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Estes e�Í).1:él.l1)entQí_3 devem ser

transmitíddã.. O 'mais possível de
sorte que r't'áda, ct1.�f.p..;Jl� f_a;:mília
saiba como 'proceder quer no seu

serviço, quer no seu lar,

�e'
. ,;. .

que lhes estão. confiados, Tudo o

que fôr conservado em cofre, ime
cliatamente ao mesmo deve ser re

colhielo ao primeiro sinal de alar
ma. Em seguiela deve terse como

norma as recomendações constan
tes das instruções junto.
Êsse deve ser evitado. E, para

isso, é indispensavel que todos
saibam como proceder. Assim, ele
veis principalmente destacar des
tas instruções aquilo que se refe
rir à situação local do vosso ser

vico.
A respeito, deveis orientar todos

vossos subordinados, mostrando o

mais objetivamente possível como
cada um eleve portar-se.

Se conseguirmos orientar os nos

sos funcionários, e estes a popu
lação, teremos prestaelo um gran
ele serviço à pátria nesta hora ex

trema em que seu destino está em

jogo.
Devemos" outrossim, impedir

continuamente e de qualquer mo

ela a propagação de boatos alar
mantes bem como palestras sobre
assuntos que digam respeito à Se

gurança Nacional".

•

IOf ma U� I � �[O�
Rio, �3 - A Secção de Seguran

ça Nacional elo Ministério da Fa
zenda fez distribuir aos serviços e
repartições subordinadas o traba
lho do capitão Hugo de Matos
Moura, sobre os conhecimentos in
dispensaveis para a defesa passiva
anti-aérea, com a seguinte "Intro
duelucão'"
No "estado de guerra em que nos

encontramos elevemos encarar a si
tuação em toda sua realidade. Mais
do que nunca é inelispensavel dar
se o máxi�lo. rend!mel�to à máqui
na da administração publica,
Não há, l�ais lugar para quais

quer ambições de ordem pessoal e
cada um dos servidores da nação.

deve cumprir rigorosamente seus
deveres. Desta hora suprema em
diante a pouca produção no cerví
ço, o gasto supéfluo de material
a falta de espírito de coleguismo �
de ate�ção ao direito das partes
passarao a ser considerados atos
de sabotagem e, como tais, puni
dos, Nao podem permanecer mais
no nos?o meio os derrotistas, os

sllnpatl�antes som. o inimigo, os
defensor es do tascísmo ou nacio
nal-socialísmo, os maldizentes do
noss_o regime e governantes.
Nao por espírito de denuncia

mas pelo mais legitimo direito d�
defesa da_pátria, deveis informar a
esta Secçao o nome de todos aque-

vossa leal e patriótica cooperação.
Um ataque aéreo contra qual

quer elas nossas cidades é pouco
provavel mas sempre possível.
Daí a remessa que fazemos elo

valioso trabalho do capitão Hugo
de Matos Moura, aprovado pelo
Estado Maior do Exército, sobre
os conhecimentos indispensaveis
para uma util Defesa Passiva An
ti-Aérea.
Antes de conhecê-los deveis, en

tretanto, ter em vista que o pri
meiro procedimento dos funcioná
rios, surpreendidos com qualquer
fato que venha a perturbar a or

dem, deve ser o ele zelar pela
guarda dos documentos e valores

les que, sob vossa jurisdição, se

jam considerados nocivos aos inte
resses nacionais, Com absoluta
frieza, sem qualquer paixão, sem

simpatia ou antipatia, deveis fa
cultar ao Brasil meios para defen
der-se dos elementos de enfraque
cimento da sua frente interna. No
sentido dos conceitos aqui expres
sos, cumpre-vos orientardes vos

sos subordinados.
Depois elessa advertência, não

podeis omitir o nome dos nocivos
aos interesses da pátria, sem que
com êles, vos torneis coniventes.
Esta Secção entra agora em

uma fase difícil ela qual sómente
poderá sair-se bem se contar com

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

ANO XXVIII

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, par�sitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO

C�;ta��s�Y����S'IRua Vitor Meirelles 18-1' andar.
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Anti-fascistas da primeira bor_a solidarios Herriot dá provas de brio
, com o chefe da naçao Londres, 13 (A_ P.) - A carta do sr. Edouard Herriot,

- "'�.,,- II desistindo da Legião de Honra, dizia, a certa altura, -- de
Ao presidente da República foi enviado o seguinte tele- acordo com o Serviço de Imprensa da França Combatente:

grama: "Soube, pela imprensa, que se concedeu, "post-mortem", a

"Ante a entrada do Brasil na luta contra o nazi-fascismo, Cruz da Legião de Honra a dois oficiais franceses mortos na

expressa pela declaração do estado de guerra à Alemanha e Rússia, sob o comando alemão. Isso me parece intoleravel pa
Italia, os abaixo asinados, anti-fascistas dos primeiros mo- ra a conciencia francesa, e as gerações futuras o julgarão com

mentos, trazem a v. excia. seus aplausos e integral so lidar ie- severidade. Fui condecorado em 1917, e, sendo prefeito de
dade a todos os atos conducentes à obtenção da vitoria, a-sim Lião, recebi a Cruz de Cavaleiro das mãos de Clernenceau.

definindo sua atitude, perante a grave situação decorrente Trairia a sua memoria e o exemplo de ardente patriotismo
das atuais circunstancias. que nos legou, se conservasse essa condecoração. Não desejo

"Vanguardeiros dessa luta, ácorremos hoje para marr+ar continuar pertencendo à Legião de Honra e envio-lhes a mi

com o Brasil ao lado das Nações Unidas, e destruir (J nazt-tas- nha renuncia".

cismo sanguinário, combatendo-o nas suas manifestações ex-

ternas c internas, sobretudo as insidiosas manifestações do

AVISOquinta-colunismo, que tem no integralismo a flua expressão
mais definida.

