
Deve Rrr registrado com emocão
o movimcnto que se desdobra {lor
parte de mães, filhas e esposas
brasileiras, em tôrno dos aconteci
mentos que absorvem a atenção
de todo o país, diz o "Correio da
Manhã", do Rio. Não foram ne
cessários apêlos, para que em to.
dos os lares despontasse o sen tí
mento do dever cívico. A mulher
brastleíra, como a de todas as pá
trias conjugadas 110 combate ao

illi�ll�gO número .um da civflizaçãn, mulher brasileira terá sentido vi
qutça da hurnamdade, reclama um brar com tanta intensidade o senti
posto de colaboração onde quer mento patriótico, e em nenhuma
que possam ser úteis p llI'oveitosos outra, como na presente provação,
seus préstimos. Essa atitude não é teria mais nítido o dever da sua
um ineditismo. Há, na história do cooperação em todas as Intcíatí
Brasil, capítulos magnificos, págt- vas, compativeis com 'seu sexo,
lias comoventes, episódios de relê- desttnadas a assegurar a vitória do
YO, por �))lde se

.
comprovam atos Brasil, ao lado de outras nações

de h,e�'olsmo llratlcados poi- filhas

1 que já
veem de mais longe comba

do lJaIS. tendo a Invasão de bárbaros. A
Nunca, porém, como agora, a ofensa ao Brasil, o desafio atirado

�

ao nosso espírito de paz c à nossa "Sois mãe? Tendes um dever a partida dêssee-entes quenídos para
vida tranquila de ordem e de traba- cumprir: mostrai a vossos filhos o os setores em que a Pátria recla

lho, foi de tanta brutalidade, de tão caminho único que lhes cumpre ma seus serviços. E trabalhai como

revoltante selvageria, que, em vez seguir. Sois esposa? Tendes um êles, em tudo em que fôr possível
de provocai- lágrimas, inspirou a dever a cumprir: ocultai lágrtmas e aproveitável -vossa. cooperação.
nossas patrícias uma atitude varo- e fortalecei ainda mais a dísposí- E nessa hora sombria, mas que
ntl, Ievando-as ;apidameIite ao en- cão patr-íõtíca de vosso marido. transcorrerá sob o ráio lun�i,n?so
centro da

gra.lld.
I' cruzada nacional

8.'.OiS
filha

ou. .irmã?
Premiai

I
<lI'

"".osso.
sentimento ])HtrlotIc�,

Que se organiza para a defesa da

I
com um sorriso carinhoso e com Icmbraí-vos de que, na mesma SI-

Pátria. um beijo de. encorajamento o tuacão em que vos encontrardes,

� já �ão será l)reci�o perguntar I ad�us dc vosso pai ou de vosso ir- estão ,�Ililhões de mulheres no

e lln!'r a mulher brasítcíra: mao, se porventura soar a hora da mundo .

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos

úlceras.
.

Tratamento das afecções do
couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE·CARVALHO

ANO XXVIII da 1942 I
Sub-agentel nOI principal.

muncípiol do E.tado.
17P.

Santiago do Chile, 15 (A. P.) __.__ A Secretaria Geral do govêrno anun-

Buenos Aires, 15 (A.N.) - O General Justo, que regressou ciou quc a comitiva que acompanhará o presidente Juan Antônio Rios

ante-ontem do Brasil, continua a receber, em sua residencia na sua viagem aos Estados Unidos se comporá do ministro da Economia

particular, cumprimentos de numerosas personalidades, com as e do Comércio, do ministro-secretário geral do govêrno, do presidente
quais vem trocando idéias acerca da visita que acaba de realizar da Câmara dos Deputados, um senador, o embaixador chileno na Bolí

ao vizinho país. via, um deputado, UJll ex-deputado, o ajudan le militar do presidente da

Nas declarações feitas perante os representantes da impren- República, um secretário diplomático e, na qualidade de <secretário par

sa, o gal. Justo manifestou a opinião de que existe no Brasil ticular, um filho do presidente.
um sentimento de unidade. Acrescentou que o povo brasileiro ·Esla comitiva será integrada, nos Estados Unidos, pelos chefes das

compreendeu a responsabilidade que lhe cabe neste momento es- fôrças armadas chilenas que atualmente ali se encontram o general
pecial da História. Arturo Espinosa, o almirante Vicente Mcrino, o comodoro do ar Carlos

"O Brasil simboliza-afirmou o general Justo, a causa da Puga.
America e todos os principias de Direito, da Democracia e de A data da partida do presidente Rios eslú marcada para 15 de ou-

Liberdade, no qual se formaram os homens deste Continente". rubro próximo.

Consultas: Das 14 às 11 horas.
Bua Vitor Meirelles 18-1' andar.

Machado & Cia.
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Não houve luta Das

A causa do Brasil é a causa

Democracia e da Liberdade

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

de Estalingrado
MOSCOU, 15 (REUTERS) .. INFORMA.SE, OFICIALMENTE� QUE NÃO HOUVE LUTA NAS RUAS DE ESTALINGRADO. AS NOTíCIAS DE MOSCOU

QUE DERAM 'ORIGEM A ÊSSE BOATO SEM FUNDAMENTO FALAVAM APENAS "EM COMBATES FERIDOS NUM POVOADO SITUADO A OÉSTE
DE ESTALINGRADO".

Prestíg.la o Goyêl'no e as

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

Esforço para a Vitória

SíMBOLO' DE PRECISÃO I

o Modêlo Teddinqton
*

A ESTR�lA no mes

trador identifica O

relógio de pulso
com o tipo igual
do máquina que
obteve o melhor re
sultado de precisão
até hole registra
do em Teddington.

aw', .'/�"; CK 2271 - aço 590$ - DB 2189 -Tolheado 720$
�:�//�%;é�(� OT 2271 - ouro 18 kt. 2:300$

W#'4M,:,Z� �)'
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- O relógio de pulso de preclsBo oficialmente comprovada I

cessionário autorizado Omega,
escolha o seu Modêlo Tedding
ton e orgulhe-se de possuir o
relógio de pulso cuja precisão
é oficialmente comprovada I

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORlOG�R!

