeira no ato da Susbscrtção e as res

tantes em prazo não inferior a 18 meses.

A Sociedade em in corpo ração está sob o controle
do Governo da União.

Florianópolis, 2� ele agôsto 194?
Pelo BANCO DO BRASIL S, A.-FlorianópoliA

Ant> Dias aos Santos Jr. José Pedro Gil
I Gerente Contador

Combata as diar

rheas com os

comprimidos de

Eldoformio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 10 de Setembro de 1942

Pecas �enuinas FORD
Só II , II

com os concessrenanes:

Tuffi Amin «: Irmão
Cons. Mafra, 54-Caixa postal 171-Fone 5166

Para servir a Palria

CA1IPANHA PRÓ-AVIAÇÃO Q g h
o sr. dr. Rogério Vieira, Presidente uerem an ar a paz,

da Sociedade dos Amigos da Fôrça

dAérea Brasileira (F.A.B.), recebeu do

que per era-o a guerrasr. Manoel Gonçalves, Diretor Substi- li li li
tuto da Escola Industrial de Florianó- .

polis, o seguinte ofício: "Senhor Presi- Havana, 10 (A. P.) _ Vicente Lornbardo Toledano, "Ieader
" traba-

dente: - 1. Os servidores da Escola In- 1dustrial de Florianópolis, cooperando na lhista mexicano, que se acha aqui no desempen 10 de sua missão na

campanha Pró-Aviação, tomaram a ini América Latina, para estabelecer relações ttom entidades e classes tra
ciativa de contribuirem com um dia de halhistas, para a "vitória dcmocrútica na guerra contra o Eixo" - de-
vencimento para a defesa de nossa Pá- I

'

A P "fi' f
.

I t b II Itria. 2. Essa contribuição, entretanto C arou a ssociated ress: a uma ortc quinta-co una ra a ranr o na

não foi apenas de funcionários; os alu América para ganhar a paz, certos que estão os totalitários de que per
nos dêste Educandário levados pelo entu dcrão a guerra, O perigo para a América está naqueles que pretendem
siasmo dos servidores, fizeram tamhém

implantar a "nova ordem", com falsos pretextos espiritualistas, atacan
entre si, a campanha elo "mil 'réis", ten
do contribuido 140 aprendizes. 3. Nestas do, ao mesmo tempo, Hitler, Stalin, Roosevelt e Churchill".
condições, passo as vossas mãos as in -----------------

clusas relações. acompanhadas das im
portâncias de 533S000 e 140S000, respec
tivamente, elos servidores e alunos, a-fim
de que V. S. dê às mesmas ° destino con E N' t'

,

veniente. Apraz-me apresentar-vos os COS e o leiasmeus protestos de considerarão e apreço"

Informam de Nova Iorque Fazem SD08 hoje:
que oito correspondentes de I O sr. Pedro José Vieira;
guerra norte-americanos perde- o sr. Mario Ramos;
ram a vida, desde a irrupção I o sr. Abí Rufino;
das hostilidades, há' tres anos.

--

Agradecimentos:No mesmo periodo, dezessete
ficaram feridos e três acham-se

Do nosso prezado conter-
raneo sr. José Ferreira da

desaparecidos. Dezessete jorna-
listas acham-se internados em

Silva, telegrófista, recebe
mos atencioso cartão, agra

campos de concentração mimi-
decendo a nota de faleci

gos, sendo que alguns talvez
mento de seu sogro. sr. Dotenham sido vítimas de guerra.

_
. miciano Luz.

CLUBE DOZE DE AGOSTO -- Domingo, formidavel matinée com inicio às 15 horas'.
Resumo do discurso de Roosevelt A QUINTA-COLUNA EM SANTA CATARINA F:i :�;��o:(:i��ica��
No dia 7 do corrente, o prcsidcn- naquele porta-aviões nem que seja senvolve-se, em todo a país, a

t<: Fr-ankl in Roosevelt dirigiu à n�- preciso espatifar-me no seu con- Outro brasileiro degenerado te Estado, onde reside seu pai, "prosa amena" do dr. Goebbels ... campanha contra a infiltração
çao l.U1l dlscl�rso CUJO resumo OfI- "és". Quando a esquadrilha voava Encontra-se entre os quinta- I sr. Benjamin Riedtmann. I Em deligencia realizada, certa I de elementos nazistas e agentesCIaI e o segumte: a cêrca de 18.000 pés de altura,Po-. B

.

tI' d
.

f .

