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Vigilancia sobre os. tripulantes do "Oral voit!: JI.eo"
BUENOS AIRES, 11 (A, P-.) - .. o GOVÊRNO RESOLVEU ESTREITAR A VIGILÂNCI;' ',: soB�E os
TRIPULANTES DO "GRAF VON SPEE", QUE FOI PROPOSITADAMENTE AFUN !""II l?J�:\�b �@IO
DA PRATA. TODOS OS EX-TRIPULANTES SERÃO INTERNADOS EM UM úNI 1_�*C_'AIVfPA
MENTO, PARA EVITAR NOVOS CASOS DE FUGA, COMO OS QUE JÁ SE VERlr"(e�A"r:fAM.

Mensagem do mare
chal Chang-Kai-Chec
ao sr. Churchill

Chunquim, 11 (R.) - O ma

rechal Chang-Kai-Chec enviou
uma mensagem ao primeiro
ministro inglês, sr. Winston IChurchill, declarando gue a

China não se deterá na sua lu
ta contra o inimigo, nem se

furtará a nenhum sacrifício,
até que o último dos agresso
res deponha suas armas".

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Confirma-se a morte
de von Bismarck

ANO XXVIII N. 8633

Londres, 11 (Reuters)
Ontem, pela primeira vez, a

rádio
.

anunciou a morte, em

ação, no Egito, do general Ge
orge von Bismarck, comandan
te da 21a divisão blindada.
A morte dêsse general ale

mão já foi anunciada pelas au

toridades britânicas, há dias,
baseando-se nas informações
de um prisioneiro alemão.I Florianópolis - Sexta-feira, 11 de Setembro de 1942 I

----

Meninos de 16 anos entre os prision
ANGORA, 11 (REUTERS) INFORMES OBTIDOS NOS CíRCUL.OS DAOUí ADIANTAM QUE ENTRE OS NUME
ROSOS PRISIONEIROS ITALO··ALEMÃES, FEITOS PELOS BRITÂNICOS, ,ULTIMAMENTE, NO EGITO, ENCON-

TRAM-SE VÁRIOS MENINOS DE 16 ANOS DE IDADE APENAS8
�

m
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Terão agora estantes de madeirai
Rio, 11 (C. M.) - Em virtude das providências tomadas

no Rio, no dia 2, em que o povo, como revide pelos ataques per

petrados contra a nossa soberania pelos corsários do "Eixo",
conduziu para as diversas"Pirâmides metálicas" as bancas dos
vendedores de jornais, os Sindicatos Distribuidores e Vende
dores de Jornais e Revistas se dirigiu ao prefeito, solicitando

seja facultado o uso de estantes de madeira, isso devido ao ele

vado custo do ferro e da mão de obra, que oneram de tal fórma
a confecção de uma" banca", que torna quase impossível a sua

adoção por parte dos seus atuais proprietários.
---------------------------------------------------

a fronteiraSaneando
Río, 11 (c. lU.) - O diretor

(lo Domínio da União, sr, LI

plano de Barros, dírtgíu aos

diversos serviços subordinados
à sua repartíção, a seguinte
eírcular e - "O Brasil está em

guerra com a Alemanha e a

Itália. A situacão em flue se

encontra a nossa extrema pá
tria exíge de todos os hrastleí
ros dlgnos dêsse

J nome, sa("I"�
Iíctos Imprevisíveis. Os servi

dores do Estado, verdadeiros
combatentes, heróis obscuros,
na. frente interna, devem aban-

donar quaisquer ambições de

ordem pessoal e lledicar-se ex

clusivamente ao cumprimento
Integral (los seus deveres. To

dos os instantes disponiveis
precisam de ser aproveitados
no aumento da produção de

serviço para que a máquina da

ndmlulstracão produza o máxi
mo de rondímento. É preciso
que todos, homens e mulheres,
procurem criar, na sua. própria
eoucíêncía, o amhiente de guer
ra e a vontade certa de que de

veremos vencer, porque no

nosso meio não há lugnr para I
os derrotistas, os símpatfsan-

tes com o Inímígn, os defenso
res do fascismo ou nacional

socialismo, os maldizentes do
nosso regíme e seus governan
tes e, hem assim, para os Indí

ferentes, que deverão ser de
nunchulos às autoridades com

petentes . .r\.. guerru exige gran
des somas de energías. A pou
ca produção no serviço, o gasto
supérfluo de material, a falta

de espírito de cotegulsmo e de

atenção ao dii·eito das partes
passarão a ser consíderados
atos de sabotagem e, como tais,
punidos. Realizando a tarefa,
que nos compete, tendo em

vista os sagrados Interêsses do

Brasil, e nesse sentido orlen-.
tados, estaremos cumprindo o

nosso dever".

EVITE A. DIFTERIA
Vo.cí.a« o seu filho con

tra esse terrivel mal

(CRUPE)
Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Consi�era�os atos �e sa�ota�em
Montevideu, 11 (H. T. M.)

- Os delegados do Brasil, Ar
gentina, Uruguai, Bolivia e Pa

raguai se reunirão no dia 21
do corrente, em Rivera, para
estudar medidas tendentes a

impedir o tráfego de agentes
totalitários que tentem aban
donar o território brasileiro.
Por proposta do delegado

brasileiro, sr. Mário Pimentel

Angora, 11 (Reuters) - No
tícias aqui chegadas informam
que o general Rommel acaba
de adoecer, devendo regressar
brevemente a Berlim, acredi
tando-se que será substituído.
A enfermidade que acometeu o

comandante do "Afrika Korps"
é atribuida a tensão nervosa e

excesso de trabalho, a que se

viu obrigado depois da morte,
em combate, do general Bis
marck, conhecido como seu

braço direito na direção da
campanha,
._ _._S_•.3N _��·�·.·..·"' · ,._·.,·�.-_-.·..�'..