OMEGA GENEBRA - SUfÇA liNêI

*

ruas

N. 8636

dai A visita do chefe da Na�ão Chiiena
'

«Não
aos Estados Unidos

entreguem as colbeitas
aos alemães»

Londres, 15 (Reuters) - Falando em cinco idiomas - inglês, ale

mão, francês, grego e italial;o - o secretário Parlamentar do Ministé
rio dos Transportes de Guerra, sr. Philip Noel Baker, dirigiu apêlo aos

trabalhadores da Europa ocupada pelos nazistas, para quc não entre
guem as colheitas às autoridades germânicas.

Falando ao microfone primeiramente em inglês, o sr. Noel Baker
foi apresentado no serviço europeu da BBC, ao mesmo tempo que era

anunciado que a "mensagem regularmente transmítida todos os sába
dos, de conselhos e informações aos países oprimidos, permitindo-lhes
tomar parte ·na guerra", seria dirigida hoje aos operários cru trans

portes.
"Os nossos trabalhadores em transportes, disse o secretário, estão

fazendo o necessário para que as colheitas britânicas sejam remetidas

para onde devem ir e, portanto, deveis fazer o possível, na Europa, para
que as vossas safras não sejam expedidas para onde não o devem ser,
isto é, para o Reich e a Wehrrnacht . A Alemanha necessita desespera
damcntc das 'colheitas européias. Tomai, pois, a resolução desesperada
de fazer com que ela não as obtenha".

Rio, 15 (C. M.) - Um grupo de funcionários da Secretaria do Ins

tituto Brasileiro de Geografia c Estatística vem de lançar entre seus

colegas as bases de uma campanha com os seguintes objetivos: a) -

mobilizar, num grande movimento nacional, as energias morais, inte

lectuais e materiais de quantos servem, em todo o país, nos diversos se

tores - estatísticos, geogr áf'icos e censitários - do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística, a-fim-de que, com o' máximo desprendimen
to pessoal, possam os ibgeanos contribuir eficientemente para o esforço
de guerra do Brasil; b) - criar na comunidade ibgeana, o estado de

vigilância contra os inimigos da Pátria, contribuindo para a preserva

ção e fortalecimento de nossa unidade espiritual, como condição básica

para a Vitória; c) - assegurar, coordenadamente, .a cooperação de to

dos os ibgeanos às iniciativas que, de um modo ou de outro, possam

Inter essar do país; d) - oferecer às Fôrças Aéreas Brasileiras um avião

de guerra a ser adquirido mediante a contribuição, por parte de cada

ibgeano, de importância correspondente a um dia dos seus vencimentos.

* Em TeddinQton, todos o. ano, ,
disputado o recorde
de preci.'ão para re-

�
l6(lios de lodus os ti-

.

poso .h.'sse recorde, ..
-:

Omega obteve to"
detem desde 19331

----------------------------�
-

OMEGA

OMEGA obteve, em 1940, no

famoso Observatório de Ted
dington, o melhor resultado de
precisão até hoje alcançado por
um relógio de pulso I E agora,
Omega apresenta o Modêlo
Teddington, com o tipo igual
da máquina que conquistou ês
Se resultado - um relógio de

pulso com a precisão de um re

lógio de bolso! Visite um con-

A Marinha do Brasil nos
. será, sempre,

motivo de orgulho
Rio, IS (A.N.) Saudando o presidente Getúlio

Vargas, na cerimonia da formatura dos novos guarda
marinhas, o Ministro da Marinha declarou, inicialmente,
que era com intenso júbilo que a Marinha de Guerra
recebi a avisita do Chefe do Governo, já completamen
te restabelecido das consequencias do acidente que con

tristou profundamente o povo brasileiro.
}:;m seguida, acentuou que a Marinha recebia alí o

grande obreiro do seu renascimento.
Referindo-se à situação atual, o Ministro da Mari

nha declarou, que os marinheiros do Brasil não espe
raram que o inimigo viesse bater às nossas portas para
correrem aos seus postos, pois muito antes já os :L1.avios
da Armada percorriam as costas do nordeste, vigilantes
e dispostos a enfrentar os agressores.

Terminando, disse: "Posso assegurar a vossencia,
que sej am quais forem os perigos que a Marinha tenha
de enfrentar, 'a gola azul de marinheiro e o botão dou
rado do oficial, serão sempre motivo de orgulho para o

povo brasileiro".

Caspa 1

LHOSA I

LOÇÃO MARAVI., Comprai na C/t. SA MISCE

LÁNEA é saber economizar'

1l situação dos estrangeiros indesejaveis
Montevidéu, 15 (A. P.) - Cinco países já aceitaram a convite para

partlcipar, no dia 21 dêste mês, da Confcrência de Rivera, para esludar
os meios de evitar a afluência de estrangeiros indesejáveis, originár-ios
dos países do "eixo", do Brasil para as nações fronteiriças.

O Brasil ainda não nomeou o seu representante.
O Paraguai designou o seu ministro em Montevidéu, Ilaul Sapena

Pastor, enquanto o Uruguai, segundo os CÍrculos bem informados, en

viará o ministro do Int'êrior, Hcctor Gerona, como delegado. Os mes
mos círculos declaram que a Argentina será representada pelo seu de
legado ii Comissão de Defesa Política do Hemisfério, Miguel Angel Chiap
pc, enquanto a Bolívia enviará a Hivcra o seu ministro em Montevidéu,
.rarmc Valrlés Munsters ,

A comissão que está organizando a Conferência resolveu nomear
Múrio Pimentel Brandão, {lo Brusil, e Carl B. Spaeth, dos Estados Uni
dos, como delegados à Conferência.

Além dos delegados, lodos os países enviarão a Rivera técnicos em
assunlos de �nigração.

O programa da Conferêneia ainda não foi definitivamente estabe
lecido.

