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WASHINGTON, DE FONTES DIGNAS DE .TODO O CRÉDITO, OS MARUJOS MERCANTES ALEMÃES DO LITORAL DO M
__
,)(j NORTE E DO

BÁLTICO, REVOLTARAM-SE POR DIVERSAS VEZES E ATACARAM OS SEUS OFICIAIS. COMO MEDIDA DE REPRESÁLIA CONTRA ÊSSES MOTINS,
AS AUTORIDADES NAZISTAS ESCOLHÊRAM INDisTINTAMENTE VÁRIOS TRIPULANTES DE CADA UNIDADE, FUZILANDO-OS SUMARIAMENTE.
ALÉM DI�SO, UM COMANDANTE SUÉCO AFIRMOU QUE TUDO PODE ACONTECER NA ALEMANHA, DE UM MOMENTO PARA OUTRO, EM
CONSEQUENCIA DA SITUAÇÃO CRIADA PELA GUERRA E DO ESTADO DE IRRITAÇÃO �OS MARINHEIROS E DO PRóPRIO POVO ALEMÃO".

aevolta
NOVA IORQUE, 16 (R.) A RÁDIO LOCAL TRANSMITIU ONTEM À TARDE A SEGUINTE NOTíCIA: "SEGUNDO INFORMA

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

ANO XXVIII

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, parasitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Pena de morte para um espião nazista
HAVANA, 16 (A. P.) -- FOI PEDIDA A PENA DE MORTE PARA o ESPIÃO ALEMÃO HEINS AUGUSTO, LUNNING. O JULGAMENTO SERÁ ESTA

SEMANA.

medidas que o caso comporta. comandantes dos diversos ha
Como se sabe, além <las eon- talhões de "Camisas Negras",

versações realjzadas entre o 'l'êm tamhém comparecido a,

Fuehrer e o tenente-general êsses entendimentos os repre
Gohiati, cheíe (lo Estado-]faior sentantes <las tropas nazistas

é o seguinte:
da ]Hlícia Fascista, e o co- que se encontram atualmente

"Não podemos sufocar a voz da nossa conciência. É em nome da
mandante dos destacamentos lua Itália, l,e.m como o represel�- dignidade humana e dos pr incíp ios do cristianismo que lançamos o nos

especiais de lUussolini, general tante especlal do c�ntro berlí- \
so protesto em nome dos direitos da humanidade. Fazemos também um

Guia estão-se realizamlo ou- nense de coordenaeão (la Guar-
-I f'

, " ,

d i I t
'

is s frimentos d' '
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f ap e o ervoroso a vossa mrserrco r la, pe os ernveI.o e

tras conferências, em Rornn.eu- da � egra naZIS a, as amosas
tantas mães e de tantas crianças.

tre funcionários italianos e os "8S", hoje espalhadas por to-
dos os territórios ocupados {la

Europa.
Diz-se que em consequência

dessas reuniões, teria ficado
as igrejas da sua diocese:

assnta a reorguníxação do gros- "Meus caros irmãos: Temos de presenciar hoje em dia, no nosso

Estocolmo, 16 (Reutcrs) - Berlim d istribuiu uma udvet-tônciu, dcs- so dos destacamentos (le "Ca-
país, cenas penosas e algumas vezes horriveis, pelas quais a França não

t inndn aos correspondentes dos jornais, con lra quaisquer conclusões mísas Xegras ", cujos efetivos'
é responsavel.

apressadas ele que a queda de Estalingrado esteja nnincntc, embora ,a passarão a constituir "tropas Em Paris, dez mil judeus têm sido tratados com a maior selvageria
mesma advertência fôsse acompanhada ele uma declaração de que a luta internas", flue teriam funções e em nossa própria diocese, presenciamos fatos de cortar o coração.

.semelhantes às <las unidades
entrou na sua "fase final", Famílias inteiras são separadas. Homens e mulheres são tratados como

"A dificuldade da redução de Estalingrado, diz a declaraçâo, não correspo.ndentes, na Alemanha. manadas de gado e despachadas para destino desconhecido, ameaçados
I" t fantástico "espl'l'l'tCJ da luta" dos "cães danados que são I Adernais, o representante ale-

es 'H SOll1en e no <' <' L ' ' c e
_.