1 C 1 b d"Eu queria que todo o povo ame- wcrs desligou-se dela e "rnergu- colunistas presos em S. ento,. noi e, naque a
.

rest encia, oram da quinta-co l�na: o a ?ra� o

ricano pudesse ler todos os relato- Ihou" em meio das granadas anti- pela nossa Policia, o brasileiro Possuía um arsenal em casa! presos os nazistas Walter Au- com o poder público, os sindica
rios e comunicados, q_ue se reco- aéreas e sob a perseguição dos ca- Otto Riedtmann, que durante Em feliz diligencia, efetuada gusto, Kurt Wolff e sua família tos, de acordo com o recente

I�JCn,dam como galardões pa�� os ças inimigos, indo quasi sôbre a co- um jantar, na pensão "Kemper", em casa do cidadão alemão e Guilherme Loewenberger, que, decreto baixado pelo chefe da
1,0SSOS soldados, marujos e Iuzilci- berla do porta-aviões. E só soltou

J
-

Adã .R' id f I d idi I
-

d - . - .

ros. Tomo por acaso um, que se re- suas bombas quando adquiriu a cer- daquela cidade, dirigira pesa-
oao ao eitz, r esi ente em a an. o o 1 torna a e�ao.: es- Naçao, vem procurando mrmi-

fere aos feitos do tenente John Ha- teza de atingir o alvo. Depois disso, Coração de Jesús, no municipio respeitavam as determinações do gos do nosso regime.
mes Powers, (�a Ma�'inha de Guerra, só foi visto quando procurava en-

dos insultos aos brasileiros, ta- de Biguassú, a Polícia conse- governo da República, bem como O Sindicato dos Empregados
durante os tres dJa�'> que durou a cerrar o mergulho, a uns 200 pés chando-os de "ordinarios e in- guiu apreender: 1 espingarda a que proibia reuniões de súdi- no Comércio desta capital a-
batalha do Mar de Coral contra os de altura sôbre o convés, sob uma capazes de lutar". Usou, tam- d "E'''' d Ii

: 'djaponeses. Nos dois primeiros dias, chuva de metralha das baterias an-
calibre 32; 1 cartucheira, com tos o IXO. caba e e 1111mar do quadro e

bém do expressões injuriosas 2 h 1" .

d 1
-

'FPowers, pilotando um avião de ti-aéreas. O secretário da Marinha, ' 1 cartuc os; maquina para aSSOCIa os o a emao Leo e-
- às nossas autoridades. Riedt- O t d 5bombardeio em mergulho, conse- Knox, recomendou-me que fosse extração de cartuchos e peque- U ro a a yerherd, fervoroso adepto do

guiu, sob terrível fogo de barragem concedida a Powers, dado como marin, segundo nos informaram, na quantidade de pólvora e Em diligencia efetuada na re- nazismo.
do inimigo,. desI�a.nt�lar uma grau- perdido em ação, a Medalha de vinha, de há muito, menospre- chumbo. Foram encontrados, sidencia do nazista Kurt Ram- Esse nazista que há algunsde canhoneira 1I11111lga, por outra Honra. É justamente o que faço zando os brasileiros, julgando-se .' .'.
fóra de ação e avariar seriamente neste momento. Todos vós e cu es- também, 1 livro didático e um tour, residente em Capoeiras, no anos ja havia Ingressado no

com tal direito por ter nascido b I
.

I
.

b
- ..

d S J
'

f d' f'
.