"E, porque temos, como v. excia., presente a lição das de

Nações que nesta guerra cairam sob o jugo do invasor, cor

roidas pelos dissídios e divisões internas, estamos convencidos

de que só a real e efetiva União Nacional pela defesa da Pátria

poderá conduzir o Brasil à vitória. Atenciosas saudações.
(aa.) Campos da Paz, João Honório de Melo, João Felipe

Leme Jr., Amerino Wan ick, Pedro Coutinho, Valério Regis. A missão dos educadores em
Konder, Gastão Prati de Aguiar, Miguel Costa Filho, Alvaro

Moreyra, Eugênia Alvaro Moreyra, Nelson Porto, Spencer Bit- face da guerra
tencourt, Rivadavia de Sousa, João Antônio Mesplé, Demetrio Niterói ,13 _ Recebendo os

.

t d 1
Mamann, Flávio Poppe, Campos da Paz Jr., Orlando de Melo,

Jogo a SOl' e o governo ou (O

Lamartine Coutinho, Olímpio Fernandes de Melo, Edgard S11S- professores do Instituto de regime e sim do destino da Pá-

Educação de Niterói, que to- tria. Se o papel do professor,
sekind de Mendonça, Luciano Couto, Jorge Saltarelli, Amorim ram hipotecar solidariedade em épocas normais, era impor-
Praga, Rafael Buonochristiano". ao seu e ao governo federal, o tante, hoje novos encargos au-

PI-Iolos femininos norte-americanos' ���n:e�����= ��n��:�u��i��;�� ����i:.v�mg�l:r��o s�e :;I�O��!:�
I pelo diretor daquele estabele- va cada vez mais, e os efeitos

Washington, 13 (A. P.) - Sob a dependência do comando mento, disse algumas pala- dos duros golpes desfechados

de transportes aéreos, acaba de ser constituida, para entrar vras. Declarou que desde já pelo inimigo contra as cída

imediatamente em serviço, a primeira esquadrilha de pilotos aceitava o oferecimento dos I des dependiam da educação do

femininos, em caráter experimental, com a missão de levar d� profesores daquele Instituto, I povo, em matéria de defesa

um ponto para outro do território nacional pequeno aviões do para servirem ao Brasil nesta I passiva. Em Londres, nos prí
Exército. hora em que não -estavam em meiros bombardeios, morre-

------ .. - ram milhares de pessoas. Com

i�ai�iz··B:··RYfF Ofereceu
_

seus vencimentos à �i;��i�a��e���o �: vft���:Çf��
professora de canto Diplo- Marinha de Guerra diminuindo ao ponto de, em

moda pela Escola Nacional Rio, 13. _ O capitão tenente reformado Donald de Azam-
ataques mais intensos que

de Música do R. de Janeiro. buja Lowrides, enviou ao ministro Henrique A. Guilhem, a se-
aqueles, perecerem apenas al

'l'ratar: rua Blumenau, 28 guinte carta: "EXl110. sr. almirante _ Em vista da situação
gumas dezenas. Esperava,

....... _. _ ' _ • _ .� - pois, dos educadores flumínen-
...... � ••��� �_...� Sv';;�:2 creada pela existencia do Estado de Guerra no nosso país, e

desejando contribuir na medida do possivel para o nosso es-
ses, todo o esforço na instru
ção do povo, através os seus

forço de guerra, venho respeitosamente pedir a v. ex. que me

autorize a colocar á disposição do Ministerio da Marinha, des- discipulos, que levariam aos

lares a serenidade necessária
de o início da guerra até o seu termino, o soldo que presente-
mente recebo, sem quaisqur descontos, para que seja destina-

na hora da luta e a reação
contra o derrotismo dos trai

do á aquisição de metais para a nossa Marinha de Guerra, ou dores. Haveremos ele lutar e
que tenha qualquer outro destino considerado por v. ex. co-

mo de melhor utilidade nas círcunstancias atuais".
vencer! - acentuou o coman-

dante Amaral Peixoto. E mais
uma vez concitava todos à
união e ao desassombro na de
fesa comum do Brasil.

DR. JOÃO ARAUJODE
Especialista em doenças e operações

olhos-ouvidoe-rvrría e garganta, avisa aos seus clientes

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

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

U,EBELIôES E1U BERT�IM
Londres, setemb1'O (In toral iado)

_ Berlim agora 6 uma cidade domi

nada pelo terror, Alguns trabalha

dores belgas que regressaram de lá,
estimam em 250.000 o número de

guardas das Tropas de Assallo c

das Tropas de Élite, estacionados
em certos pontos, a-fim-de evitar

rebeliões,
Todas as esquinas das ruas mais

importantes do distrito operário de

Moabit, estão patrulhadas por na

zis tas armados, com a finalidade
de esmagar qualquer tentativa de

revolta. Os edifícios e os lugares
públicos estão guardados pela Ges

tapo. Vários homens e mulheres,
acusados de "conversa. subversiva",
desapareceram repentinamente e

nunca mais se ouviu falar neles.

Prestigia o Govêrno e as

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

CASA MISCELANEA, distribui

dora dos Rádios .R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja-

no, 12.

Dr. SAULO RAMOS
reiniciará sua clíni.ca
em principios do mês

de setembro.
� .- ...

Dez comandantes � aprisionados
Washington, 13 (A. P.) - Pelos dados colhidos no Depar

tamento da Marinha eleva-se a dez o número ele comandante de

navios mercantes aprisionados pelos submarinos inimigos no

ato do torpedeamento dos referidos navios em vários pontos
do Atlântico.

Trigo para a Grecia
Otava, 13 (Reuters) - O

ministro canadense do Comér
cio, sr. McKinnon, anunciou
que o Canadá está disposto a

enviar à Grécia, como presen
te, quinze mil toneladas de tri
go por mês. Aliás, já foram
foram enviadas grandes quan
tidades de trigo para aquele
país .

•.l".I'...,.......-......,.'IfI...,...",.",.•••.J"'.., ...., ....,...........�• .,

Dr. Newton d'Avila
reabriu o consultorio

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

Fone 1067
10 V.-6

.,........•·•·•·•·•···•·•·...·.·.·.·.·.·4·.·.·.·.·.
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N. 8635

Nos desfiladeiros do Cáucaso
Istambul, 13 (l::;.) - Consta que o sr. Stalin orde

nou ao ªral. Voroschilof que fosse auxilia.r o gral. Ti
moshenko na. defesa de Estalingrado.