Dr. Newton d'Avila

o presidente da Repúbli
ca assinou decreto nome

ando o sr. Teobaldo Neu
mann para exercer o cargo,
em comissão, de delegado
de estrangeiros.
Esse cargo vinha sendo

exercido pelo .ar. Ivens de
Araujo.

>I<

As autoridades policiais
fluminenses estão exigindo,

de Assulant de todos quantos pretendem
viajar no Estado do Rio, as

necessarias provas de iden
agência britânica, dizem que, nas proximidades de A ntsírane, tidade pessoal, por medida
na ilha de Madagáscar, foi encontrado o cadáver de Jean AS-I

de segurança pública.
solant, famoso aviador transatlântico, cuja desaparição foi'

F· d* d
• • A • •

01 empossa o no cargo e
anunciada quando do ataque britânico contra a base de DIego delegado do Instituto cÍe Apo-
Suárez. O cadáver de Assolant revela grandes queímadnras. O sentadoria e Pensões dos Marí
aviador foi identificado pelos objetos encontrados com seu timos, nesta cidade, o sr. Mario

corpo.
Machado. A esse respeito, s.s.
enviou-nos comunicação, que
muito agradecemos.

achado o corpo
Londres, 11 (A. P.) - Notícias de Vichí, citadas por uma

Brandão, a comissão consulti
va de emergência para a defe
sa política do continente, cria
da recentemente, na Confe
rência Pan-Amerícana do Rio
de Janeiro, com sede em Mon
tevideu, resolveu convocar uma

reunião dos delegados dos paí
ses que têm. fronteiras com o

Brasil, a-fim-de estudar a coor

denação de medidas para impe-

dir o trânsito de pessoas consi
deradas indesejaveis, sob o

ponto de vista de segurança
dêsses Estados.
Recorda-se que desde que o

Brasil declarou a existência do
estado de beligerancia com o

"eixo" , numerosos alemães e

italianos trataram de abancfo
nar o país, penetrando em ter
ritório de países vizinhos.AVISO ESP�c��liS���� d�e�ça������ões

de olhos-ouvidos-nnriz e garganta, avisa aos seus clientes Bismarck morreu Foi
que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica. e Rommel adoeceu

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

DE MANH�: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 ha.

reabrru o consultorio
RUA: Vitor Meireles, n. 28
Diariamente das .1 fi às 18 h s

Fone 1067
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Dr. Artur Pereira
e Oliveira

250 mil mulheres

Comboio atacado
O que souberes não contes ao

teu amígn, pois o amíg'o do teu
amigo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).comunica aos seus colegas e cli

entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clinicas

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

Washington, 11 (E) - Foi
oticialmente declarado que, ao

tim do corrente ano. 250.000·
Passava privacões mulheres estarão trabalhando

'

Caracas, 11 (E.). - Faleceu na industria aeronáutica, nos

um descendente de BoIívar, cori- Estados Unidos. No ano pas-
tando 108 anos de idade. Vivia sado , não passavam elas de
em precária situação econômica. 10 mil.

I ..

FUZILADOS!
Berna, 11 (E.) - Oito escri- Postos a pique

tores holandeses foram fuzilados Melburne, 11 (E.). - Dois
pelos alemães, sob acusação de

I
transportes de tropas japonesas

terem escrito panfletos acon- foram torpedeados por subma
selhando a resistencia passiva e rinos . norte-americanos, na foz
a sabotagem. l do rio Min (China).

Foi internada

Londres, 11 (E.). - Um com

boio alemão foi atacado por
aviões ingleses em frente à costa

holandesa. O maior navio foi

atingido por bombas e incen
diou-se.

Vastos estragos
Londres, 11 (K). - Fotogra

fias tomadas após o bombardeio
de Bremen e Cassel, pela RAF,
mostram os tremendos estragos
sofridos por essas cidades. Em
CasseI foram danificadas uma

fábrica de locomotivas e outra
de veículos blindados.

n IUltllll:[IIttll; 111)
É MAIS QPE UM

NOME, E UM
SIMBOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LI.A.R NO TRATA

MENTO DA

Terror em Creta
Cairo, 11 (K). - Os alemães

introduziram o terror em Creta.
Não passa dia que se não efe
tuem prisões e fuzilamentos. Três
mil cidadãos já foram executa. '

dos.
•

Chuvas de outono
Moscou 11 (E.). - Começa

ram as grandes chuvas das es

tepes russas, dificultando o

ma-Ivimento dos tanques pesados.

O rei não quer ser traidor
Londres, 11 (E.). - Sabe-se

que Hitler tem insistido com o

rei Leopoldo, da Bélgica, para
que estabeleça um governo pro
nazi. Mas o rei tem-se recusado,
alegando que não quer trair o

seu povo.

Montevidéu. 11 (K), - A tri
pulação do "Tacoma" foi inter
nada. em vista de certas ativi
dades suspeitas. O" Tacoma"
era o navio de abastecimentos
do corsario "Graf von Spee".

O derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coiuna".
(1J. n, N.).