Reunidos para a «arianizacão»
Vichí, 15 (A. P.) - Telegramas de Paris informam que 'as organi

zações políticas chefiadas por Marcel Déat e Jacques Doriot, por ini
ciativa da primeira, se fundirãm, formando um único partido, sem espe
rar que o govêrno o fizesse, como lhe fôra pedido.

O novo partido se chamará Frente' Nacional-Revolucionária e se

compõe· de quase todos os elementos colaboracionistas militantes da
zona ocupada da França. '

O programa do novo partido inclue parágrafo sôbre a defesa do
império, o desenvolvimento da legião tricolor e socorro aos prisionei
ros franceses na Alemanha.
--------------------------------
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! FILHA I MÃE I AVÓ I :
: Todas devem usar a :

i �ilâr:.t i• (OU REGULADOR VIEIRA; •

: A MULHER EVITARÁ DORES •

• Alivia as Cólicas Uterinas :
• Emprega-se com vantagempa-
•

ra combater as irregularidades •
das funçi)es periódicas das se- ••

. �.'-.'@
� nhcras. E calmante e regulador •• AVO ]�'): .

dessaR funções. •
• <t'(�""� FLUXO-SEDATINA. pela sua •• �.���. '�:f

_,t."c;'�1 comprovada eficácia, é

m.
uito re-

•• �1�J' ,_,
'::� ceit�da. DBve ser usada com

" �'\n e-, confiança. •
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Os êxitos de um submarino russo
Moscou, 15 (Rr-utcrs) - "Um, "tank ", três transportes e UI11 des

tróier germânicos foram destruidos por um submarino soviético que
acaba de regressar de demorado cruzeiro em águas do norle", informa
a rádio desta capital, que acrescenta: -. "O "tank ", de 15.000 tonela

das, estava fortemente escoltado, mas foi atingido por dois torpedos. Ü
submarino foi, então, atacado pelos aviões de escolta que despejaram
40 bombas, causando dano ao submersivc1.

Êste foi, porém, consertado e conseguiu escapar e 24 horas mais
tarde pôs a pique dois transportes, cada um dc 8.000 toneladas.

Alguns dias mais tarde, em meio fi uma tempestade, o submarino
avistou um comboio inimigo de navios transportes escoltados por um

destróicr. En trou imediatamente em ação e torpedeou o destróier e um

transporte. Ambos, minutos depois, foram a pique".

Eixistas expulsos da Associação Comerciai
de Jaraguá

Informa-nos o D.E.I.P.: "O sr. dr. Nerêu Ramos, Inter
ventor Federal, recebeu do sr. Arnoldo Schmidt, presidente da
Associação Comercial de Jaraguâ, comunicando ter sido resol
vida e efetivada, na reunião da diretoria, a exclusão do rol dos
associados daquela cidade, todos os súditos do "Eixo" à mesma

pertencentes, e que são: Bernardo Grubba. Desch Irmãos, HaIis
MoeIler, Adolfo Hermann Schulze, João Karger, Adolfo Bulttjor,
Roberto Mauricio Horst, Max Wilhelm e Willy Sennemchel.

Em seu ofício, o presidente da Associação Comercial de
Jaraguá declara que, assim procedendo, a mesma nada mais fez
do que cumprir, na hora presente, um justo dever patriotico
que se deriva �uma vontade firme e única, de trabalhar sempre,
e cada vez maIS, pela grandeza e o bem de um arasil Brasileiro
Forte e Unido" I

- ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diga isto
a

seu Marido
Quando -seu marido estiver s,em apetite e se sentir indisposto

ou adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarran
jos do estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã
ou durante o dia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervo.

sismo, certas coceiras e irritações da pele, mal estar depois de
comer, preguiça e moleza geral, dôres, cólicas e outras pertur
bações do ventre, muita sêde e quentura na garganta, ancias e
vontade de vomitar, mau hálito. indigestão, arrôtos, gases, diga
lhe que todos estes sofrimentos são causados por substancias in
fectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos, e que
use Ventre-Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate

a prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos d as substan
cias infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal po
dem causar a todo o organismo.

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

I Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

-- � -- .....

INDICADOR MEDI()O
Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA,
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Djalma Meellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prAtica n08 hospitais europeu!
CHntca médica em geral, pediatria,
deençal do 81stema nervoso, apare.

lho geníto-urínarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu (Jampanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI.
glene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado, •

Telefone 1.195

s t ORfA NOPOLIS

fspecialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C It Pela manhã, das 10 às 12
onsu lU: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialist" em

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

Consultas Pela manhã: às terças. uuíntes e sabndos, das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

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

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das tO às t2 e das 1ft às 17 horas

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

Dr. MARIO WENDHAUSEN -
(diplomado pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
Bx-interne 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. i - Fone 1.tt61

I
RESlDtNCIA:

Rua Bocaiuva. us . Fone I.ft56

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n." 38 - Tel, 1426

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

Dr AUCiUSTO DE PAULA DJ�eto�a�i�a,�SP�:1•
Florlanopolts

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Vtoleta,
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1,644

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO-

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica 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
l' horas.

I
Ex-interno do Serviço do Professor LeOnidas Ferreira e ex·estagiário do:; HESID1tNCIA:
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
CODS: Vitor Meireles, 28.":"'Das 16 às 18 horas. I:.----·----·---�Res: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANÓPOLIS.

..... Dr. Remigio
I Dr. Z. DE LINS CUNICA ·MEDICA

NEVES Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt=-Edtti
elo Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12e 14 ás 17 noras.

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

Attende a chamados
14

Dr. SAVAS LACERDA

i
I,
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I
i

I � II

I
I

!I'IIIII1I1 '

i '" I I! illl
.

;111
III i:, "

Dr. BEZERRA LEITE

CLíNICA
MÉDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrad,o

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

Icína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

--

Consultas das 5
em deante,

RESIDENCIA:
Rua Blumenau,

horas

28

servir aos Que a honram com a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto.
Assim. inteiramente à disposição dos interessados. aguarda com prazer a

. sua honrosa
dando um desconto compensador.
visita.