Sabe-se que os desfiladeiros do Cáucaso foram mi
nados pelos russos, de maneira que os soldados alemães
avançam sob o risco de serem a cada passo soterrados
sob toneladas de rochas.

Apenas 5. integralistas presos
Rio, 13 (c. lU.) - Comunica o secretário de Justíca e Se

gurança Pública do Estado (10 Rio, através da Ag'eI{cia Na
cional: "Noticiou um vespertino carioca, em sua edição de

hoje, sob o título "Vig'ilante o govêrno fluminense", que 3H

nutortdades policiais do Estado teriam prendido e removido

para a Casa de Detenção ;;00 Integralístas, É, evídentemeute,
exagerada a. notícia, que não pode, ter sido colhida em fonte
autorizada. Na realidade, o govêrno fluminense vem mantendo

rígorosa vígflancía para a salvnguarda da ordem publica e se�

gurança nacional. E, para tanto, as autoridades polícíaís têm

pratíeado todos os atos necessaríos, com a prisão dos elemen
tos nocívos. Xo tocante, porém, aos chamados "integ'l'alistas"
apenas cinco prisões foram efetuadas, por atividades compro
vadas, não tendo, pois, fundamento, a notícia em apreço"•....-

_�dmÁ�1
_

. K"�p'1
Execuçoo perfeita de retratos o croion e

oleo. Artistas habeis e especiolisados
em reprodução de fotogra fios antigos
ou estragadas pelo tempo.

ffltd@ e �(J \

RUA sAO BENTO, 83
1.' ANO. - SALAS 4 e 5

SA.O PAULQ.

Estaria travada uma batalha naval
Nova Iorque, 13 (E.) - Diante da alegação alemã

de que estava travada uma "batalha" naval no Atlân.
tico norte, supõe-se que se haja dado um encontro en

tre um comboio britânico e navios alemães de la. linha.
Nada se sabe ao certo, mas acredita-se que os ingleses
desejariam 'Uma "batalha", de fato, para poderem afas
tar, para sempre, as operações navais de Hitler.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1.!. em comodidade. O en

chedor patenteado, a uma .6
mão, faz da Parker, entre tôdas
as canetas, a mais fácil de en
cher, como provaram as expe
riências do Laboratório Dea
vítt, Chicago, III.

Os Truques da
Camuflagem na

Guerra Aérea
Cidades-fantasmas e outros ar

dís estratégicos que induzem os

aviões inimigos a despejar suas

cargas de bombas caríssimas sõbre
alvos imaginãrios. No número de

JULHO de Seleções. E mais:

A felicidade em suas mãos.
A maneira de conseguir em apenas
5 horas semanais de agradãveis
trabalhos manuais, urna inespe
rada serenidade de espírito e

auto-confiança. .. Pago 31.

Uma indústria milionária
no sertão brasileiro. His
tória de um visionário que foi ví
tima da caçoada dos amigos, más
agora vende aos Estados Unidos
20 milhões de quilos de óleo de
oiticica ! . .. Pago 40.

Cuidado com 05 batedores
de carteira! Os truques em

pregados pela gatunagem para
limpar os bolsos dos incautos -

e algumas simples regras para
proteger a carteira... Pago 53.

Como os sonhos nos ajudam
a dormir melhor. Pondo ao

alcance de todos a interpretação
definitiva das visões que nos atra

vessam o espírito enquanto dor
mimos, .. Pago 13.

Não leve o trabalho tanto
a sério - e terá tudo a ganhar I

Veja como poderá gozar de mais
saúde e maior contentamento, pon
do de vez em quando .a devoção
antes da. obrigação�... Pago 1.

Não deixe de ler êstes II outros

artigos notáveis no número de

JULHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A 2.° andar - Ri.

NOVA TÁTICA DAS AUTO
RIDADES ALEMÃES

Liege, (Bélgica), setembro (Inter
aliado) - Noticias de fonte reve

lam quc os atos de sabotagem pra

ticados nas usinas elétricas, força
ram as autoridades de ocupação a

deporlar mais vinte pessoas para a

Europa oriental, como represalia
ao que essas autoridades chamam
de "atos de loucura cometido por
clementos irresponsaveis".
Numa tentativa para convencer a

população dc que ela é realmente

pacifica e colaboradoar, os nazistas

proclamaram que os atos de sabo

tagem são trabalhos de uns poucos
"lobos solitários", e que os cida

dãos de Liege dcvem estar interes

sados na captura dos culpados.
"Eu estou convencido", disse o

Comandante, "de que os habitantes
da provincia de Liêge estão cansa

dos desses atos que prejúdicam os

seus interesses imediatos. Confio
em que eles demonstrarão, por sua

conduta, compreender a desvanta

gem desses atos e desejem sincera
mente a punição dos culpados".

PERDEU-SE ��e���
no trajeto entre a rua Luiz
Pia7Z1l e o ponto dos õnibus ,

uma medalha de ouro com

a eügte de St8. Teresinha e

um alfinete com o nome

Marcia. A pessoa que os en

tregar nesta redação será

gratificada. 5 V. 2

No Estreito
Vende-se, por 4 contos de

réis, à rua Quintino Bocaíu
va, um terreno com 2 casas,
em ponto para verdura. Ne
gocio de o castão. Tratar
com o proprietário, à esqui
na da mesma rua, n° 1640.