Asilo a refugiados
Washington, 11 (K). - O go·

verno da República Dominicana
ofereceu asilo a grande número
de refugiados. Vai ser organi
zada uma Colonia Experimen
tal, com 500 refugiados.

Prisões em Sofia
New Iorque, 11 (A. P.) -

O rádio de Berlim, em telegra
ma da DNB, anuncia que foram
presas cem pessoas em Sofia,
em consequência da explosão
verificada na estação ferrovia
ria de Gaprovo. Até agora, fo
ram retirados dos escombros
da estação os cadáveres de qua
tro pessoas.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As Criancas I
Dôres no Ventre, Mau Hálito, Língua Suja, Indigestão,

Consequências da Prisão de Ventre

,

As crianças adoecem muito facilmente do estômago e intestinos.
Basta, às vezes, que mastiguem mal a comida ou cômam de

pressa e fóra de horas para tenham indigestão, dôres no ventre,

moleza, arrepios, calafrios, tonturas, mau hálito, dôres de cabeça,
vontade de vomitar, lingua suja e até febre.

Convem dar V�ntre-Livre sem demora.
Ventre-Livre é um remédio brando e suave, de gôsto agradá

vel, que as crianças tomam sempre com prazer.
Ventre-Livre é o remédio indicado para combater a prisão de

ventre e suas consequências, mau hálito, língua suja, indigestão,
dôres de barriga e outros desarranjos do estômago e intestinos.

I Tenha Ventre-Livre sempre em casa.

'-------

Três menores em criminosa aventura Dr. Clarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.ft68.

P. Alegre, 9 (C. P.) - Ontem, à assaltantes fugiram, saindo a vití
tarde, Ires menores resolveram lc- ma no seu encalço, assim como o

var a efeito uma aventura. guarda noturno Manoel Nunes Cor-
Segundo apurou a reportagem, o rúa, que se encontrava nas proximi

fato ocorreu no interior da fábrica dades, conseguindo efetuar a prí
de cigarros Flórida. À tarde de on- são de' Plácido tendo os demais fu
tem, três menores, um dos quais de gido.
nome Plácido Manoel dos Santos, O menor que foi preso estava ar

de 19 anos de idade, ali chegaram mado de faca, a qual foi apreendi
e pediram para o gerente, sr. Car- da pela polícia.
los Charles Hart, que fizesse um

.

O dr. Carlos Gadret, que estava
trôco de duzentos mil réis. de plantão, fez lavrar o auto de
Num momento oportuno, um dos prisão em flagrante eontra Pláci

assaltantes, que trazia uma macha- do Manoel dos Santos, tendo, em se

dinha oculta num jornal, vibrou um guida, determinado providências
golpe na cabeça do sr. Hart, que, para efetuar a prisão dos outros
embora ferido, procurou reagir. [dois menores, o que foi côüsegui

,

Vendo que o resultado da tenta- do sómente depois da meia-noite.
tiva não saira como esperavam os

--------------�--------

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

las: Bem leve e novo. Preço
bararísslmo, de ocasião. Tra
tar à rua Esteves Junior,
D. 135. 6 V. 3

INDICADOR MEDItO·
Dr. IMSTITUTO Dl DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Sulcal
Com prAtlca nos hospítaís europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sIstema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Cl1nlca com o

dr. Manoel de Abreu Oamnanarío
Silo Paulo). Especializado em HI·
glene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnlca

Metabolismo basal.
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

FIORTANOPOl5S

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Apertelçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultes pelahO���htt::d:�r��sri��n��:. �a:clr�dg:' l1a�o��sáS 12

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

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças,
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às li boras

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

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

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

CLíNICA MÉDICA I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. '1 - Fone VlSI

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva, 11ft - Fone l.ft56
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Ru6. Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el. 1426
Resldencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPQLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�etola��a��SP�:1
Florianbpolis

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

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

Fone 1.644

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

I
11' horas.

I
. Ex-interno do Serviço do Prolessor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOIi H.ESID:ítNCIA:
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) Almirante Alvim. '36Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, Telefone D. 751.

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas. I;:-----'----'------�Res: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÓPOLIS.

Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSUlTORJO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercllio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Dr. SAVAS LACERDA

-

Dr. BEZERRA LEITE I Dr. Z. DE LINS
, NEVES

CLINJC� Ex-assistente da Olínlca
MEDICA Ginecológica da Facul-

CONSULTÓRIO:
dade Nacional de Medi-

II
clna e do Hospital Psi-

Rua Trajano. 33 quiátrico do Rio de
Sobrado Janeiro.

Consultas das 5 horas
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
em deante.

I
jan o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDENCIA: RESID:ítNCIA:
Rua Blumenau, 28 Rua TrajaDO; 35.

�

G ..

Sabotagem no Japão
Washington, 10 (A. P.) -

Klisso Haan, representante da

Liga dos povos sino-coreanos
em Washington, declarou ter
recebido noticias de organiza
ções patrióticas coreanas que
o capitão Fritz Pedmann, ex

consul geral da Alemanha em

São Francisco, e o ministro ja
ponês almirante Simada fica
ram severamente queimados
em consequência de um descar
rilamento de um. trem perto de
Tóquio a 3 do corrente. Haan
foi inform.ado de que a organi
zação patriótica terrorista te
ve 26 mortes.
Ken Hukai, filho mais velho

do "ex-premier " japonês Imu
kai, teria sido preso, acusado
de auxiliar o financiamento
para descarrilar o trem.