�AGENCII\ FORD·, distribuidoraA
querendo bem

I

�OMO CORRIGi-LA?
Frequentemente a alimentação não contem a
taxa de cálcio necessária à formação dos
ossos, nem proporciona energias pala au

xiliar o desenvolvimento. A EMULSAO DE
SCOTT é tôníco.crlímento sem rival pois feito
do mais puro óleo de fígado de bacalhau,
constitui o mais eficiente reconstituinte

o Duque de leut A. Felicidãáe -éíil
�

Suas Mãos
A maneira de conseguir, em ape
nas 5 horas semanais, uma ines
perada serenidade de espírito e

auto-confiança. No número de
Julho de SELEÇÕES. E mais:

Os truques da camuflagem
na guerra aérea. Cidades·
fantasmas e outros ardís estraté
gicos que induzem os aviões ini
migos a despejar suas cargas de
bombas caríssimas sôbre alvos
imaginários. . . Pago 47.

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

Não leve o trabalho tanto
a sério - e terá tudo a ganhar.
Como gozar de mais saúde e maior
contentamento, pondo de vez em

quando «a devoção antes da obri
gação» , . . Pago 1.

Cuidado com os batedores
de carteira! Revelações sôbre
os hábeis truques empregados pela
gatunagem para limpar de um

modo imperceptivel os bolsos dos
incautos - e algumas simples regras
para proteger a carteira ... Pag. 53.
Como os sonhos nos ajudam
a dormir melhor. Pondo ao

alcance de todos a interpretação
definitiva das fantásticas e aber
rantes visões que nos atravessam
o espírito enquanto descançarnos
nos braços de Morpheu... Pago l3.
Não deixe de let êstes e outros

notáveis artigos no número de

JULHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
. Custa só 2$

O Duque de Kent era comodoro da
RAF e vinha servindo a sua pátria des-

I
de o Inicies das hostilidades, O avião

"Sunderland" que o levava para a Ins

Iândia, como é ele conhecimento ele todos

nós, preclpttou-se ao só lo ao norte da

Escócia, morrendo todos os seus tripu-
lantes.

O Principe Jorge era quarto filho do
Rei Jorge V, e Rainha Mary, Nasceu
em 20 de dezembro de 1901.

Destinado à carreira naval, o Príncipe
Jorge passou pelo severo curso habitual

I
cle treinamento da marinha inglesa. Era
ainda muito jovem para o serviço ativo.

quando fo( iniciada a guer-ra de 1914.
Em 1937, o Duque de Kent viajou pela

América do Sul, tornando-se muito po·
pular, Em outubro de 1934, havia se ca

sado com a princesa Marina, da Grécia.

I Ao sucumbir tão tragicamente, deixa três

'i
filhos, senclo dois homens e u'a menina.

Como seu próprio pai, Jorge V, o atual
Rei e todos os seus irmãos, trabalhou ín
cessantemente pelo bem estar cio seu po-
voo A fam!lia Real Inglesa sempre mano

teve uma posição uniforme. Seja onde
fôr', que as bombas caiam, em cidades
que tenham sido destrutdas, o Rei e a

Rainha são vistos imediatamente, ora

conversando com seus súditos, ora ore
recendo o conforto que lhes é possível
proporcionar.
Como oficial do Estado Maior da RAF,

o Duque de Kent já havia percorrido mui

tas milhas e visitado diversos países. No
ano passado esteve no Canadá ínspecío
nanelo a Real Fôrça Aérea Canaelense,
apreciando o maravilhoso trabalho do
treinamento aéreo.

O Duque de Kent possuía uma aparên
cia jovem e a sua habitual amabilielade,
assegurava-lhe um acolhimento simpáti
co em todos os lugares que aparecesse.
Porém esta sua amabilidade e êsse seu

amor à vida social, jamais ímpedíu-Ihe
que prestasse relevantes serviços à sua

Pátria.

IDurante o período ele paz, cumpriu com

o seu dever, auxiliando várias orga
nizações nacionais e de caridade. Agora
em plena guerra, depois de ter colabo
rado em todos os sen tidos para a vitória
das Nações Unidas, deu o máximo que
um homem poele dar pela sua própria
Pátiia: a viela, - (S. E. da UJB). '

l\L\HIO DE l\llHANDA y,U,VEUDE

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário. 55-A 2.0 andar - Rio

Alugam-se
1 predío de construção

recente para familia de tra

amento, com instalei ção para
criado 6 g .rage, à Avenida
Mauro Ramos, n- 156.
=-Duas boas salas para con·

sultórío, à rua João Pinto
na 5 (110 lado do Banco do
Comércio). Informações: 'I'e
lefone I 658 e 1.500 ou rua

João Pinto n. 5- térreo.

Resfriado
·no Bebé

Evite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
allivíante �nguento no pescoço I
p�lto, ao deitar. !r�z prompto a11i.
VIO-corta • maiona dos resfriados

da noite para o dia.

Por preço de ocasião
Vendem se: dormitorio (Rio

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

Casa e terreno
Vende-se uma casa com ter

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

ro 15-22, desta capital. Svs·4

?

emULSAO DE SCOTT
���

8.A$11-
,.

DOMINGO DIA 27

Rua Conselheiro Mafra. 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMIN· •• Florianópolis

Eleição da Diretoria para o exer

cício administrativo
1942 - 1943.

x

Farmácia «Esperança)) Ido

Ifarmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrángeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrache.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICOS
R. (edificio do

IÓ,

dos aFlmados PNEUS 8 R A S I L,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 18'1&0-Terça-telra, 15 de Setembro de 1942 3
ln

1:····································:
• •

Londres (B. N. S) - Comentan- • S' E DAS
•

do a entrada do Brasil na guerra o linho direta Porto Alegre-Florianópolis
"Times", de Londres, prevê {Llll • •
grande desenvolvimento na indus- .' .•
Iria de armamentos do grande país

. EmprOo.A. LS.e.gtt:.f & Irma-o .