5v-S

Ul\IA NOVA ESPÉCIE DE
REFÉNS

Londres, setembro (Intcraliado)
- Procedente da Holanda, chegou
a Lonclres uma pessoa que contou a

seguinte anedota, atualmente circu
lando em todo o território ocnpado:
"Voce ouviu falar na vaca que

mastigou um telegrama alcmão?"
pergunta um holandês. Ao que o

outro responde: "Sim, é verdade.
A Gestapo prendeu a vaca. Ela foi
fuzilada como sabotadora - e os

alemães carregaram mais 50 vacas

para a Alemanha ... como refénsl"

Alugam-se
1 predio de construção

recente para bmilia de tra
amento, com instalação para
crHldo 6 garage, à Avenida
M�UfO Ramos, na 156.
-Duas boas 991a8 para con·

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (60 lado do Banco do
Comércio). Informações: 're
lefone 1.658 e 1.500 ou rua

Joa.o Pinto n. õ- térreo.

contém l/a mais de tinta - para maior

"quilometragem" de escrit�
0_ enchedor, a uma só mão, patenteado pela Pcrrker,
nao só aperfeiçoa e facilita enormemente o abaste
cimento, mas também aumenta a capacidade da
Vacumatic. Esta e outras ccrcterísticcs exclusivas
tornaram Parker a vencedora constante nas competi
ções entre as mais importantes marcas de canetas.
Peça ao seu revendedor uma demonstração da ca
neta com estas caraterísticas vitoriosas.

1.!. em confiança que mere- 1.!. em beleza. Parker Vacu-
<e. 'O depósito de tinta da Por- matic é de fato a -Ióíc das Co-
ker,de televisão total. permite netas =. Nenhuma outra caneta
ver sempre o nivel da tinta. iguala a luminosa beleza de
Contém 1/3 mais do que as seus cintilantes anéis de péro-
canetas com saco de borracha. la laminada.

Contrato de Garontla Por Vido
O -Diornonte Azul> no segurador representa nosso Contrafi
por Vida com o possuidor, garantindo o reparo de quolqust
avalia (exceto em caso de perda ou dano intencional).

. cobrando apenas seis mil réis para embalagem, porte ..

seguro, desde que a caneta venha completa para consêrto.
--------------------------------------

7320 À. venda em tidas as b6a. caiai do rama

Canetas Diamante Azul, 26.5$ para cimo; outras canetas Parker. desde 60$. - Únicos distribuidores paro Iodo a

Brasil e Poslo Central de Consêrlos: COSTA. PORTÉLA & CIA., Rua I.C de Março, 9 - 1.0 - Rio - Caixa Postal .508

o aviso do amigo salvou o general

t·
Contrato
Garantia

por Vida

agora sempre cercado de numero-.
so grupo de amigos, que não o
deixam nunca a sós, com receio
de que seja feita uma tentativa
de raptá-lo, mesmo no centro da
França não ocupada.

MELHORAL É MELHOR I EXPERIMENTE-O!

NOVO ENCONTRO
tler passou a ser considerado

pelos alemães apenas como

caudatário.

Agora por-é UI 08 dois sobas

europeus, devido aos revézes

na Rússta e à desmoralização
crescente das populações civis

na Alemanha pelos torrtücan
tes bombardeios aéreos, já se

estão nivelando; e a desdita

que conjuntamente os vai per

seguindo está colocando Hitler

e Musso1iui em situação de per

feita iiualdade, como verda

deiros náufragos que tentam

do anxílío rccínroco conseguir
um mcio qualquer de salvação.
Visando ('s!:'f'. alvo é que se des

tina certamente o prôxímo en

contro dos (lois parceiros euro

peus <lo Eixo: irão procurai- de

balde uma solução para o pro
blema da sorte dos seus exér

citos e dos seus povos, quando
se aproxima o novo inverno na

Rússia, tão temido pelos nazis

tas, e quando os allados annn

cíam que dentro de alguns me

ses poderão díartamente deste

char um ataque de mil aviões

sôbre as cidades e os centros

militares das duas nações, tão
sinistramente desastradas.

o mais fácil e o maia
mamado de todos.

1.!. em facilidade de escre

ver. A rigidez do pena da
Parker, -Iubriflccdo- pela
sutileza do Osmiridio, esta
belece um novo padrão em

facilidade de escrever e vi
bratilidade.

O-Mucus da
Asma Dissol
vido em Um Dia
Os ataques desesperadores e violentos da

.lIma envenenam o organismo, minam 11.

energia, arruínam a saúde e debilitam o co

ração. Em 3 minutos, Ma n d a c o, receita de
um famoso médico, começa a circular no

sangue, dominando rapidamente os ataques,
Desde o )J r I m e i r o dia começa a desapa
recer a dificuldade em r e s p i r a r e volta o

sono reparador. Não é preciso continuar
usando drogas, cigarros ou injeções. Tudo
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes
de Mandaco às refeições e ficará comple
tamente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de caS08 rebet
nes e antigos. Mandoco tem tido tanto êxito
que se oferece com a garantia de dar ao

paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma

em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser

restituído o pacote vazio. Peça Mandaco em

qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.

M endaeo o4:o::",::.m

As relações entre Hitler e

Mussolini "Vêm sofrendo atra

"és dos anos as mais sensíveis

alternativas. Quando' o treslou

cado chefe nazista se apoderou
do govêrno aprovr-ítando-se das

fraquezas do octogenário mar-e

chal Híndenburgo, Mussolini

levou anos a aproximar-se den
nítívarucnte do Fuehrer, e até

mesmo as relações entre a Ale·

manha e a Itália chegaram a

estar tensas devido à questão
da Áustria.

Finalmente, lJOI'{'m, os dois

famigerados dítndores, tão li

gados pelas suas ifléias de tru

culência de processos políticos,
se acamaradaram, e o resulta
(lo foi a agressão desabrida feio

ta ao mundo e aos princípios
de humanidade de todas as na

ções ctvíltzadas, agressão da

qual a Itália passou a comparo

ticipar julgando que ia reco

lher os fáceis despojos de uma

Prança que surpreendentemon
te foi vencida. Depois de tantos

embates, que aliás se preces
saram terrtvelmente e de ma

neira ínvarlavehneute desvan

tajosos para a Itália, que per
deu a maior parte de sua frota
e de seu império colonial, Mus·
solini cm vez de aliado de Hí- (Correio da Manhã)

-

Crédito Mútuo Predial

ProprieMrios: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao prestamtsta Líberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12C 13, o prêmio
que lhes coube f'ffi 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 anos atraz, com o prêmio maior,

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

VENDE-SE �� �i��
«Fultboot», para remo ou ve

las. Bem leve e novo. Preço
baratíssimo, de ocasião. Tra
tar à rua Esteves Junior.
n, 135. 6 v. 5

Dr. G.