1um "tender" de aviões e um navio tamos Incluidos no "pessoal cá da voca u ano para eitura, am os municipio e . ose, oram seio daquele sin icato, e o reia

transporte de 20.000 toneladas e terra", a que se referiu Powers, ar- no Brasil. Considerava-se "ale-
em idioma alemão. apreendidos pela Polícia: 23 li- aviador da reserva da "Luft-

niI!-�la atingi-:. em cheio um porta- riscando repetidamente a vida. E mão", todavia. vros de contos infantis (à moda waffe" e ultimamente ernpre-avioes, que fiCOU logo tomado pelas não têm, homens como êsse, o di- ,
..

'

chamas e afundou em pouco tempo. reito de contar conosco para ga- Otto Riedtmann já se encon-
"Panelinha" nazista nazi), 26 livros didáticos, 1 li- gava a sua atividade como ven-

Depois disso, a citação oficial des- nharmos a guerra? Para isso ainda tra trabalhando para o Brasil,
A delegacia de Polícia de S. vro com o titulo de "M.G.K.", dedor de rádios refrigerados e

crcve o terceiro dia de batalha. não estamos fazendo o bastante. Bento tomou conhecimento de 1 atlas "Hansa Welt" e um materiais elétricos.
Quando ?s. pilotos de sua esquadri- Ainda hoje enviei mensagem ao empunhando, ao invés do fuzil,

que, em casa do cidadão alemão fardamento de taifeiro, além .de Conforme soubemos na sédelha se dirigiam para seus apare- Congresso para chamar sua aten- como era seu desejo. a pá . .

lhos, Powers disse-lhes: "Lembrem- ção sôbre a crise econômica que ou a picareta.
Udo Modro, se reuniam, todas vasta correspondencia. Todos os daquela entidade classista, es-

se que o pessoal de terra está con- teria efeitos sérios sôbre a nossa as noites, di versos nazistas, livros, bem como a correspon- tá sendo feita rigorosa revisão
tando conosco. Vou acertar hoje vida interna". Otto Riedtmann, o máu bra- a-fim-de escutarem a radio de dencia, estão redigidos em idioma no quadro social, que conta com

sileiro, nasceu em S. José, nes- Berlim, embevecendo-se com a alemão. 12.000 matriculas, a-fim-de evi-
tar a ação perniciosa dos ele

certos de mentos da quinta-coluna.

Visitaram-nos, ontem, os srs. Plinio Freitas, professor de
química industrial do "Liceu I. de Florianópolis", Cleto de

Albuquerque, oficial administrativo da Delegacia do Ministerio
do Trabalho, e Antonio Mourão, funcionário da Fiscalização dos
Portos, comunicando-nos que, considerando a hora, sobre todas
grave e solene, que o Brasil atravessa, resolveram, em telegrama
conjunto, oferecer seus serviços ao preso Getulio Vargas, pron
tificando-se, assim, a defender a Patria.

VIDA ESCOLARo CATARRO
PODE CAUSAR No dia 7, foi inaugurada a

ZUMB IDOS E n.ova Portaria, do Ginasio Cata-

I
nnense.

5U RDEZ Esteve presente a êsse ato o

UM REMÉDIO QUE ELIMINA O sr. dr. interventor federal, que
CATARRO NASAL E ALIVIA O presidiu também a inauguração
�TURDIMENTO CATARRAL

_
do retrato do preso Getulio

.

Suo poucas as pessoas que dão Vargas no salão de honra d
importância e tratam a afecçao ca-

'
_

o

tarral. Entretanto, a afecção catar- estabelecimento.
ral não é um mal passageiro. Se Houve discursos, cânticos pa
não for tratada em tempo, ela pode trióticos e recitativos, tudo mui
degenerar numa grave enferrnida- to aplaudido pela assistencia.
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
ral.