OS russos", como tambem na estrutura ela própria cidade, Os alemães I mao <lo c_entro herlínense de

1 'I tornada ele assalto de Estnlhurrado constitue uma das coordenacão flue acompanha o
ar 1111 em que a e - '"

G�' (� Gmais dif'ices empresas da guerra, general �u�a a o "u�rtel e· lo mesmo Deus, que todos os homens, seja qual fôr a sua raça ou credo,
Com isso fica reduzido às suas próprias pr-opor-ções a alegação na- n�ral de HItler, serra o. chefe têm direito de ser respeitados e que as presentes medidas contra os ju

zista de haverem suas tropas peneirado a parte meridional (la cidade, vll"t�al dessas novas unidades deus passam por cima da dignidade humana e violam os mais sagrados
Hef'cri ndo-sc a esta penetração usam os alemães da expressão "dedos �eshn3{las a I!ll�nter a orde� direitos do indivíduo e da f'arn il ia. Possa Deus fortalecer e confortar

atacantes", significando que ela foi f'ci la, apenas por unidades avança- Intel�nal na �tal!a, em

1 {leitrI- aqueles que são cruelmente perseguidos. Possa ele dar aos homens uma

1 'I" anzers" a maior parte provavelmente ainda não auxiliadas por men O ( O IH"OPrIO comam O as"
'jaz duradoura e verdadeira, estabelecida sôbre a justiça e a caridade",r as (e P,' �

e e

císta.
tropas de ll1fantana,

AI·
, . ,

t' d d
I I íd d clesenvolve-se por vinte e seis milhas, cada uma IaS, Ja se es ,3. prece en o

A u a na CI a e
, •

1 I lbí
1 t Iormadas 1111ma verdadeira fortaleza a um rapu o exame ( as pOSSI l-
(e suas' casas rans ' e e , ,

•

I f
-

lemãs (la linha de frente dizem que a maior parte dos hdades e comportamento dos
n ormaçoes a c c e'

• • • 1
.

d 'd'

I 1 mhates está-se desenvolvendo a sudoeste da cidade, on- ofICIaIS e so dlHlos as unI a- de
maIs remenc os co '

e '

, I d "C
•

N' . " b
de as batalh�s apresentam extremo encarl1lçamento, que se tem (lesenvol- (es e amlsas egras, em

'I I dLlas elevações 'lle"ando os alemães haverem caplu- como <los destacamentos espe-vida pe a posse (e <" e oe
•• ,'t't d

1 f 'b
.

tllla forl'aleza del)ois de selva"ens lutas a baioneta e Cl31S que cons I uem a g'uar ,ara( o uma a rIca e ] e "e ' , '"

AI'
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Sendo assim o peri"o para os russos aumentou, mas pessoal <10 ])uce. em dISSO,
a grana sa e mao,

,
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t llellte es'ão enfrentando malOres dIficuldades no oram coaf os numerosos cen-
as a emaes aparen el ,L <

_

,

i
'

t I tros de prellaracao para as no-
setor OCl( eu a ,

vas "'I'ropas J;üernas", onde
estas passarão a receber um

treinamento inten:sho no ma

nejo das armas modernas e nos

métodos mais adequados ao

combate em localida<les habi
tadas.

Gcnehra, 14 (R.) - Ao que
parece, já foram confirmados
os rumores ultimamente propa
lados de Líshõa sôhre os dís
túrbíos de ordem ocorridos em

vários pontos do norte e do cen

tro da Itália, o que levou Hí
tler a exlgír a presença imedia
ta do Chefe das 1Uilícias Fns
cístas no seu quartel general,
a-fim-de adotarem ambos as

Os «cães danados, que são os russos, têm
formidavel espirito de luta»-diz Berlim

ANOS

•••Ai COMEÇA
A VIDA

Sim, contanto

que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -
Vida do corpo

IODALB-
Vida do coração

LABORATORIOS RAUL LEITE

��������--------------------�
S, A,

« Todos os homens são irmãos»

Machado & (ia.