Londres, 12 (De sir John Pol
lock, comentarista diplomático
da Reuters) - Fracassou recen"

temente, por pequena margem,
um "complot" organizado para
raptar o general francês Giraud,
que, segundo consta, após sua fu
ga sensacional da Alemanha, se
acha tranquilamente instalado nu

ma residência perto de Lião.
Giraud, recordamos a propósito,

era tido, em princípios desta

I
guerra, na conta de um dos três
melhores generais da França, sen
do os dois primeiros o general Bil
lote e o general Huntziger, ambos
já ·tragicamente morto.
De acôrdo com informacões ori

undas de fontes autorlzadas, Gi
raud recebeu há

.

pouco um cor
dial convite .para ir a Paris assis
tir a um desfile de tropas alemãs,
porém, antes mesmo de pensar se
aceitaria ou não, recebeu Giraud
de um amigo, que tem na capital
ocupada, uma 1101;a, dizendo que,
se fosse, não voltaria mais. O con

vite, dizia-lhe o amigo, nada mais
era senão um cínico pretexto para
atraí-lo ao âmbito de ação elos gero
mânícos, que, uma vez, colhen
do-o em Paris, prende-lo-iarn para
reconduzi-lo à prisão de onde es-

capara.
Diante disso, é evidente que o

general Gíraud recusou o "convi
te". O veterano militar acha-se

Representantes:
MACHADO & Cia.

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

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Base Aérea de Eloríanópolts em 5 de Setembro de lU42

QUINTA ZONA AÉREA
De orelem elo 8111". Tenente Coronel Aviador. Comandante ela Base Aérea de

Florianópolis. acham-se abertas, nesta Unidade, até o dia 13 elo corrente, as ins
crições para completai' o efetivo, de praças, desta Base, cujos candidatos deverão
satísrazer as seguintes condições:

a) - Ser reservista de la. ou 2a. categoria;
b) - Bôa conduta (atestada passado pela polícia);
c) - Altura m inirna - 1,m 62;
d) - Robustêz fisica. comprovada em inspeção ele saúde, na Base;
e) - Idade, entre 18 e 30 anos, completos.
Os interessados deverão npresen tar-se munidos da carteira de reservista, ou

documento equivalente, atestado de conduta etc .. devendo comparecer neste Estabe
lecimento, no primeiro expediente dos dias uteis.

Tempo ele serviço - 2 anos. Condução - OG.30mns. - que larga do mercaelo
público desta Capital.

Milton da Silva Sarmento
Primeiro Tenente Aviador, Encarregado do Pessoal

Nova formação de choque
Fronteira suiça, 12 (R.) - O estado-maior germânico criou nova

formação de tropas de choque, cujo papel consiste cm atacar as posições
fortificadas com canhões da defesa anti-aérea e tomar parte no ataque,
usando 'a mesma arma, quando fôr possivel. Essas formações, que não

foram ligadas a nenhum serviço, depende diretamente do Comando Ope
racional, entrando em ação cada vez que um fortim é capturado por
meio dum ataque de surpresa,

18 DE SETEMBRO
Mais um formidável sorteio rf'aliza rá 6 Crédito Mú

tuo Predial. no dia 4 de Setembro (61.feira).
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua. caderneta na sé de da

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

................................................... ,.....

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

Vende se
uma casa de

-

I'ecos e molha
d .s, hem afrt'gues8da, ótim«
ponto. sita à rua Luiz Del
finó n- 3.4 15v-1S

elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone FtG8.
-

Por preço de ocasião
venuem se: dormitorio (Rio

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

(asa e terreno
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-S

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

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

apartamento 112.
"

Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

(on5ulta
PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

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

5v�.4

Contribuição

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: SEDAS :
: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
•• das Ih íáb

•

•
me ores a ricas do país, são •

: encontradas nos balcões da :
· :
! Casa SANIA BOSA �
•

•

• Diáriamente recebemos novidades :
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Auxiliar de escritóri.o

disposição, para o

trabalho, memona

prontamente alerta, são coisas ím

possiveis quando não se têm re-

guladas as funções digestivas.
O "Sal de Fructa" ENO é o regu
lador ideal do sistema intestinal.

Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

tNO "SRL DE FRUCTR"
OS PESCADORES

E A GESTAPO
Nova Iorque, setembro (Interalia- •

do) � Aos olhos da Gestapo, todos
os pescadores franceses c belgas que
lançam suas linhas ou suas rêdes

I
lias águas do Mar do Norte, são sus

peitos. Descobriu-se recentemente

. que alguns botes foram até a costa
I
da Inglaterra, ali desembarcaram

alguns foragidos e reLornaram com

armas para a Brigada Branca, ocul
Las sob os peixes.
Depois disso, os pescadores só po

dem obter gasolina em quantidade
suficiente para levar seus barcos

até o local da pescaria. Da volta se

encarregam os botes alemães de pa
trulha. A despeito desses e outros

obstáculos, o duplo-tráfico conli

núa, embora com algumas interru

pções e execuções.
A Rádio do doutor Goebbels

anunciou, faz pouco tempo, que se

te membros da Brigada Branca fo

ram sentenciados à morte, enquanto
seis outros receberam diferentes

penas - todos por atos de sabota

gem.

A sabotagem é o trabalho da Bri

garia Branca. Enquánto espera por

oportunidade melhor, vai aumen

tando seu arsenal com o que lhe

trazem os pescadores.
De acôrdo com os relatos df' Ulll

emigrado belga, publicado no "The
Times" de Londres:
"A Brigada Branca é uma das

muitas organizações que estão co

letando armas, em segredo, e pre

parando-se para desempenhar o

seu papel, quando os aliados, um
dia, invadirem o continente".