' •
sul-americano e, consequentemente

'l"..i:I'g -g� � •

����·����fu;t���Le���ll�or���ft�d�I��
I

Sa!das de Florianópolis às terças e sábados •• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -.
sua corajosa atitude. Do mesmo mo-

Saldas de Porto Alegre para Florianopolis
do que o Canadá, que tem apenas às quartas e sábados • das elh r íáb lca do país são W1I

12 milhões de habitantes, tornou-se m O es ri s ,
1'"

em consequência de sua participa- Saídas de Araranguá às quartas, • fi

ção na guerra, dono de importante sáoados e domingos • encontradas nos balcêes da -
parque industrial, maior que o de

;�:t�fCj1��{a:��1���g�:::�li�[�W����:� 1�==:;:=A=q=e=n=t=·�=R=e:.:::ç=!=l�O=�I)=ia=�=IO=:=O=�=i�=V=:=EM=M=ÁB=R=�=�==M=O=U=R�A��:=" IlOOO·:8 Oasa SANIA BDSI. �•••bi tantos, tornar-se-á, sem dúvida, -

um país ainda mais altamente in-
dustrialisado CA"Certamente - dizem os cornen- SA DE SAúDE E MATERNIDADE • •

��rj(����d�ol�\�riil��:nsas o r�����l�sn�� SÃO SEBASTIA-O • Díáriamente recebemos novidades -
seu território, mas ainda mais o ní- • •

X�l �llsO:��l:;�a.�e�\�����s e�;'�l�f�;i]Jn�� S9b a direção clínica do médico Dr. DJAlMA MOEllMAHH • Rua Fell·ue Scbml·dt 54 Fone 1514
•

Construção moderna e confortavel. situada em aprazível chácara. com •
tências mundiais de nossos dias" esplendtda vista para o mar, exo lente local para cura e repouso; á- • ,

-

gua fría equente. •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

AS CONSEQUÊNCIAS, PARA
O BRASIL, DE SUA EN'rRA·

nA NA GUERRA

Nã,o tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta.coluna",
1101' mais que pareça teu amí
g'O; não merece tua estínra um

traldor da Pátria. (L. D, N.).

Dr. Clarno G. IGalletti .

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone V168.
-

AVISO AO POVO CATARINENSE

Telefone I 153

Aparelhamento completo e moderníssimo para Ira ta
mento médico cirúrulce e ginecológico.

.

B aios X. Ultra-violeta- Int-a-vormelbosOndas-curtas- Eleirlc'dade
médica -Exsme- endoscóptcos -Laboratórío para os exames de elucida
ção de dlagoósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 díârío; Apartamentos
de I. classe, 25$000 diárto; Quartos de H. classe, 15$00U diário' Se las

rese,:_varias. IU$(JCO diário; Acompanhantes.eern reretções, E$OOU diarío
3ecçao de Maternidade--- Partos com permanêncla de lO dias em Apar
tamento de L classe, inclusive SI;! la de nperações: com parteira da cli
ente ilOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 35[1$000.
Para estadas prolongadas preços acombinar. O doente pod ter mé Jlco
particular .

,

FLOWaNÚPUS
Largo São Sebastião

A }�INLANDIA SERIAMENTE
PREOCUPAnA

Londres (B. N. S.) - O corres

pondente do jornal sueco "Svens
ka Dagbladet" acentua novamente
a anciedade demonstrada pelos fi
landeses acerca da inação dos ale
mães nos setores nórdicos da frente
russa. "Os finlandeses", declara o

correspondente, "pouco se deixam
impressionar pelas notícias dos
avanços no Cáucaso, atribuindo, .

mesmo, pouca importância aos com

bates em torno de Estalingrado. Os
finlandeses sabem que o objetivo
real da Alemanha consiste em eli
minar os exércitos russos em 1942,
e que êste objetivo não poderá ser

visado enquanto os exércitos ale
mães não tenham atacado e captu
rado Moscou e Leningrado. Portan
to, os cículos finlandeses autoriza
dos perguntam, cada vez com maior
insistência: "Quando é que os exér
ci tos alemães vão atacar Moscou? "

A INTELIGENCIA É nE
MENOS ...

Londres (B. N. S.) - A admissão
de jovens às escolas secundárias
alemãs não depende apenas de sua

capacidade mental. Segundo anun

Lia o "Kolnische Zeitung", de 7 de

agosto deste ano, não poderão se

matricular nas escolas secundárias,
os jovens que "sofrem de moléstia
ou defeito que não possam ser re

mediados, dentro de um curto es

paço de tempo, ou que revelem
acentuada falta de coragem e .de
resistência nos esportes e excrcí
cios físicos".

PERDEU-SE ��e��:
no trajeto entre a rua Luiz
Píazza e o ponto dos ônibus,
uma medalha de ouro com

a eílgte de Sta. Teresinha e

um alfinete com I) nome

Marcia. A pessoa que os en

tregar nesta redação será
gratificada. 5 v. 2

O ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n- 23.

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

apartamento 112.
Caixa-Poslall10-Fone: 1277

OS NAZISTAS FALSIFICAM
"PROVAS"

Londres (B. N. S.) - Ao que
anuncia o jornal "Daily Sketch",
de Londres, o Ministério do Exte
rior do Reich, está preparando
apressadamente, documentos falsi
ficados destinados a "provar" que
o reide contra Dieppe constituiu,
de fato, uma tentativa frustrada de
invasão.
Esses documentos, afirma o jor

nal, serão publicados pelos ale
mães, dentro de algns dias. As auto

ri�ades nazistas irão alegar que (

tais documentos foram encontrados'
em poder de um dos oficiais captu
rados, e que revelam que o plano
do,s br itânicos era de avançarem
ate Paris, com o apoio de reforços
de tropas motorizadas concentradas
no lado britânico do Canal da Man
cha.