, ATENÇÃ.O - Devido ás dificuldades do momento, os estoques dos nossos
Distribuidores não eSl50 no ni vel costumeiro. mas ainda se encontram em

situação de poder atender á clientela, sendo que li Fábrica estâ euvidaudo

esforços para fazer novas remessas, dentro da medida do possível.
Representantes:

L. W. MORGAN & crs. LTDA.

Rua Benjamin Cc nel.aut., 51 - L o andar - salas 9 8. 12
Caixa Postal ;1 tJl - Telr-íone, :!-�::!O()

Vende-se ou aluga-se
a propriedade n' 35 à rua AI·
mirante Lamego, composta
de um bungalow confortavel
e moderno, e um sobrado
com diversos depôsítos

•

na

parte terrea, e ainda uma

casa propria para instala
ção de qualquer ·.industria

I
Aceita-se proposta de per

muto por outra casa no

centro, ou próximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

Alugam-se
1 predio de construção

recente para família de tra

amento, com ínstsla ção para
errado €> g r,igp, à A venída
M1uro Ramos, n- 155.
=Duas boas salas para con

sultório. à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do
Comércio). Informações: 'I'e
lefone 1 658 e 1.500 ou ru

.loão Pinto n. 5 - térreo.

Sugestão alemã ...
Londres, 10 (A. P.) - A rá

dio-emissora de Paris, contro
lada pelos alemães, sugeriu que
os "súditos britânicos e norte
americanos da França não-ocu
pada sejam detidos, como re

féns pelo reide das "fortalezas
voadoras" dos EE, UU. con
tra Ruão".

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.

Rapidamente, sua estimulante me

dicação desprende a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai
as membranas inchadas. Nuns se

gundos, V. S. pode respirar outra vez I

o submarino torpedeou o navio e

aprisionou o comandante

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

I mington» n. 12, completa
mente reformada, com 90
espaços. Negocio dlr éto com

Alberto Morítz
5v-3

O ADVOGADO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro lO n> 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

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

UM PORTO da costa leste dos Estados-Unidos, 10 (Associatcd Prcss)
-. O Departamento da Mar-i nha tornou público a história dos sobrevi
ventes de um navio inglb; torpedeado e afundado por um submarino
alemão em princípios de agosto. Quarenta e sete tripulantes consegui
ram escapar com vida depois do torpedeamento, tendo o submarino apri
sionado o comandante do navio. Os oficiais do submarino exigiram tam
bém que lhes fôsse entregue o primeiro maquinista mas os demais tri
pulantes declaram que o mesmo havia morrido. Entretanto, êste escapá
ra com vida

.

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

-

Crédito Mútuo Predial
--------_ ---------- ------ -

Proprietárias: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;>restamista Liberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12C13, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de 18 de Agosto de 1942.

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

sendo que a sorte já hateu.Ihs á
porta, duas vezes

------------------------�,---------------------

18 DE SETEMBRO
Mais um

tuo
formidável sorteio reuliza rá a Crédito Mú
Predial. no dia 4 de Setembro (6 ..Iei ru),

com prêrnins n o valor de

6:250$000
Não vacile adquira já fi SUIi e a deroeta na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

I
----------------------------------------......

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$000

Há bases nas ilhas Galápagos
'Washington, 10 (A. P.) - O sr, CordeIl Hull anunciou, em entre

vista coletiva à imprensa, que os Estados Unidos estabeleceram ba
ses nas ilhas Galápagos, com o consentimento elo governo do Equa
dor, Discutindo negócios mundiais, em resposta a várias questões for

muladas, o sr. Hull declarou que o estabelecimento dessas bases inte
ressa principalmente ao Departamento da Marinha, mas podia-se admí
til' que medidas dessa natureza não poderiam ser levadas a cabo, sem
acordo amigavel com o Equador.

'��==================�===

linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Por preço de ocasião Saidas de Araranguá às quartas,
Vendem se: dormitario (Rio sáoados e domingos

Negrinho), 1

,c8miseiro,21" Agente em Florlanopolis: MARIO MOURA

Icamas para criança. 1 sala
de jantar, Tratar a Avenida PRAÇA .1r, DE NOVEMBRO
RiQ Branco lóô

. ....._

PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

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

5vs-3

AVISO AO POVO CATARINENSE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As "Fortalezas Voadoras" surpreendentesLONDRES, lO (ASSOCIATED PRESS) ···'0' CORRRESPONDENTE AERONÁUTICO DO '"DAILY MAIL" CHAMA A ATENÇÃO PARA A OPORTUNIDA
DE, QUE ORA SE APRESENTA AOS ALIADOS, "PARA UMA NOVA E BRILHANTE BLITZKRIEG À LUZ DO DIA" SOBRE A ALEMANHA.' O AR ..

TICULISTA MANIFESTA SEU ENTUSIASMO PELAS FORTALEZAS VOADORAS� CUJAS RECENTES' ATUAÇÕES, DIZ' ÊLE, CAUSARAM ESPANTO
AOS PRóPRIOS TÉCNICOS

-,
CAMPANMA PRÓ «FAB»�
--

---,..- ..

�
. e

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 27 - Eleição da

Diretoria para o período
1942 - 1943.

x

sao

FRATERNIDADE DO FOLE

FAB & RAF
*

No mês de agoslo pp., o "sco
re" de aviões alemães abatidos
pela RAF foi �e 247.

i

O "score" dos aviões abati
dos duranie cada mês será di
intlçado no mês sequitite - ba
seado nos comunicados ofi
ciais britânicos.