OS 'l'RABALHADORES GRE·
GOS �ÃO COLABORA}!
Londres, setembro (Interaliado)

_' O "Daily Telegraph" publica uma

nota do seu correspondente em Is

tarnbul, cm que se salienta a dificul
dade com que lutam os nazistas no

sentido de obter operários gregos

para as iridustrias bélicas do Reich.
"Ultimamente as autoridades na

zis tas, na Grécia, recrutaram, aqui
e ali, um grupo de trabalhadores
somando uns 20.000. Mas no dia fi
xado para partida, apenas 550 pes
soas apareceram na estação. Os ou

tros desapareceram, fugindo para
as montanhas e florestas.
"Os gregos não consentem siqner

em trubalhar nas fábricas do seu

próprio país pois êles sabem que o

próprio país, pois eles sabem que a

produção será leyadà para a Alema
nha".

Pl'isno
deVentre
* é um mal que exige

muito mais que um

simples purgante. Para um
a lí v i o completo, deve-se

atacar diretamente a causa,

restabelecendo a atividade
natural dos intestinos. O

Leite deMagnesia dePhillips
é um laxativo suave mas de

.

efeito comprovado, ele toni
fica o tubo intestinal sem

produzir cólicas nem habi-

o GAROTO HITLERPrecisa-se, parti os servi
ços de auxiliar dA escr itórío.
de uma moça, com prática
ou conhecimento do mesmo,

Iulcrmações nesta Redação.
15 VA -- fllt.--ls

Determinado empregaelo da
Leopoldina registrou em 1936,
num cartório ele Cantagalo,
um filho com o nome de Hitler.
Nessa época, o homem era um

fanático do Fuehrer. Depois,
porém, que este pavoroso indi
víduo, por intermédio de seus
submersíveis piratas, começou
a torpedear nossos navios e a

matar nossos compatriotas, o
homem passou a abominar o

nazismo e rompeu relações
com o chanceler elo Reich.
Verificou, então, que o seu

garoto Hitler não podia con

servar êsse nome, sinônimo de
bandido internacional, e que
era o ele um homem que se

tornara estupidamente inimigo
de sua pátria.
Resolveu, então, dirigir-se ao

chefe do Govêrno, confessan
do-se envergonhado por ter si
do nazista e pedindo autoriza
ção para trocar o sinistro pre
nome por Hilton. A carta foi
pessoalmente mostrada ao pre
feito ele Campos pelo arrepen
dido e envergonhado cidadão.

O episodio requer um co

mentário, '- diz o "Diário de
Noticias", do Rio. É comum fa
zerem certos pais registrar os

filhos recemnascidos com pre
nomes de estrangeiros que ha
jam tomado na cena política
do mundo grande notorieda
de e, para isso, por insensatez,
por ignorância, ou por mo

mentaneo entusiasmo, não cui
dam ele verificar se esta fama
é realmente digna de ser apro
veitada como influência para
a escolha de um nome que a

-

criança de hoje, homem de
amanhã, terá de carregar pela
vida inteira.
Esta falta de cuidado tem

produzido não poucas dece
pções, e causou ao homem de
Campos arrependimento e ver-

gonha. Aliás, em 1936, Hitler,
'que escalou o poder três anos

antes, já era muitíssimo sus

peito à paz na Europa, e,
rearmando freneticamente o

Reich, já era previsto como

iminente perturbador do muno

do. Como próprio dos homens
é errar e - peor ainda - ín
sistir no êrro, o mais pruden
te é abandonar-se, como regra
geral cautelosa, a mania dos

prenomes ele políticos e esta
distas estrangeiros e limitar
se, o mais possivel, à "prata de
casa".
Porque (é isto sumamente

importante), não tem um pai
o direito de dar a um filho
um prenome exótico que, ele
futuro, possa humilhá-lo, avil
tá-lo ou ridicularizá-lo entre
os seus compatriotas. O nome

pertence ao filho, e não ao

pai, e por isso. na sua escolhe"
deve prevalecer o bom senso,
e jamais a estravagância, su
cetiveI de complicações derri
mentes ou prejudiciais pelo
tempo adiante.
Assim, pois, o caso elo garo

to Hitler, entre tantissimos ou

tros mais ou menos semelhan
tes, eleve servir aos pais ele
exemplo e lição.

tuar o organismo.

:

lambem em
forma de
comprimidos
sob o nome
MILMA

Só ii s autoridades Interessa
rá, de-fato, o que sabes a res

peito da "quinta-coluna". (I;.
D. N.).

Senle dôres nos
RINS E NAS COSTAS 1
• Reumetismos, dôres nAS juntAs,
pés incbedos, olhos tmpApuçAdos
,ão alguns dos sintomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

sangue. Para esta doença, to
me Pílulas de Foster que ihe
devolvem a saúde.

Pilulas d. I'OSTER
Para os Rins e a Bcxi'L
Preferidas porque sío �

• Diuréticas c balsâmicas.
• Desinteram e ativam os rias.
• Fáceis de tomar.
• Indicadas pari uricemias, urerrites e

cistites.

.IImCo p.1a D.N.S. 11_ N.'m •• 15-4-42

Sociedade Cooperativa de Hespcnscbilídcdes
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trslano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério d{i Agricultura pelo Certlfícado
n. I em 20 de Setembro de 1938.

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

FLOH,lANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRlCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
sr-m estr-al, em Maio e Novembro.

Paga todos os ceunens das' apÓlices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

.

melhores taxas :

C/C à dísposlçãe (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6%
C/C A'fiso Prévio 81,f)
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das 8" Repartições Federais. Estaduais e Munlcípaís.

Não tenhas dúvída em de
nunciar um "quinta.coluna",
por mais que pareça teu amí
g'o; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).
Cabelos brancos f LOÇÃO

MARAVILHOSA!

SEJA SUA PROPRIA
Máquina de escrever
Venue-s e uma, marca ·Rt>

mington» n. 12, complete
mente r-tormaoa, com 90
flRpaços. Negocio diréto coro
Alberto Moritz

5v-S

Médica Espirita
Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es·
ta'cio de Sá, 1421°. ando Telef.,
22-1092- Rio de Janeiro.

Ha solnmentos que
fazem envelhecer. E as

Senhoras, que dêles pa
decem, o sabem muito bem.

sadêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

frimentos, que são evitaveis.
Use A SAUDE DA MULHER.