Crédito Mútuo Predial
DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

Proprietários: J. Moreira & (ia.
E Saltará da (ama

Disposto para Tudo
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.

Seu fígado deve produzir diariamente um litro

de bilis. Se a bilis não corre livremente, os ali

mentos não são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago. Sobrevém a prisão de ventre.

Você sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a causa.

Neste caso, as Pílulas Carcer são extraordi

nariamente eficazes. Fazem correr êsse litro de

bilis e você sente-se disposto para tudo. São

suaves e, contudo, especialmente indicadas para
fazer a bilis correr livremente. Peça as Pílulas
Cárter. Não aceite outro produto. Preço: 3$000.

O remedio seguro
para essa tosse

que, além de in
commoda. consti
tue uma seria
ameaça para os

seus orgãos res

piratorios, é o

PEITORAL DE
ANACAHUITA

_____..fm)

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

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

.A AusrrRÁLIA EllI
PRIMEIRO LUGAR

Londres (B. N. S.) - O sr. Do
nald Carncron, Ministro da Produ
ção Aérea da Austrália, anunciou
em Sidney, que a Austrália é atual
mente o maior produtor de mate
rial de guerra no Pacífico sul. Mais
de 300 fábricas em todo o Common
wealt h, estão produzindo grande
número de aviões "Beaufighters"
de longo raio de ação, dos quais
muitos já entraram em ação na ba
talha das ilhas Salomão. O Minis
tro da Produção Aérea teve ainda
oportunidade de informar que
aviões-torpedeiros estão sendo tam
bem produzidos em massa.

Companhia Vale' do Rio Doce
A Agência do BANCO do BRASIL S. A., nesta Capi

tal, se acha autorizada até 2� de setembro do corrente
ano, .a receber su�scrições de ações preferenciais da Com
panhia Vale do RiO Doce, do valor nominal de 1:000$000
cada uma.

'

o
As ações ser�o .integralizadas em 5 p�estações de

20 /0. sendo a prrmeira no ato da Susbscriçao e as res
tantes em prazo não inferior a 1-8 meses.

A Sociedade em incorporação está sob o controle
do Governo da União.

Florianópolis, 24 de agôsto 1942
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.-Florianópolis

Ant» Dias dos Santos Jr. José Pedro Gil
Gerente Contador

18 DE SETEMBRO
Mais um formidável sorteio realiz a rá a Crédito Mú

tuo Predial. no dia 4 de Setembro (6jJeira),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sérle da

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

____B& ___

Co·n�ulta médica gratis !
PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

servação. Pagamento à vis
ta. Hotel Estrela, fone 137l.

5vs-4

Ccntríbuicão
, 1$000apenas

-

Companhia c Aliança �a Baia-
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimos

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita

.

Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
" 54.700:000$000
" :1.929.719:000$000
• 28.358:717$970
» 85.964:965$032
" 7 .323:826$800
»

' 22 354:000$000

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-ag��cias em todo o território nacional.
Sucursal no l!ruguat. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América. Europa e África.

Agente em Florianópoli a

CAMPOS L O B O & (ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.' Ecos e Notícias

"

a'rotos Com a solenidade do costu-com os conceSSlon 1: me, depois de haver prestado
presentes as altas autoridades

TUflt- Amt-n N Ir'ma-o compromisso legal no gabi-
civis e militares. � nete do prefeito, o novo mini-
O ato transcorreu num arn- Cons. Mafra, 54-Caixa postal 171-Fone 5166 tI'O do Tribunal de Contas do

biente de vibração civica, pro Distrito Federal dr. Ivan Lins

�:��nd��se ���cau���Siã;eao;::�:� " «L·lsla Negra» dos franceses 1·lvres ���tI�eU,s��� c���o�l, em exerci-

�:s\��ti;r�'ma��:�e ��j�IU��:m��
N

'pe�bel�:� a pS�!:��e��e Tl�i��1�1g�� Icoube Londres - Setembro - (Inter-Americana) - Os franceses comba-
a Humberto de Aguiar Olímpio de Melo, presentes ostentes acabam de divulgar a lista dos traidores que deverão ser fuzila-Mendonça, com a frase: "Na ministros e os procuradores,

I
dos após a vitória das Nações Unidas. Entre êsses renegados há toda .t -

escola aprende a conhecer o aquele saudou o novo colega,sorte de "colaboracionistas": desde os vendidos de alma, como o trai- 'J

Brasil; o Serviço Militar me
o por si. e pelo plenario, aceu-

ensinará a defendê-lo".
dor Marcel Déat, diretor de "L'Oeuvre", até os vendidos de corpo, com

A ind idenci
a atriz de cinema Corinne Luchaire, que se tornou amante do ex-em- tuando as virtudes de ínteli-

M' �stummdo Ga presl. �n,cla, o
baixador do Reich na França, Otto Abetz, alma danada da quinta-coluna gência, saber, patriotismo e

ID1S ro a uerra lDlCIOU o ,." " correção do sr Ivan LI'
'I t I b I

que entregou o pais ao Invasor. Ha tambem artistas, como o pintor De- ,ns,
programa, especta men e e a 0- ,

f' d Ierê I AI h Respondeu lhe o novo mi
d

-

di' d rm, que, recentemente, ez uma tournee e con erencras pe a eman a,
-

.-

ra o, OUVlD o-se a eitura a
I . ,

b Iid d da J nistro que agradeceu a dístín
O d d D· I'

natura mente para renegar a sua propna arte, que a ruta I a e a In-'
-

r em o la a usiva ao ato " . ção cOIn bid
di

,

I
' cultura nazista considera "degenerada", Tambem vamos encontrar nes- que era rece 1 o no

que izra a certa a tura:
I' t

..

f
.

id I I téi d 'h II d
' 'I'ríbunal e assezurando que"E' h d d

sa IS a um nome que ja OI quen o pe as p a elas e music- a e e cr- 6 ,v
- C ega O O momento e

nem a do mundo inteiro, um dos grandes representantes do "charme" não mediria esforços, nen1 sa-
cada brasileiro, sem distinção , ,

1\"" Ch I' O" d
-

d' S CI'I'fI'CI'OS, para honrar a conrí-parrsiense : raurrce eva ler. Interprete e tantas cançoes a oraveide castas ou sexos, provar que .