•••••••••••••••••c••••••••

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus colegas e cli·
entes que reabriu seu

Laboralorio de
Análises Clínicas

Rua Vítor Meireles, 26
•••••••••••••••••••••••••c

PIRAMIDE UE ltIE'rAIS
Por iniciativa dos alunos do

Gina;;io Catarinense, digna de
todos os aplausos, será ergui
da, sábado pr6ximo, no jar
dim "Oliveira Belo", à Praça
15, uma "Pirâmide "', destina
na a coletar metais para o es-

i forço de guerra, Ao ato inau

gural comparecerão altas au

toridades civís, militares· e

eclesiásticas, alem de estudan
tes e o povo em geral.

Dr. SAULO RAMOS
reinICIará sua clínica
em principios do mês

de setembro.

Perseguição aos judeus na

França nao ocupada
Londres, 16 (Reuters) - Os arcebispos da regrao não ocupada da

França dirigiram ao marechal Pétain um protesto contra as prisões em

massa e os máus tratamentos impostos aos judeus na França.
O texto, que já chegou ao Q, G. do general De Gaulle, nesta capital,

Senhor marechal. Pedimos-vos que leveis em consideração a nossa

súplica, afim de que sejam respeitadas a justiça e a caridade".

Monsenhor Pierre Marie Theas, bispo de Montauban, na França não

ocupada, escreveu a seguinte carta pastoral, a qual foi lida em todas

Agências e

Representações
Calx. po.tal - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-agente. no. princip.1I
muncípiol do E.tado,

17P.
'
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de maiores perigos ainda.

Expresso o protesto indignado da conciência cristã e proclamo que

todos os homens, arianos ou não, são irmãos, porque foram criados pe-

GESTO LOUVAVEL DA AS·

SOCIAÇÃO "BERÇO DE
JESUS"

,AVISO JOÃO ARAUJO

O sr. dr. Nerêu Ramos, Tnter
ventor Federal, recebeu da direto
ria da Associação "Berço de Je·
sus" ,o seguinte oíiícío:
"A Diretoria da Associação "Ber

co de Jesus", anexa ao Centro Es

lJirita Amôr e Humildade do Após-
•

tolo, desta capital, interpretando o

sentir de todas as suas associadas,
vem, pelo presente, oferecer seus

prestímos ao honrado govêrno de
v. excia. a ser-viço ela Pátria, nesta
hora em que todos os corações da
mulher brasileira estão dispostos
a todos os sacrf êícios.
A Associação "Berço ele Jesus",

fundada nesta Capital recente,

mcnte, iniciou suas atividades no

dia 10 de junho deste ano c, até a

presente data, já levou aos berços
desprotegidos das crianças pobres
recem-nascídas, 30 enxovaes, com

posto, cada um, ele 31 peças de

roupas, inteiramente novas e con

feeionadas pelas senhoras espírt
tas desta Associação.
Já conta a sociedade com mui

tos registros para próximos nascí
mentos e contínuarã, sempre pre
sente suas atividades caridosas,
junto dos berços soeoridos.
Neste momento, desejam as se

nhoras e senhoritas que compõem
a novél instituição cristã, tomar
parte nos trabalhos de aszistência
social para os serviços de guerra
e 1)01' isso, 'Vem oferecer a Y.

excía, seus prestímos para os mes

teres a que se referem as atíví
dades femininas, partícularmen
te, quanto à comcção de roupas e

outros trabalhos manuais, e que
farão desinteressadamente e sem
outro fito, sinão o de servírem .:l
Pátria.
Pedindo a Deus e a Jesus para

que seja Y. excía. bem inspirado
em todos os momentos {lo seu Go
vêrno, firlnaIllo-nos, com a reno

vação de oferecimento de nossos

sel"\'iços. (ass.) Ida MouraCoelho,
presidente; O!lhélia Cúneo da Coso
ta, vice·presidente; Ester ,Melo
Lentz, la secretária; Olinc1illa Avi
la, 2a secretária; Adalgisa Bonas.
sis, tesoureira".