Taes são as Irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo.
no funcionamento do deli- raso, o poderoso remedia
caco organismo feminino, traz no nome o resumo de

suas Virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de
sauçJe e bem-estar.

como excessos: faltas, pe
riodos dolorosos, que tornam

eértas fases do mês um pe-

A SÁUDE DÁ MULHER

-,-- -'._-'--".'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a guerra"
consideraç5es, assim conclue o

r
cos de nossa defesa, inclusive

cia. Os alemães tentam obte- articulista: "Em tais círcuns- aqui no Rio, devemos prepa
la na Rússia, de onde, assim tâncias, Dacar perde para nós

I
rar-nos para corresponder

providos, investiriam por Suez o caráter de base francesa e lhe ao heroismo, se a batalha

e pela Libia, na direção da adquire o de trampolim ale- vier como tudo indica, a gene

África Ocidental Francesa. A mão, de igual modo como a ralizar-se. Resumindo, não de

seguir, submetido o Brasil, es- frente russa e a frente amer i- vemos ter senão uma idéia: a

tariam a dois passos do pe- cana, particularmente a fren- guerra; e, quando ela porven
troleo venezuelano e mexíca- te brasileira. O norte do Brasil tura nos fugir, à mente, que

no. O programa da Grande escreveu as últimas páginas seja para substituirmos a idéia

Alemanha, concebido pelos fi-I da história de nossa integrt- pela própria guerra. Tudo

lósofos receberia a consagra- dade territorial. Será chamado quanto se afastar dessa manei

ção dos técnicos". I a escrever outras, e nós todos, ra de. sentir será fraquesa ou

Depois de diversas outras nos diversos pontos estratégi- traição".

"Não devemos ter senão uma idéia
"Rio, (P_ C.) - O sr. Costa

Rego publica, na sua habitual

secção do " Correio da Ma

nhã", incisivo artigo, em que
diz, inicialmente: "Decide-se

hoje muita coisa na frente rus

sa de batalha; mas pareceria
exagero dizer que ali tam
bém se joga a segurança do
Brasil. É para esta realidade

insuspeitada que nos projeta
agora Anton Pettenkofer, re

velando e descrevendo o plano
do ataque alemão ao continen-

te americano. Trata-se de re-I .

produzir em estilo gigantesco do extremo leste brasileiro, ou
a invasão pelos ares praticada seja o nordeste, à procura do

primeiro contra a Noruega e ponto mais exposto: Natal.

depois contra a ilha de Creta. Despejando nessa base as tro

Os alemães fabricaram com pas de ocupação, dai irradiria
êsse objetivo milhares de o inimigo para outras conquís
aviões, cada um dos quais po- tas: o canal do Panamá, o Mé�
de conter e transportar cinco- xico e os Estados Unidos, con
enta ou sessenta homens e Jugando seus esforços com os

tambem um carro de assalto.

AI
do Japão, este atacando no Pa

frota assim organizada parti- cífico. Mas os novos monstros

ria de Dakar, em ligeiro salto alados necessários a tal ofen

sobre o Atlântico, na direção siva requerem muita essen-

•

•

Atividade' em Gibraltar
Londres, 13 (A. P.) - Telegramas de fonte britânica di

zem que em Vichí circulam noticias ácerca de extraordinária
atividade de barcos de patrulha britânicos em Gibraltar. Te
riam chegado à fortaleza britânica algumas "fortalezas-voa
doras" .

Vida Social
Fazem anos lloJe I
O sr. prof. Belarmino Cor

rea;

A banca examinadora es

teve assim coriet itu idc :

Presidente: prof. Mario Bott
Dr. Alvaro Millen da Sil�
veira e Dr. Vilmar Dias. Se
cretário: prof. Flávio Fer
rari.

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

)�&Ã� .�'I?C(A,
• •

[ I..PCClAUDAO(

IDEALHOTEL
Otimos quartos, moderna e excelente localização.
Diarias desde 12$000 - Pensionistas, a combinar.
Manda marmitas a domicilio- - Dispõe de confortavel salão

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

Ambiente familiar.

o sr. Eliseu Toneli;
o sr. Laura Toneli;
a menina Ligia Nascimento;
o sr. Indio Fernandes;
a srita. Alice da Costa A

rantes;
a sr ita, Dalva da Luz Mohr;
a srita. Alaide Rodrigues.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N.70.

Caixa de Correio, 93. -- Telefone, 1659

Endereço telegráfico: "FRABISIL" - Florianópolis.
10 v·-2

Cometa gigantesco
,

aparecera'

Vaci.1.e o seu filho cori

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Santiago do Chile, 13 (Reuters) - O astrônomo chileno,
sr. Munoz Ferrada, conhecido pelas suas predições, anunciou

que gigantesco cometa, de proporções dez vezes superiores ao

de Halley, será visivel da Terra nos primeiros dias de 1942. O
sr. Ferrada acrescentou que brevemente dará a conhecer a po
sição exata do cometa.

__1..., . ue poros obs

iA Não deI;ce q cutâneoS e

.

d residuos lheçamtrUl os, a enve
de maquilhagem Conserve a

rematuramente. usando, nap
1 limpa e fresca, Sabonetepe e ./. o .

banho dIa.oo, de preCiOSOS
FeItO .' ·per-Gessy· H braSIleIra, .

61eos da. ora
tinas essênclalsdo com -r: a pe e

fuma viv111ca.
naturais, qessy aS funções VI

m lhe aletar , ico porquese. E é econom e ren-
talS. .

ta espuma
duz mUI

pro .

de maIS.

Trabalho obrigatorio
na Fran<a

I
Londres, 14 (E.) - A emissora

de Paris, controlada pelos ale
mães, noticiou, ontem, que o

governo de Vichí impôs o tra
balho obrigatorio em toda a

França,

TABELA
POR PONTOS PERDIDOS
Flamengo 8
Botafogo 9
FIuminense 10
Madureira 22
S. Cristovam 24
Vasco 25
America 26
Canto do Rio 29
Bangú 38
Bonsucesso 39

tragos. Buna arrazada-- Revolt�= na Macedonia�.�bú-lg8r-a-.SOFRE DE CA- Melburne, 14 (E.) - Pavoroso

T'ARRO E NA-O ataque re.alizaram.os pilotos alia Istambul, 13 (E.) - Sabe-se que'a t'êvolta no. Mo.�
. dos contra a base de Buna cedonia búlgaro estalou depois da tentativa de morte

OUVE BEM? (Nova Guiné), durante 2 horas. contra o ministro do Interior da Bulgaria. Os revol toscs
Dezenas de toneladas de bombas refluiram para os distritos fronteiros à Jugoeslavia e tra.
foram arrojadas pelos aviões de vam furiosos tiroteios com a policia. A tê agora, todas
tipos mais pesados, inutilizando as tentativas para restabelecer a ordem têm sido bale
totalmente as instalações. Foi dados.