'I
. ,

I' 1 ança nele depositada pelo pre ..em que cí nti ava o espir ito gau es reso veu agora cantar ao compasso
em seu peito só há lugar para das marchas do passo de ganso. Também Mistinguette, que há muito siclente da República.
uma úuica vontade: a de ven- *tempo atrás possuia "pernas espirituais", está vendida ao invasor na-
cer os agressores ou morrer com zista. E ainda no setor artístico encontramos a ator e autor teatral Sacha Tendo renunciado o cargoglorias nas trincheiras. nas fábri- d id t d CGuitry, o homem do "Romance do Trapaceiro". Entre os escritores ha e presl en e a ruz Verme-
cas, nas usinas e nos arsenais e II B 'I'poucos nomes notáveis. Um dos colaboradores é Louis Ferdinand Cé- la rasl et ra., o general dr,
em qualquer posto de trabalho line, escritor desiquilibrado, cuja evolução nesse sentido já era prevís- Alvaro Tourinho, assumiu

í

n-
na defesa da honra, da sobera- terí t

'

1ta, devido ao seu furioso anti-semitismo, Todos êsses terão o devido ennamen e a preslC encia des-
nia e da integridade do Brasil", '

ti
,-

castigo quando os exércitos das Nações Unidas esmagarem definitiva- sa ms ítuíção O více-presíden-

L "URO D,AUR"
mente as hordas do Eixo, voltando a implantar no mundo UP.l regime te, general dr, Ivo Soares.

li 11 de dignidade e justiça, ..-.W JDr.
Doen�as de Senhores-

.

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 - Diatermia e

irnfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

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

14, Te!. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Te!. 1.607.

O POVO DEVE COLABORAR
Rio, 15 (A,N,) - Consideran

do que é dever dos brasileiros
colaborarem com o Estado para
a defesa nacional e nesse sen

tido estão tomadas todas as ini
ciativas, considerando ainda
imprescindivel evitar a dispersão
de esforços uteis dos que se

queiram dedicar aos problemas
de que devem depender a orien
tação do govêrno, o Presidente
da República assinou decreto
determinando que, sem prévia
autorização do Ministro da Jus
tiça e sob pena elas leis em

vigor, não poderá ser organizada
ou fundada qualquer entidade
com fins de assistencia filan
tropica, 'civica, ou semelhantes,
destinada a coordenar ou agre
miar atividades ou pessoas, com
o objetivo de interesse da defesa
nacional, sob qualquer dos seus

aspectos.
As associações identicas às

referidas acima, organizadas ou

fundadas após o decreto n."

10,338, de 31 de agosto de 1942,
só poderão continuar funcionan·
do depois de obtida autorização,

Dr. Newton d'Avila
reabriU o consulto rio

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

,

Fone 1067
10 v-7

A Igreja é um quartel
São Paulo, 14 (A. N.) Um

telegrama da Ba�a informa
que o prefeito de São Felix
telegrafou ao Interventor
Federal daquele Estado, co

municando que, na Igreja
Matriz da referida cidade,
agora em construção, está
sendo adotado um hospital
de emergência, que tombem
poderá servir, dadas as

as suas dim'ensões, para
um aquartelamento de tro

pas.

A FRANCA COl\"BATENTE Caracas, 15 (U, P,) - A ve-

,1'1 nezuela e a China estabelece-
ram relações diplomáticas,Estocolmo, 15 (Rcuters) - Muitos casos de sabotagem ocorridos
Informações autorizadas, pu-na França são noticiados pelo jornal "Nye Dagligt Allchanda". blicadas na imprensa destaEm Issy-les-Moulineaux, perto de Paris, seis rádios Iransmissores

capital, fazem saber que o godestinados à Luftwaffe foram destruidos na fábrica, Em Bourgcs, muna vêrno de Chung-King desifábrica eletro-mecânica, 6 máquinas, inclusive uma de 120 toneladas
foram destruidas . Em Hermes, 9 motores de avião e 3 misturadores d� gnou O dr, Li Ti Tsung minis

tro plenipotenciário em Ca-concreto, empregados na construção de fortificações alemãs, foram des-
truidos, racas.

A fábrica de trabalhos de ferro de Montairc foi fechada por três O início de relações com' a

dias, c a fundição de Grenoble esteve sem trabalho por duas semanas
China assinala uma mudança

em vista de danos causados às suas instalações, Os sabotadores têm ata- na política imigratória vene

zuelana,

JOÃOAVISO DR. DE ARAUJO

Em recente concurso de datilografia, pro.
movido pelo D. A. S. P., em São Paulo, a

preferência de 445 candidatos (num total
de 866), exlgIu máquinas ROYAL! Para
êsse concurso foram usadas 76 nniquínas
ROYAL e mais 70 outras de diversas mar

cas, das quais 22, não foram utilisadas pe.
Jos candidatos! Isto quer dizer muito!
Quer dizer que os próprios datilógrafos
confiam e aclamam, mais uma vez, a má
quina ROYAL, pelos seus característicos de
eficiência. como

� Máquina-de-escrever N: 1 do mundo!

de
Especialista em doenças e operações

o lhos-ouvídoa-nuela 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.

cado as comunicações, sabendo-se que os mesmos puseram fogo na Es
tação de St. Jean, em 300 vagões carregados de carvão e destinados à
Alemanha,

Ved S
e )'1 Valeria tanto 1 ...

I a oela "g�i��h1:���de�' �;e�� encOl�
tra exposta numa capoeira da
rua Hadock Lobo, vendida em

leilão, já rendeu 2 contos e

Curlin, lun- 570 mil réis, O último arrerna-

tador entregou novamente a,
"

galinha verde" para novo

leilão.