O Brasil está em guerra! Di
ante dêsse acontecimento que
apressará irresistivelmente a

VITóRIA da causa de todos os

homens livres, a FRATERNI
DADE DO FOLE resolveu alie
rar os seus esialuios para que
o povo brasileiro passe a con

tribuir daqui por dianle, tam
bém para a compra de aviões
para a F.A.B. (Fôrça Aérea
Brasileira) .

Em' oirtuâe dessa alteração,
as importâncias receb idas se

rão destinadas, em parles
iguais, à FôRÇA AÉREA BRA
SILEIRA e a ROYAL AIR
FORCE. Asas do Brasil conWll

gando com as asas da R.A.F.
saberão vingar, com os seus 1'IZ

des golpes, a abjeta agressão
totalitária aos povos que pre
zam a sua soberania e o seu

direito de viver em paz e sequ
rancal Conlribuir para a FRA
TEkNIDADE DO FOLE é 110-
je lima [orma de combater pe
lo Brasil e pelo sezz grandioso
futuro!

Pilotos brasileiros da guerra de 14
Rio, 10 (c. P.) - "O Globo" publica interessante Iotografia, apa

nhada em Londres em 1914, quando chegou à capital inglesa o prmieu-o
contingente de pilotos brasileiros para combater na RAF, �ontra a mes

ma horda de bárbaros àquele tempo fanatizados pelo Kaiser, que ten

tava subjugar o mundo: Esse contingente �r:: constituído do 10 tenente
Fábio Sá Earp, hoje coronel da FAB; capitão tenente Manoel Augusto
de Vasconcelos, hoje capitão de Mar e Guerra, segundos tenentes Ola
vo de Araujo e Lauro Araujo, ambos capitães de corveta �ttJal�nente,
10 tenente Virginius Delamare, reformado já no posto de brIgadeIro. do
Ar; 20 tenente Eugênio Possolo, morto na Europa e o 10 tenente Heitor

Varady, hoje brigadeiro do Ar.

MINISTÉRIO DA A�RONÁUTICA
Base Aérea de Florianópolis em 5 (le Setembro de 194:2

QUINTA ZONA AÉREA
De ordem do snr. Tenente Coronel Aviador, .Comandan_te da Base Aérea. de

Florianópolis, acham-se abertas, nesta Un ídade, ate o dia la do corrente, as ":'S·
crições para completar o ef.etivo. de praças, desta Base, CUJos candidatos deverao

satisfazer as seguintes condições:
.

a) - Ser reservista de 1&. ou 2". categor-ia:
•.

b) - Bôa conduta (atestado passado pela polícia) ;

c) - Altura minima - 1,m 62;
d) _ Robustêz física, comprovada em inspeção de saúde. na Base;
e) - Idade entre 18 e 30 anos, completos.

.

Os interess�dos deverão apresentar-se munidos da carteira de reservista, ou

documento equivalente, atestado de conduta et�., devendo comparecer neste Estabe

lecimento no primeiro expedIente dos dias uters,

Tempo de serviço - 2 anos. Condução - 06.30mns. - que larga do mercado

público desta Capital.

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE ICAPITALIZAÇÃO
Amortização de Agosto

No sorteio realizado em 31 de
ft gosto je 1942 toram sortea
das '1.8 seguintes combinações:

P H Y
AAH
F S U
XVM
HOQ
O '5 Y
D X K
5 N N

Milton da Silva Sarmento
Primeiro Tenente Aviador, E.ncarregado do Pessoal

Perigo para os submarinos de. Hitler
Londres 10 (Associated Afirma-se que a açao do dia 8

Press) -'Por Noland Morga .. do corrente foi apenas exemplo
ard __:. O ministro do Ar diz que de sua recente atividade, decla

os aviões estão desempenhando rando que os ataques aos sub

importante papel na transfor- marínos foram aumentados. A

mação-do Atlântico Oriental em maior par�e dos afundamentos

perigo para os submarinos de de subman�os .ocorre agora no

, Hitler. Os aviões britânicos. Golfo de BIsc�Ia, onde os sub

Pellington, Whiley e sunder-I marinos alem�es passam. perto
land como os aviões de cons- da zona de açao das patrulhas
trução norte-americana Libera-I aéreas britânicas, indo da costa

tor e Hudson estão sendo uti-: francesa par.a os campos de ca

lizados nesse mester. ÉJ impos-I ça do Atlântico.

sível elar detalhes dos ataques.'

Hoje e amanhã será a sua preferida
.

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopat,as.
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

"SANTA CRUZ" Companhia de Seguros Gerais S. A.

do

Os portadores de títulos em

rígôr contemplados são con

vidados a receber o reem
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gerals:

Sociedade Comercial
LIVON"IUS & CIA..

BLUMENAU
Não interrompam o paga

mento regular das mensalida
des dos seus títulos.

UM DETETIVE especializado revela os hábeis
truques e estratagemas empregados pela ga
tunagem para limpar os bolsos dos incautos
e aconselha algumas regras simples para pro-

teger a carteira. No
número de Julho de
SELEÇÕES.Como os Sonhos nos

Aiudam a Dormir
MelhorOs Truques

da Camuflagem
na Guerra Aérea

Pondo ao alcance de todos a inter

pretação definitiva das fan tásticas
e aberrantes visões que nos atraves
sam o espírito enquanto dormimos.