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

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

NOTA ])0 GABINETE no SE·
CRETÁRIO nA SEGURANCA

PúBLICA
�

O Capitão Secretário da Segu.
rança torna Ilúblieo que, aceitando
o oferecimento feito l)elo sr. Pre
feito Municipal desta Capital, re.

solveu, com a aprovação do exmo.
sr. Interventor Federal no Estado,
entregar à Prefeitura local adis.
tribuição racionada do produto de
petróleo denominado "Querose.
ne" a llartieulares, medida que,
além de permitir uma distribuição
equitativa e que cOrresponda à ne
cessidade de cada domicílio, pro
vocará o barateamento do referi.
rido produto, cujo comércio esta
va, ultimamente, à mercê de al
guns intermediários inescrupulo.
sos, já tendo isso determinado a

entrega da cota resenrada para
Florianópolis, ao Govêrno do lVIu.
niüípio, com o qual, a partir desta
data, deverão entender-se todos
os interessados, continuando, en

tretanto, a cargo desta Secretaria,
o suprimento das industrias, re.
partições públicas e outros inte
ressados que dele neeessitem em
maior porção de que venha a ser
distribuida pela Prefeitura desta
Capital.
Esta Seeretacia espera que a po.

pulação bem compreelldeng.o os

propósitos dessa providência que
visa defendê-Ia das explorações
desmedidas, coopere com os pode.
res públicos, atendendo às pres,
crições que for('l1} baixadas J}c1a
Govêrno Municipal.

'

.......

DR. DE
Especialista em doenças e operações

olhos-ouvidos-nariz 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.

Adverlencia do governo de
l\lonlevidéo ao de Berlim

MonLevidéu, 16 (De Roman, Jimenez, da Associated Press) - Nos
círculos chegados ao Ministério do Extcrior informa-se que o govêrno
uruguaio, por intermédio do ministro da Espanha, advertiu a Alemanha
de que não dará consideração a nenhuma queixa sôbre o tratamento dis

pensado aos residentes alemães no Uruguai, enquanto não fôr recebida

resposta ao protesto apresentado no dia 1° de agosto contra o afunda
mento do "Mal danado" , e que o govêrno m'uguaio poderá adotar medi
das ainda mais enérgicas, elU qualquer momento, se a rcsposta alemã
não fôr satisfatória,

Ncsses círculos, declara-se que o ministro espanhol, o marquez de
los Arcos, retransmitiu ao chanceler Alberto Guani, sexta-feira últi

ma, uma nota verbal alemã, protestando conLra o internamento (lOS tri
pulan tes do navio alemão "Tacama" , decretada a semana passada c exe

cutada no sábado à noite,
O chanceler teria respondido ao manluez que não se admitiria ne

nhuma comunicação �lel11ã chegada por seu intermédio, enquanto 'não

chegasse ao Uruguai uma resposla aceilavel aos protestos enviados a

Berlim contra o afundamenl0 do "Maldonado" e contra o fato de que o

submarino 10mOLl prisineiro a seu bordo o comandante do navio, capi
tão Mário GiambrulJo,

O chanccler teria acrescentado ser passiveI que o govêrno uruguaio
decida tomar medidas de repres:'t1ia contra essas duas violações do Di
reito Internacional.

O falo de que o capitão Giambnino se encontre a salvo em Berlim
- acrescentam êsses círculos - não significa que o Uruguai modifique
radicalmente a sua atitude, pois o chanceler Guani informou ao ministro
da Espanha de que é passiveI que, de um momento para outro, sejam
aprovadas medidas de represália em fórma de ação policial ou de cara
ter econômico contra os residenLes alemães no Uruguai.

Acredila-se que medidas de represúlia não sejam tomadas até que
o capitão Gia11lbruno regressc ao Uruguai, via Suiça.

Nos mesmos círculos, declara-se ainda que o chanceler Guani pe
diu, ao Marquez de !os Arcos, explicação para o fato de que a Legação
alemã em Montevidéu continue mobiliada, apesar de não haver relações
diplomáticas entre 'os dois países. Informa-se que o ministro da Espa
nha prometel:l transmitir êsse pedido de explicação a Berlim.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A India não está com Gandbi INDICADOR MEDI(jOGramicidina
o Mais Eficaz
dos Germicidas

Washington - setembro -

(CO-jnãO
é, de forma alguma, um mo- D ARAUJO OLHOS OUVIDOS

mentário ela Inter-Americana) - vimento dessa índole, de carater r _,
O sr, Churchíll fez uma exposição amplamente nacional e aquele es-.