.

essa a operação aerea mais in- Uma radio emissora noticiou que está tomando vul
tensa realizada sobre um só to a revolta armado contra os nazistas e milhares de po -

ponto, na região do Pacífico. triotas com armas e munições russas. ao que parece,
Segundo se informa, o aer ó- abateram quase todos os militares e funcionarios bu l

drama de Buna não servirá de 9 aros pró-nazistas.
base contra Port Moresby. I -.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;======�

O que souberes não contes ao Vida Esportiva III Iteu.amig'o, I.IOis ? amig�? d� teu
.

J�VENTUS x UNIÃO Ecos e Notícias
amlg� pO,�e Sei um quinta- Realizou-se ontem em Biguas

-

eolunísta . (L. D. N.). sú movimentada peleja entre os

� quadros dq Juventus e do União,

n_lf]IIIIII:[II�IUII'!1 I

�eer�in:no�o em honroso empate, te��áCt�:ur��pa��J:i�!e Cd�
É MAIS QUE UM A partida preliminar terminou Técnica Comercial e Proces-

NOME, É UM em empate de 1 a 1. sos de Propaganda da Aca-
8 1MB O L O f demia de Comércio de Sta.

CAMPEONATO CARIOCA Catarina, realizado nos dias
Botafogo 3 x S. Cristovam 3 8, 9 e 10 do fluente, foi
Flamengo 8 x

- America 5 aprovada, com notas distin
Fluminense 5 x Canto do Rio 4 tas, a srita. Silvia Carneiro
Vasco 4 x Bangú 3 da Cunha, dileta filha do
Madureira 5 x Bonsucesso 1 Sr. ceI. Silvino Carneiro da

Cunha.

sas colunas já se encontra a

menos . de 70 kms da capital,
Tananarivo.

COHSIDERAVEIS ESTRAGOS
Londres, 14 (E.) - Fotogra

fias obtidas pelos aviões de

reconhecimento ingleses revelam

que o importante centro indus

trial alemão de Dusseldorf, bom
bardeado pela RAF quinta-feira
última, sofreu consideráveis es-

••••••••••••••••••••••••••

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus colegas e dl
entes que reabriu seu

Estalingrado resiste· gloriosamente Labor:!��::e:�linicas
Moscou, 14 (E,). - No comunicado da meia noite, o alto Rua Vítor Meireles, 26

comando russo informou que, nas últimas 24 horas, as tropas
•••••••••••••••••••••••••t

nazista� lançaram 40. ataques violentíssimo� contra Es�al.in�rado'l Rumo a Tananarivo
os quais fo.ram repelidos com' enc:.rmes balxa� para o 1mm1�0. Cairo, 13 (E.) - Noticia-se

Acredita-se que, se os alemaes prosseguirem nesses furiosos

I que
a marcha das colunas bri

ataquei, �on: a perda de milhares de soldad�s, serão completa- tânicas, em direção ao centro

mente aniquilados dentro de pouco tempo, as portas daquela da ilha de Madagáscar se rea

estratégica cidade. liza favoravelmente. u'ma des-

Dr. LAURO D.AURA) A ��:=��scC::::::o:os
Doenças de Senhoras- _

Vias-urinarias I Nova Iorque, 13 (Reuters)
Tratamento espectalísado - Depois de um raide contra

das afecções crônicas do 40 cidades e aldeias de Nova

aparelho genital feminino. Jersey os G-Men detiveram 25

Tratamento moderno de estrangeiros Inimigos e cap

gonorréa crônica por meio turararn uma emissora de on

de eletricidade. Varizes. e da curta, material de propa
hemorroides sem operação. ganda do eixo e armas de fogo.
Fisioterapia - Diatermia e A maior parte dos detidos é

irnfra - vermelho. constituida de alemães e ja-
Consultas - das 10 às 12 poneses.

e das J5 às 17 horas. ------------�-----------

Consulto rio - R. Tiradentes
14. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Te!. 1.607.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI- {

LHOSA 1

Aos vinte'anos serão
convocados

Washington, 13 (A. P.) - O

secretário da Guerra, Stimson,
informou que todos os estu- Zurique, 13 (E.) Diz-se
dantes alistados na reserva em Berlim que iii batalha pela
das forças armadas serão cha- posse de Estalingrado che g 1 ao

mados ao serviço ativo assim seu termo. Acredita-se que, a

que completem vinte anos .Ie pos tomarem essa praça, os ale

idade, visto estar aumentando mães suspenderão sua ofensiva
a necessidade de potencial hu- na Russia, estabelecendo suas

mano. {linhas sobre o Volga.

Peças �enuinas FORD
Só com os concessionários:

Tufli Amin .& Irmão
(on5. Mafra, 54-Caixa postal 171-Fone 5166

o aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nus

ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmenle eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla.
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parrnint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zumbidos
nos ouvidos, farão bem experimen
tando Parmint.

TOMEM

�nhD Crels8ta�1
"Sn.VEIRA"

o que se pensa em
Berlim

o comandante do
«Maldanado';

Montevidéo, 14 (E.) - Anun
ciou-se nesta cidade que o co

mandante do vapor uruguaio
"Maldonado" torpedeado, há
algum tempo, fóra da costa

oriental dos Estados Unidos, se

acha detido em Berlim.

EVITE A DIFTERIA

o sabão

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

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

"ViaGEM ESPECIALIDADE"
de WETZEL & elA .--JOINVILLE Marca regisrrade

recornmenda-ge fanto para roupa fina como para roupa commum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