A Felicidade
em Suas Mãos

\

Em caso de Interrupção, re
nabllltem tm edlatamente os
seus título!'. E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDA.DE para
revigorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o SOf-
�elo e salvar as suas

economias.

C'idades-fan t asmas e outros
ardís estratégicos que induzem
os aviões inimigos a despejar
suas cargas de bombas carís
simas sôbre alvos imaginários.

Conhecido escultor e edu
cador mostra a maneira
de se conseguir, em apenas
5 horas semanais de agra-

dáveis trabalhos manuais,
uma inesperada serenidade
de espírito e auto-confiança,

SELEÇÕES
do Recder's Digest

traz, ainda, no número de JU
LHO, inúmeros outros artigos e

contos interessantes e de atua
lidade. Se o Sr. quizesse com

prar todos os livros e revistas que
contribuiram para a confecção do
número de JULHO, dispendería
300$ .•• mas Seleções

custa apenas

2$

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55·A _ 2.0 andar _ Rio

I Farmácia "Esperança»
do

IFarmacêutico NILO LAUS

os srs acionistas desta Sociedade a reunirem-se em assembléia
Convocamos .

"

era! a realizar-se no dia 18 (dezoito). do cor�'ente mês, as 10 (d:=Z) horas, a. ruag ,

C lho 11 17-A nesta cap ítal, a-f im-de deliberarem sobre a seguinte
Alvaro de arva " ,

ORDEM DO DIA
- de seus Estatutos a novos dispositivos legais, moclificando-os em

a) ada taçao .

. nsoante exigência do Departamento de Seguros Pr lvados e Ca·
alguns preceItos, co

pitalizaçllo;
. _ d cumprimento de outras determinações do mesmo Departa·

b) aproprlaçao o

menta; .

d d
. c) assuntos de interêsse geral da Socle a e.

Flonianópolis 8 de setembro de 1942.
_.

Hem:jqu. C. de CÓ1'dova, �liil'jQ Braga Júnior, ,Jade S. V. �(all'alhae8 - DJl'etorei'

Saudou as «Fortalezas Voadoras» 1\uxi�iar de escritóri9
. . •

,. Prectsa-se, para os Sel'VI-
Londres, 10 (Associated Press) I Roterdão, levou Spaatz a prestar d T d lt

' �.
_ o major' <1encra'l Carl Spaatz, co- ! tributo às tripulações pela sua hra- ÇdoS e auxi lar A eserr �t'lO,
mandante �as forças aéreas do I

vura e capaejdad� de ação. O Q. G. e um� moça,
t co� pr W8

exército dos Estados Unidos na I de Spaatz anunciou que uma forta- fUt con e�lmen O
t ��es�o.

Europa, saudou. as fortalezas voa-jleZa voadora lutou durante quinze n ormaçoes D1eSs a __

e lta�alo4·. .

l t d
. -

1 vs 8 . ...doras com "a chave da supremacia rnmu os eon ra oze avioes a e-

aérea sobre a Europa", depois que mães Foke-�Vulf-190S e abateu pelo
uma grande formação de aviões de menos dois aparelhos nazistas, con
bombardeio regressou do novo e es- seguindo regressar à sua base. Nes

magador ataque diurno contra o se combate morreu um arlilheiro e

território ocupado pelos nazistas. O três OutTOS ficaram feridos. Varias
.êxilo das fortalezas voadoras em aviões alemães foram abatidos sem

abrir caminho através das zonas que houvesse uma só perda entre

protegidas pelos melhores aviões de as esquadrilhas das fortalezas voa

caça alemães, para ataques contra claras.

páteos ferroviários e estaleiros de

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA .

•
• Rua Cansa Mofra, 4 e 5 - FONE 1.61t2 •
•

E d' "I' • Representantes:
• ntrega a emrct 10 • MACHADO & Cia.
• •
••e••••••••••i•••••

-

•••••• Casa e terreno

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

12 ..... 4' andar, s. 414/415, com ° comércio de representa
cões, desej fi representar firmas dêste Estado, exportando:
Féculas, Açucar, Cígarrflhos, Cereais, Madeiras e. outros
produtos de "ta região

NegociO de ocasião:
Vende-se uma limousina

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

svs 5

Uma Indústria Milionária que
Surge do Sertão Brasileiro

História de um visionário que foi vítima da caçoada
dos amigos, mas agora vende aos Estados Unidos, por
ano, a bagatela de 20 milhões de quilos de óleo oiti
cica, indispensável à indústria de tintas e vernizes.

Vende-se uma casa 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. Svs-I

No Estreito

E APRESENTA AINDA:

GRAMICIDINA - o mais eficaz e prodigioso dos ger
micidas aparecidos depois da famosa Sulfànilamida.

NUM AVIÃO AMERICANO PATRULHANDO O
ATLÂNTICO. Relato de uma testemunha ocular
eôbre o vôo de uma aeronave de 23 toneladas.

PERRY NÃO SE ILUDIU COM OS NIPÕES.
Hã 90 anos atraz, o famoso comodoro já pre
venia o mundo contra a perfídia do Japão.