• NARIZ, GARGANTA
na Câmara dos Comuns sobre o píríto de desprendimento, abne-, ,

caso da Índia. Palavras justas, ele- gação e sacrifício pelo qual as pá- Especialista. assistente do Professor Sanson
vadas, políticas e leais como são trías conquistam o direito à sua

'

do' RI'o de Janel'ro.sempre as que saem elos lábios soberania.
do eminente estadista inglês. A E, nesta hora, tão decisiva para (ontltult.a. o"

Pela manhã, das 10 às 12
nova Inglaterra de Churchill, que os destinos da índia e do mundo, ;II Q., A' tarde, das 3 às 6
já não é, felizmente para o mundo, provocar perturbações de partido Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447a velha Inglaterra de Chamber lain, que pugnam comas interêsses de
marca perante as antigas reínvídí- guerra dás Democracias seria ti-
cações da Índia uma posição es- rar à futura Democracia Índia Dr. MADEIRA NEVES -

m,êdico especialista em
crupulosamente democrática. "O toda a majestade da sua origem
Partido do Congresso - elisse o legal para a transformar, pese à
"premier" inglês - não repre- intenção dos "leaelers" do Con
senta as massas indus. Temos um gresso, na chave que abriria a por
total de 235 milhões de homens ta ao inimigo mais irredutivel das
contrários ao Congresso, num con- liberdades presentes, passadas e

junto ele "90 milhões de habitan- futuras de 390 milhões de homens.
tes em toda a Índia. "Portanto, se Esta é que é a verdade, pura e
a Inglaterra neste momento, dian . simples. E foi esta a verdade que
te das exaltações ele Gandhi, não o sr. Churchill expoz, com a maior
tivesse que defender o próprio ter- evidencia, no seu discurso ela Câ
ritório indiano contra a ameaça ja- mara dos Comuns ao tratar de tão
ponesa, e ao mesmo tempo, os in- importante questão. E quando f'a
t�rêsses .superíores de todas as Na- lamas em liberdade passadas, não
çoes Unidas, que se debatem na fazemos uma mera frase. A Ingla
índia como em outra qualquer terra, ao seu tradicional espírito
parte do Globo, teria que salva- jurídico e à sua grande conciência
guardar a vontade majorítaría de política coletiva, devem os indús
um povo, que é contrária, neste do Congresso o direito de pode-
momento, a toda e qualquer per- rem lutar pelas suas reivindica- O MARIOturbação que possa favorecer a ções políticas no instante em que

r.
causa do Eixo.: Foi êste o ponto o Império Britânico tem em jogo
que o sr. Churchill deixou bem es- os seus próprios destinos. Seria Ex-interno do
clarecido 1�0 seu discurso do Con- í possível a existência ele GandhL
gresso e sao estas

..

as considera- não só agora, mas em qualquer
çoes de ordem política e moral que momento, se a Índia em vez de ser
tiram toda a simpatia e autor ida- um domínio da Grã Bretanha, es-
de aos "leaders" do Partido do tivesse incorporada ao império [a- Moléstias internas de adultos e crianças.
Congresso. ponês ou gerrnaníco ? Consultório: RUIi Felipe Schu.i.ít n. 38 - Tel. 1426Em povos'. con;1O os americanos, Ao permitir a formação e o de- P 7 '"

pujantes de idealismo e na pleni- senvolvimento do "caso político" Residenc!a: Rua Visconde de Ouro reto n. O I'el. 1523
tude da sua formação, e que tanto de Gandhi conquistou a Inglater- ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOrOLIS.
lutaram, com impeto indomito, ra o direito, por todos reconheci- .__ _ _

pela sua Independência; a figura do, de se opor, por todos os meios Dr. AU--CiUSTO DEde Gan?hi suscita vibrações sen- ao seu ·alcance, às atividades elo
tnnentaís que ocultam às vezes as mahatama nesta hora crítica e
realidades mais evidentes. Lutar crítica não apenas para a Grã B�e
pela Independência da índia, como tanha, nem só para as restantes
aspiração partidarista de uma fac, Nações Unidas mas, sobretudo
ção política minoritaria, pode ser a para' a Índia.