Solicite demon!Stl'a�ões, prospectos e cond ieões

MACHADO & elA.
Rua Jofto Pinto, IS - FLORIANóPOLiSDr. SAULO RAMOS

reiniciará sua clínica
em principios do mês

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

Fasem anos hoJel
O sr. Wilfredo E,

cionario público;
a galante menina Maria Lí

gia, filha do sr. Armando Cu
neo, diligente funcionario da
L O. E.

O gabon 50bcontrole ÚLTIMA HORAanglo-americano O governo de Vichí anunciou
Madrid, 15 (A, P,) - Noti-

que já foi iniciada a mobilizaçãocias fornecidas pela agência dos homens de 18 a 50 anos e
espanhola "Cifra", e prece- das mulheres de 21 a 3S anos,dentes da ilha de Fernando

para o trabalho obrigatório.Pó, dão a entender que a fron- :{.
teira en�r� � Guiné EspanhoJ� I Poderosas esquadrilhas da R.?iF
e o território de Gabon esta realizaram, ante-ontem, à noite,
sob o contróle- de ingleses e sôbre o porto de Bremen, a
norte-americanos, IODa incursão aérea, com a per-

O território de Gabon, na da de 19 aparelhos.
África Equatorial Francesa, *

estava até aqui sob o domínio A aviação russa bombardeou
dos Franceses Combatentes, eficazmente as cidades de Buca

rest, Ploesti e Koenisberg.
>lF

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Wnho CrelsBta�1
"SILVEIRA"

Grande Tónico

China-Venezuela

Naseímentos s

Pelo advento de uma robus
ta menina está em festas o lar
do sr. João Santana e de sua,

exma, esposa, d. Roldenira W.
Santana.

Enfermos:

••••••••••••••••••••••••••

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunka aos seus colegas e cli·
entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clinicas

Rua Vítor Meireles, 26
.........................� Por determinação do Minis.

terio do Interior da Argentina,
foi dissolvida. em Buenos Aires,
a "Federação de Circulos Ale
mães de Beneficência e Cultura".

Os russos resistem gloriosa
mente aos embates alemães na

frente de Estalingrado..

..

Foi submetida a delicada in
tervenção cirúrgica a exma. sra.

d. Elvira Kuehne, esposa do
sr. João 'Kuehne, estimado co

missario-cheíe da D.O,P.S.
A enferma encontra-se inter

nada no Hospital de Caridade,

Cabelos brancos' LOÇÃO
MAR.AVILHOSA !

Foram equiparados
Rio, 15 (A,N,) - O Presi

den te da República assinou
decreto, dispondo aue os se

gundos tenentes da reserva

de primeira classe, convo

cados para qualquer arma
e que servem nos serviços
de transmissões regionais,
ficam equiparados, para e

feito da permanencia no

serviço ativo, até a idade
limite de 50 anos, aos atu
ais segundos tenentes de
engenharia da reserva de
primeira linha convocados,
oriundos ,do quadro de ra

diotelegrafistas e aprovei,
todos nessa especialidade,
desde que sirvam hei mais
de dois anos nesses serviços
e de acordo com o julga
mento do comando da Re
gião.

EVITE A DIFTERIA
As tropas britânica.'! conti

nuam avançando em direção ao

interior da ilha de Madagascar,
sem encontrar grande resisten-

o que souberes nã6 contes ao

teu amig'o, pois o amigo do teu

amigo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).

Vaci.'1e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr, ARMINIO TAVARES

ela.
•

Um montão de ruinas
São Paulo, 14 (A,N,) - Um

cinema ainda em construção, na
vizinha cidade de São Caetano,
ruiu. provocando o desabamento
de seis casas próximas. Morreu
uma mulher, estando gravernen
te feridas mais três pessoas,

Clínica médíco-ctr-úrgtoa do IDR. SAULO RAMOS
Especíaltstn em moléstias de

senhoras - Partos,
AL'l'A CIl�URGIA ABDOMINAl.:

eS'1
tõmago, vesícula, li tero, ovários,
apêndice. tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTJCA DO PERíNEO - Hérnfas
hidroceIe, varfcooele, Tratamento seu';
do,' e operação de Hemorrotdes e vario

I
zes - Fractnras: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspltals de Florlan6polls. ,

Praça Pereira e Oliveira, 10 _

I'Fone, 1009
HorárIo: Das 14 às 16 horas. dlarIa.

mente,

O HEROISMO DOS PATRIOTAS
FRANCESES

Londres, 14 (E,) - Uma fa
brica de munições em Brest,
fortemente guardada pela Ges
tapo e por fuzileiros alemães,
foi posta fóra de ação pelos
patriotas franceses, segundo no

ticiam informes chegado.'! ao

Quartel General dos franceses
combatentes.

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

Beatriz B. RYfF
professora de canto Diplo
mada pela Escola Nacional
de Música do R. de Jane'iro.
l'ratar: rua Blumenau, 28

Cabelos braIlcos t
MARAVILHOSA!

LOÇÃO .............� ..- ",._....

5vs·3

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

Carta do diazes

A grande mentira

_ ..-

A volta de
Frank James

Estrela luminosa
Com Linda Darnell, John Dayne

e Rolandy Young

Atualidades N' 3ft
Complemento Nacional (DF.B.)

Professor :desafinado

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

Film Jornal N' 12ft

Complemento Nacional CD,F,B.)
Dave Apolon e sua orquestra

Com Henry Fonda e Gene

Tierney

Riquesa do solo
Complemento Nacional (D.F,B.)
Super campeões de mergulho

-

Preços 3$000 e 2$000
Livre de Censura

Preços: 2$500 e 1$500
Imp. até 14 ano!

_ ..-

o sabão

"VIBSE. ESPECIALIDADE"
da WETZEL & CIA .--JOINVILLE Marca registrada

recommenda-se tanto para roupa fina como para roupa commam.

C) ..&Ã� .�'fiC(A,
• •

[�""OAO(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