Vende se
uma casa de

-

secos e molha
dos, bem atH guesada, ótimo
ponto, sita à rua Luiz Del
fino n° 3.4

Vende-se, por 4 contos de
réis, à rua Quintino Bocaíu
va, um terreno com 2 casas,Modernissimas, nacionais, com impressão, registrando em ponto para verdura; Ne.999$900. Venda em 12 prestações por' 2:950$ a título dEt gocio de ocasião. Tratar

propaganda. PROCURAMOS DISTRIBUIDORES CONTA com o proprietário, à esqui-PROPRIA. GttANDE DESCONTO. CARÚ & CIA. Da da mesma rU8, n° 1640.
ISV-l_' Ruft Riachuelo, 14 A,-Rio de Janeiro �v - (i

""

Registradoras ��America"

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO -- Domingo, .formidavel matinée com inicio às 15 horas.
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1581 - FONE 1581 - -FONE 1602 -

A's 7 horas

Cidadão Kane
Com Orson Welles

A nova Escola Aacional de
Agronomia

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

Preços: 2$000, 1$500 e 1 $000
Imp. até 10 anos

Fazem anos hoje:
O jovem Helio Berreta,

tudante; são Executiva da Liga de Defesa
a graciosa senhorita Mo.

ria Sulamita, filha do sr.
Nacional - Florianópolis - Agra-

Eurico Soares de Oliveira,
deccndo atenciosa comunicaçâo rc

funcionario de nossa Côrte
lntiva à empolgante cerimônia da

entrega à Mar-inha cios metais arre
de Apelação; cadados com a cooperação da Liga
a srita. Olga Lehmkuhl; de Defesa Nacional, tenho. grande
a exma. sra. d. Josefina satisfação em congratular-me com

Nappi, esposa do sr. Frc ri-
. o gesto altamente patriótico das au

cises Nappi, comerciante; toridades, estudantes e povo de Flu
a srita. Altair Barbosa; rianópolis, emprestando sua solida
a srita. Nair Vieira de ricdadc à Marinha no Instante graSousa; vc ela vida nacional, que ora alra
a srita. Ulda Conceição, vessamos, Cordiais saudações (a)filha do sr. João Aquino Guilhem, Xlinistro da Marinha".

Conceição;
o sr. José 'I'es to.

Em visita de cordialidade,
pela passagem do "Dia da Violencia nipônica
Imprensa", estiveram, on- Chunquin, 11 (E.). -Sabe
tem, nesta redação os nos- se que os japoneses deter
sos ilustres colegas, jorn. minaram o serviço militar
Gustavo Neves, diretor do obrigatorio na Manchuria.
D.E.I.P. e jorn. Bati.sta Pe
reira, diretor da I.O.E.

Vida Social
CA1UPA�HA DOS lUET_US " Guarda Na 1·0 Io sr. dr. Altamíro Guimarães, Se- 11 C na

crctúrio ela Fazenda e Presidente Londres, 11 (E.) - Passando
da Comissão Executiva da Liga de em revista um batalhão de
Defesa Nacional, em nosso Estado, guardas nacionais, o sr. Chur -
·recebeu elo almirante Aristides Gui- chill talou aos mesmos, reve
lhcm, Ministro da Mur i uhn, o se- lando que a Guarda Nacional
guinte telegrama: "])1'. Altamiro da Grã-Bretanha compõe-se dees-
Guimarães - Presidente da Cornís- 1. 750.000 homens.

LOÇ,lO

Complemento Nacional (D.F.B.) Atualidades N' 11
A voz do mundo Jor. da Guerra Complemento Nacional (D.F.H.) Complemento Nacional (D.F.B.)

A QUINTA-COLUNA, EM SANTA CATARINA
Desfazendo manobras

I
sos dos catarinenses, que se

oro!
Johannes Becker, acusados de

insidiosas gulham, agora mais do que atividades anti-nacionais.
A Policia Civil de nosso Estado, nunca, de bradar aos céus, des- Johannes Becker, como ticou

sob a esclarecida visão do sr. manchando, assim, as intrigas provado, manteve correspon

cap. A. Maurão Ratton, secre- nazi-fascistas: dencia com a embaixada alemã,
tario da Segurança Pública, - Santa Catarina também é dela recebendo grandes quantias
que tem a auxiliá-lo o sr. cap. Brasil. Não é, e jamais será em dinheiro (para espiongem, é

A. Lara Ribas, digno delegado colonia de Berlim.! o mais certo). Foi encontrado
da Ordem Politica e Social, há tambem em seu poder, variado
estado ativa, na defesa de nos-

" Ouinta-colunistas "

material de rádio.
sos interesses. Em todos os pon- trancafiados Os aludidos: quinta colunistas
tos do Estado toram efetuadas Procedentes de Blurnenau e foram mandados à Colônia
inumeras prisões, de súditos do Itajaí chegaram anteontem a esta- Penal, onde trabalharão para o

"Eixo" e, mesmo, de brasileiros capital, escoltados, .os quinta- Brasil (mesmo contra sua von

degenerados, que traíam e pro- -colunistas seguintes: Roberto tade), Vieram encaminhados à
curavam solapar o país, em Holmann, Hans Niemeyer, Sieg- Delegacia de Ordem Política e

trabalho infame, para entregá- frieq. Hassler, Georg Schaier e Social:
lo às mãos de seus senhores de
Berlim e Roma.

Os casos agora divulgados e

o "musêu" anti-nazista, inau

gurado há tempos na D.O.P.S.,
bem atestam essas atividades.
Entre os que procuraram pro

vocar dissenções na sociedade

brasileira, encontram-se alguns
religiosos "arianos" e muitos
elementos da ex-ação Integra
lista Brasileira,' agremiação que
bem se poderia enquadrar entre

as suas co-irmãs dirigidas pela
astuto e diabólico dr. Goebbels.