Se V. S. padece de catarro, não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e t0111e-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parrnint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu

cosas.
A volta da respiração facil, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novás
energias e a garganta livre de ca

tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento som Parmint, Tor
ne sua vida mais aprazi vel, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmint.

o sr, ministro do
Trabalho agradece
o Sindicato dos Trabalha

dores no Comercio Armazenador
de Florianopolis recebeu do sr

dr. Marcondes Filho, ministro
do Trabalho, o seguinte tele

grama: "Acuso o recebimento do
telegrama de solidariedade do
governo, ante a brutal agressão
aos navios brasileiros e enalteço
as expressões de sadio patr.o
tismo nele contidas. Dentro da
ordem e da disciplina e do
maior devotamento ao traba
lho, este-jamos vigilantes".

EVITE A DIFTERIA I
EX-FUNCIONARIOS
DA «CONDOR»

Rio, 10 (A. N.) - Agentes da

polícia prenderam, na rua Pais
sandú, n. 125, três nazistas alí
residentes, antigos rfuncionários
da Companhia"Condor", acusa
dos de atividades nocivas à

segurança nacional.

�étain com Hitler
Mos c ou, 10 (Associated

Press - Noticias procedentes
de Vichí dão a entender que é
possível, em breve, um encontro
entre Hitler e Pétain.

Vida Social

Vccíae o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)
Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

.con

mal

Clínica médico-cirúrgica do I Viajantes:
DR. SAULO RAMOS Seguiu hoje para o norte
Especlali8ta em moléstias de do Estado o ]. ovem En iosenhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es- Flores, contador da admi
tômago, vesícula, útero, ovários,

nl·straça-o de"ste dl·arl·O.apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
l'LASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroides e vario
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horãrlo: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.

Para não haver
alarme

P. Alegre, 10 - A Comissão
de Defesa Passiva Anti-Aérea
avisa que será realizado hoje,
pela manhã, um exercício de
funcionamento de "sirene" ,

na Hidráulica Municipal. Por
este motivo, a Comissão previ
niu aos moradores das redonde
zas, afim de que não houvesse
alarme da população da zona

em referência.

Gesto louvavel de um

velho telegrafista
P. Alegre, 10 (C. P.) - De for

mas diversas e expressivas se ma

nifesta o patriotismo brasileiro
nesta hora decisiva da nacionalida
de. Moços e velhos, homens e mu

lheres demonstram a mesma deter
minação de servir a Pátria em pe
rigo.
Ainda agora, venerando funcioná

rio federal, oposentado e quase octo
genario, se apresentou à direção
dos Correios e Telégrafos, oferecen
do novamente seus serviços a re

partição.
Fc-lo C0111 a significativa missiva

que abaixo transcrevemos:
"Ao sr. Aladino Neves, d. diretor

dos Correios e Telégrafos _ N /Es
tado, Neste momento em que o Bra
sil neeessita da colaboraçãojle to
dos os seus filhos, e não obstante
estar as portas dos 80 anos, venho
oferecer-lhe os meus serviços nessa

Repartição, onde servi durante 52
anos, aposentando-me como telegra
fista-chefe. Creia-me que estas mi
nhas palavras não encerram um

oferecimento meramente formal,
mas refletem o sincero intuito' de
bem servir à minha Pátria. Aguar
dando as suas ordens, sirvo-me do
ensejo para renovar-lhe os protes
tos de minha estima e alto apreço,
subscrevendo-me, AmO. e Crdo.
Obgdo. Salvador Pires da Silva".
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Atualidades N' 35
Complemento Nacional (D.F.B.) Preços: 2$000, 1$500 e' 1 $000

Imp. até 10 anos

A's 4.:W e

Justiça
Com Frachot Tone, Micha
Auer e Warren William

A's 7 horas

Acha-se nesta capital o

ilustre catarinense sr. ceI.
Marcos Konder.

7 horas .....................................................................

De sua viagem ao Rio,
regressou o monsenhor João
Chryssakis, chefe da comu

nidade ortodoxa local.

FalecImentos:
No Hospital de Caridade,

onde se ac,hava internado,
.faleceu, a 7 do corrente, o

sr. Francisco Malaquias A
vila.
O extinto contava 65 anos

e por muito tempo foi Eun
cionario da firma F. Fio
renzano, desta capital, apo
sentado-se após 42 anos de
consecutivo trabalho.
Deixa viuva e duas neti

nhas, orfãs, que viviam sob
sua proteção.