' r

ansía da conquista elo poder, mas

18STITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. O;alma McEllmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prânca nos hospltals europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doença! do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urtnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Oamnanarto
Silo Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública. pela Univer
.Ida.de do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
-Sondagern Duodenal
Gabinete de lisioteraoía

Laboratório de microscopia e

análise clínica I

Rua Fernando Machado,.'
Telefone 1.195

PlORTANOPOllS

depois da Sulfanilamida

63 anos de pesquisas resultaram
no descobrimento de um prodi
gioso micróbio que está revolu
cionando o tratame_nto de doenças .

até hoje consideradas incuraveis!
No número de Julho de SELE
ÇÕES. E mais:

Cuidado com os batedores
de carteira! Os truques em

pregados pela gatunagem para
limpar os bolsos dos incautos -

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

A felicidade em suas mãos.
Como conseguir, em 5 horas se

mrnais de trabalhos manuais, uma
ine-perada serenidade de espírito
e auto- confiança ... Pago 31.

Ni30 leve o trabalho tanto
a sério - e goze de mais saúde
e maior contentamento, pondo de
vez em quando «a devoção antes
d a c.;brigação>... Pago L

lima indÚSTria milionária
no serN.ío brasileiro. Histó
ria dum visionário que foi vítima
da caçoada dos amigos, mas agora •

vende aos Estados Unidos 20 mi
lhões de quilos de óleo de oiti
cica ! . .. Pago 40.

Os truques da camuflagem
na guerra aérea. Cidades
fantasmas e outros ardís estratê
bicos que induzem os aviões ini

migos a despejar suas cargas de.
b .. mbas caríssimas sôbre alvos
imaginários... Pago 47.

Não deixe de ler êstes e outros
notáveis artigos no número de

JULHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

DOENÇAS .005
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas 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 Coutinbo, 23,

OLHOS

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

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

Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GAR6ANT1\

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone 1.461

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva, 114 - Fone 1.456

f Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MEDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 Jls
1"1 heras.

l{ESID�NCIA: .

Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

PAULA Diretor do Hospital
de Caridade de

Florianópolis
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: Diaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 heras

Fone 1.644

I '

Representante Geral no Brasil:
l<'ERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A 2.° andar - Ri.
.- _ .. - ----------------------

Legião Brasileira de' Sociedade Cooperat�v� de Responsabilidades
Assistencia .,. "Limitada· "

Rio, 15 (A.N.) - S�multanea- Banco de Credito PopUlar e Agncolamente com a obtençao do seu

registro legal, a Legião Brasi- de Santa (atarl"naleira de Assistência. enviou para "
todos os Estados e municipios
brasileiros, instruções sobre a

organização a que estará sujeita
em todo o território nacional,
a importante obra criada pela
senhora Darcy Var gas.
A Legião compõe-se: Comis

são central, no Rio de Janeiro;
Comissões estaduais, nas capi
tais dos Estados; Centros muni
cipais, e, ainda, quando neces

sario, postos distritais.
À Comissão Central compete

estabelecer os planos gerais. a

serem executados em todo o ter
ritorio nacional, imprimindo-lhes
unidade e orientação e proces
sos. Arrecadações e recursos

obtidos ou que estejam sendo
coletados pela Liga Brasileira
de Assistência, os quais serão
centralizados pela Comissão Cen
tral, que os distribuirá por to
dos os pontos onde os auxilios
se tornem necessários.
As Comissões estaduais darão

assistencia moral sanitaria, edu
cacional, ou trabalho junto das
famílias convocadas ou voluzrta-

LHOSA 1

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

IEx-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
sarvíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas. 1;.----Res: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANGPOLlS.

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

Geral

ICONSULTORIO :

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

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

Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pele> Certlflcado

n. 1 'em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA.
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Munícíplos do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 venda

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

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

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6%
C/C

.

A ...íso Prévlo 81.fJ
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em too
das as Reparticões Federais. EI'taduais fi Municipal6.

'.11. I
II. Ioj Dr. BEZERRA LEITE I,

CLINJC�
MEDICA

I
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 boras

I
em desnte.
RESlDENCIA:

Rua Blumenau, 28

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Icina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORro: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESID�NCIA:
Rua Trajano, b5.

--

Attende a chamados
14

� .....
Para suportarque

San g u eu 01
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:·

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCiO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

- essas dôres reumá

ticas que tornam

a vida aborrecida,

quanâo existe
Caspa 1 LOÇÃO MARAVIo, Comprai na CfSA MISCE

LÁNEA é saber economizar'

rias, seja para . as fileiras ou

trabalhos auxiliares de guerra.
Nas instruções enviadas abor

da-se, tambem, a matrícula das
familias a serem assistidas e a

tribuições dos Centros munici
pais, aos quais caberá a execu

ção direta dos serviços de as

sistencia nos respectivos munici
pios, conforme as normas expe
didas às Comissões estaduais,
que agem, por sua vez, segun
do a orientação da Comissão
Central.
Cada Centro municipal terá

um diretório composto de sete

membros, a saber: Presidente,
Secretario e quatro vogais.
A presidente deverá ser se

nhora de notorio espirito civico
designada pela Comissão Esta
dual e ouvido o chefe do go
verno municipal.