As autoridades policiais cata

rinenses, porém, estão vigilan
tes. O crime, a traição, o quin
ta-colunismo, serão perseguidos
e reprimidos. Os quinta-colunis
tas, detidos, serão mandados a

ÍIltegrar a falange, dos que já
trabalham para a nossa Patria,
sulcando a terra na lavoura e

na viação.
Apoiadas pelo povo catarinen

se, apoio que não deve faltar
nesta hora grave da nacionali
dade, as autoridades policiais
de nossa terra, perfeitamente
aparelhados seus Departamentos,
persistirão em seu trabalho de
desmascaramento dos que, com

sorriso pretensamente franco,
procuram, nas sombras, opôr
obstáculos à unidade nacional,
E êsse trabalho vem sendo feito

pela nossa Policia, conciente e

persistentemente, com os aplau-

Viuva Elzi Ligocki Silveira e filho, José Ventura da Visitas:
Silveira, Maria Benvinda da Silveira, João, Arí e Ma
ria de Lourdes da Silveira e Dorvalina Ligocki profun-
damente compungidos com o rude golpe que acabam de
sofrer com o falecimento de seu esposo, pai, filho, irmão
e genro OSVALDO PAULO DA SILVEIRA (VADIÇO)

agradecem reconhecidos ao dr. Paulo Fontes o desvêlo demons
trado durante a enfermidade do extinto, bem como às pessoas
que os acompanharam e confortaram neste duro transe e envia
ram corôas e f1ôres.

Convidam outrossim à todos os parentes e pessoas amigas, Viajantes:
para assistirem a missa de 7.0 dia, que mandam celebrar Acompanhado de su a

amanhã, dia 12, às 7 horas, na Igreja de N. S. do Parto, ante- exma. esposa d. Teresa Ra
cipando sua gratidão aos que comparecerem à êsse ato de pie- mos Compeli, acha-se nesta

dade cristã. capital o sr. dr. Luiz Com
peli, abalizado clínico.

A's horas' A's 7 horas

Clubes:
Domingo proxrrno , às 9

horas, terminando às 14 ho
ras, o Lira Tenis Clube efe
tuará animado' 'cock·tail"
dansante. Logo após, em

sua séde social, será ofere
cido, a seus associados, um
almoço.

Cabelos brancos 7
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

.........._ _ _•••••.J-. ..

Dr. SAULO RAMOS
reinícícn

é

sua clincc
em principios do mês

de setembro
f/8.·.·_·_.u·_·_._....·.·.·_._·.........·.·.-.·.-.·...

Comp ai na CP. SA MISCE
LÂNEA é saber economizar
--------

---,
.

Condecorado o gral. Justo
Rio, 11 (E.). - O preso Var

gas condecorou o general argen
tino Agustin Justo com a Grã
Cruz da Ordem do Mérito Mi
litar.

7

JustiçaSublime
obsessão Com Frachot Tone, Warren

Willam e Micha Auer

Feridos alemães
Zurique, 11 (E.) - Sabe-se

ser tão grande o número de fe
ridos alemães retirados da fren
te russa, que já estão sendo
levados para a Holanda e, ali,
tratados em igrejas e escolas.

TOSSE

Com Robert Taylor e Irene
Dunne Realidade do petroleo

nacional

70 aviões por dia
Londres, 11 (Reuters) - A

rádio emissora de Moscou
anunciou que a média de aviões
alemães, perdidos recentemen

te, na frente russo-germânica,
tem sido de 70 por dia.

Para aJliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

Clínica médico-cirúrgica do I�!;cia�!P�mOm�é!!Od�
senhoras - Partos.

AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAl,: es

tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêudíce, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
ltidrocele, varicocele. Tratamento sem
1I0r e operação de Hemorroides e vart
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspltals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

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

mente.

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

AGRADECIMENTO E l\1ISSA

Cabelos brancos t
lIARAVILHOSA I

_IDEA]� HOTFl _.J
Otimos quartos, moderna e excelente localização.
Diarias desde 12$000 - Pensionistas, a combinar.
Manda marmitas a domicilio. - Dispõe de confortaveJ salão

de refeições, servindo almoços no hora rio comercial, garantindo
refeições sadias e escolhidas.- Absoluta higiene e moralidade.

Ambiente familiar.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N.70.

Caixa de Correio, 93. -- Telefone, 1659

Endereço telegráfico: "FRABISIL"'� Florianópolis.
10 v·-l

Pecas �enuinas FORD
ss

Cons.

- ,-

com os concessmnanes:

Tuffi Amin '= Irmão
Mafra, 54-Caixa postal 111-Fone 5166

Chegou a Beirute
Cairo, 11 (E.). - O sr.

Wendell Wilkie, enviado es

pecial do preso Roosevelt,
chegou a Beirute, entrevis
tando-se com o gral. Ca
troux, comandante das Ior
ças francesas combatentes,
ali.

"VIRSI. ESPECIA
DE WETZfL & CIA.--JOINVILLE

IDADE'1Ii
(Marca registrada) ��aA� .�,qC(A, ,

• •

[ l,P!:ClA�DAO(o IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA ELA.VADEl RA

PILULAS DE BRISTOL
PrestlgIa o Govêruo e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta. colunista". (L.
D. N.).

A8

actuam de accõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

Prontas para atacar
Chunquin, 11 (E.).- por

ta-vozes oficiais chineses in
formam que o Japão dispõe
de 75 divisões para atacar
a Siberia.

Exijam' o Sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