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

••••••••••••••••••••••••••

Dr. 11rtur- Pereira
e Oliveira

comunica aos seus colegas e cli
entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clinicas

Rua Vítor Meireles, 26
•••••••••••••••••••••••••f

Aviso de Trânsito
A Diretoria de Estradas de Roda

gem, por intermédio do Departa
mento Estadual de Imprensa e Pro

paganda comunica o seguinte: "Em
virtude do racionamento de gaso
lina, e em vista ela necessidade de

transporte econômico, permite-se,
mediante autorjzação por escrito
desta Diretoria, a passagem pela
Estrada em construção "Joinvlle
ltajaí", via Penha, de veículos de

auto-propulsão, das G às 18 horas,
ficando, porém, in terditado o trân
sito pela mesma rodovia em épocas
chuvosas. Os interessados serão só
mente atendidos durante as horas
do Expediente desta Repartição
(das H às 17 horas),

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA
-

AUXILIE A COM-
BATEL-A COM O

7 horas A's

Justiça
Com Frachot Tone, Warren

Willam e Micha Auer

Dr. SAULO RAMOS
reiniciará sua clínlca
em principias do mês

de setembro.
........................................................................

Cidadão Kane Continuação do seriado:
A volta do cavaleiro

solitario
9° e 10° epis<ldios

e

Realidade ·.do petroleo
nacional Cabelos brancos t LOÇÃO

MARAVILHOSA!

Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar

GREVE EM LUXEMBURGO
Londres, 10 (A. P.) - A rá

dio emissora inglesa informa:
, "Um jornal de Luxemburgo,
controlado pelos alemães, a

nunciou que diversos operários
que se declararam em greve
em uma fábrica daquele país
foram condenados à morte por
um tribunal nazista e imediata
mente fuzilados".

Camisas, Gravatas, Pijarnes,
Meias das melhores, pelos menores
preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Traiano, 12.

Casa e terreno

Com Orson Welles

A nova escola nacional de
agronomia

Complemento Nacional �D.F,B.)

A vordo mundo Jor, da Guerra

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

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

Complemento Nacional (D.F.B.)
Proibida a venda de receptores

e transmissores

Vende-se uma cs sa com ter

reno, em Aririú (em frente à
capela). Preço: 2 contos de réis.
Tratar com o chauffeur do car

ro 15-22, desta capital. 5vs-l

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

flnho Crelsatadl
"SILVEIRA"

__ '1_-

Segundo no,s informaram, foi
proibida, em todo o Estado, a

venda de aparelhos receptores e

transmissores de radio.

Grande Tónico

ÚLT.IMA HORA
A B. B, C. revelou que

os Estados Unidos da Ame
rica do Norte estão�se pre�
parando para arrazar a

Alemanha nazista com po
derosa frota aerea, in te
grada por 20.000 civis.
Essa gigantesca força

aerea, segundo noticia a

B. B. C., atacará o territó.
rio alemão partindo de
bases aereas situadas 'na

Inglaterra e na Russia.
•

As autoridades militares
norte-americanas requisita
ram para o serviço do Exér
cito 50 milhões de comi·
nhões e carros

•comerciais.
•

A RAF atacou, com pode
rosas esquadrilhas, Cher
burgo e o Havre, onde la
vram grandes incêndios.

:{o

Telegrama de Angora, Tur
quia, anuncia que se encon
tra gravemente enfermo o

marechal Von Rommel. O
alto comando nazista . já
está estudando a' conveni.
ência de substitaí lo.:

*

Os japoneses, progredindo no
seu avanço em Nova Guiné,
chegaram a 70 kms de Porto
Moresby.

*

Hitler anexou o Luxemburgo
ao Reich e decretou o serviço
militar obrigatorio de todos os

cidadão� luxemburgueses.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