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:., A SUA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2 , :
• Entrega a domicilio •
• •
•............;........••.

IDEAL HOTEL

q.o e d á

rápido e

completo
], allvlo?-

Os Pálido.. Depauperado.,
E.gotados, Anêmrcos, Mã ••
que criam Magrol, Criançu.
r.quílicu, receb.rão • toni·
ficação ge,,1 do org.nÍlmo

com o

S8 ngua n 01
Llc. D.N.S_P. rr 199, da 1921

(!D' Representantes:
.

MACHADO & Cia.Ilk II
Alugam-se

1 predío de- con.trução
recente para família de tra

amento, com instalação par?
criado 6 g;rage, à A venída
Mauro Ramos, n- 155.
-Duas boas salas para con

sultório, à rua João Pinto
, n" 5 (110 lado do Banco do

Comércio). Informações: 'I'e
lefone I 658 e 1.500 ou rua

João Pinto n. 5- térreo.

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

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 ADVOGAIiO 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 Hotêl"

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

Casa 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 4

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 70.

(aixa de (orreio, 93. -- Telefone, 1659,

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

PIANO
VAnde-se um piano, BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48,

Só às autoridades interessa
r�i, de· fato, o que sabes a res-

peito. da "quinta-coluna". (J.... Cabelos brancos!
D. N.). I MARAVILHOSA!

LOÇÃO

,

e.ASI%.r•• tls
«AGENCII\ PNEUSFORD·, dos aFamad0sdistribuidoraA

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

servir aosquerendo bem dando um desconto compensador.
visita.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quadros perdidos em
consequencia da

guerra
Londres, 15 (Reuters) _

Anuncia-se que uma coleção
de 108 quadros de autoria de
artistas britânicos perdeu-sã
arn consequência de ação ini
miga, quando era transporta
do para a América do Sul. AI-Iguns, ao que se afirma, pode
rão ser feitos novamente, mas
há diversos cujos autores ou

pessoas retratadas já morre
ram e, outros ainda, cuja be
leza era devida a um súbito
efeito dramático, que não po
de ser reproduzido nova

mente.
Entre os artistas represen

tados figurava Eric Raví
lious, que há poucos dias foi
dado como desaparecído, quan
do regressava da Islândia.

_ _

#

•••••••••• � ..

• 1 no • c .......

vende se
uma mactuna

.

"

de costura de
mão marca Vestastnha nova

sem uso. por 270$ Tratar com
o ctlauHeut' do Carro nO. 1522

Não tenhas dúvida 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.).

Lembranca da eficacia
da defesa italiana
Rio, 15 (D. N. P. A.) - Um

oficial do navio "Almirante
Alexandrino" ofereceu ao

"Diário da Noite" um estilha
ço de granada italiana, reco

lhido, naquele navio, quando
se encontrava em Genova, no
momento em que este porto
era atacado pela RAF. Os ita
lianos, surpreendidos pelo ata

que, reagiram tardiamente,
fazendo conl que as suas gra
nadas explodissem nas proxi
midades dos navios surtos no

pôrto.

Dr. Clarno G. IGalletti
ADVOGADO

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

AVISO AO POVO CATARINENSE

I

linha direta Porto Alegre-Florianópolis

Empre58 Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••:• •

i SEDAS 5
! padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
e encontradas nos balcões da 8
• •

I asa 'SAN� BOSA i
• •
ti Diáriamente recebemos novidades 8
• •
• Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• I

•
�......................•••..........•
o material da (OPEBA
Rio, 15 (A. N.)-O preso Ge

túlio Vargas assinou decreto

requisitando todo o material
de sondagem para petróleo
pertencente à Companhia Pe
trolífera Copeba, a qual, como
se sabe, foi recentemente proi
bida de funcionar. O decreto
fixa o prazo de 30 dias para a

interessada pleitear' a indeni

zação a que se julgar com di
reito ao Conselho Nacional do

Petróleo, o qual entrará de
posse imediata dos referidos
materiais.

Não sabe que a diarrhea é
um perigo para a sua vida.

DOMINGO DIA 27

Eleição da Diretoria para o exer

cício administrativo
1942 - 1943.

'---__--J ,X

Companhía Vale do Rio Doce

COíllpan�ia «Aliança �a Baia»
Fundade em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA' MOELLMANH

Construção moderna e coníortavet. situada em aprazível chácara, com

esplendlda vista pua o mar, exc lente local para cura e repouso; á
gua fría e quente

Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
. mento médico ctrüraíco e ginecológico.
Ralos X- Uttravíoleta-Iní e-vermelhos Ondas-curtas- Eletrlc'dade

médica -Exame- endoscóp'cos ,Lsborutório para os exames de elucida
ção de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 díàrlo; Apartamentos
de r. classe, 25$000 diãrto: Quartos de Il. classe, 15$000 diário; Salas.
"eservarlas. llJ$(J( O diário; Acompanhantes.sern rereições, .E$OOlJ diario
Secção de Maternidade--- Pari OI> com permauêncla de 10 dias em Apar
tamento oe 1 classe, ínclusrve ss Ia de op-rações: com parteira da cll
entei:lOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 350$000.
Dera estadus prolongadas preços aéombínar. O doente pod ter médico
particular .

FLORII\NOPLIS
Largo �ão Sebastião Telefone 115il

Crédito Mútuo Predial

A Agência do BANCO do BRASIL S. A., nesta Capi
tal, se acha autorizada até 2� de setembro do corrente
ano, a receber subscrições de ações preferenciais da Com
panhia Vale do Rio Doce, do valor nominal de 1:000$000,
cada uma.

As ações serão integralizadas em 5 prestações de
20%, sendo a primeira no ato da Susbscrição e as res
tantes em prazo não inferior a 18 meses.

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

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

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

Para combater as

nada existe melhor

que os famosos

comprimidos de

Eldoformío

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
lt 54.700:000$000
» 3.929.719:000$000
• 28.358:717$970
» 85.964:965$032
» 7 .323:826$800

e terrenos)>> 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África,

Agente em florianõpoli 8

CAMPOS L O B O & (ii.

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22
.

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

possuidor da caderneta n.12C13, o prêmio
que lhes coube ern 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

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

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

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

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

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

Consulta médica grati� !

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

RUA PELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal If)- TeteDhond083-l!nd. rei. cALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajai,

I&umenau e Laqea.
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SI deseja apresentar um sorriso jovem
e attrahente, limpe seus dentes com

Kolynos todos os dias. Kolynos conserva

jovens os sorrisos, removendo a camada
escura e as manchas que tornam os

dentes feios, parecendo velhos.
Dentes claros e brilhantes farão na

sua apparenciaumadifferença tão grande
que ficará maravilhada. E a deliciosa
sensação de frescôr quê sentirá após
usar Kolynos, fará com que se sinta
mais jovem.
Experimente Kolynos - e veja quão

jovem seu sorriso pode ser.

CUSTA MENOS PORQUÉ
SE USA MENOS'

-É CONCENTRADO

DEFESA PASSIVA ANTI-AEREI o povo paulista pede a

mudança de nomes
São Paulo, 16 (A.N.) - Foi

endereçado ao Prefeito Prestes
Maia um memorial contendo
milhares de assinaturas e no

qual se pede a mudança dos
nomes de ruas e praças da nos·

sa capital, que representam ho
menagem aos países totalitarios.

o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda
forneceu-nos a seguinte nota: "Estando j� em organização o

Serviço de Defesa Passiva Anti-aérea nesta Capital, as pessoas
que desejem cooperar, como voluntários desse serviço, devem
alistar-se, desde já, na 16a Circunscrição de Recrutamento, onde
serão atendidos, diariamente, das 15 às 17 horas.

Poderão inscrever-se funcionarias públicos civis, federais,
estaduais e municipais de ambos os sexos e todos os cidadãos
não sujeitos à imediata convocação para o serviço militar ou

sejam os das classes anteriores a 1897 e posteriores a 1921.
Os candidatos devem levar duas fotografias 3x4 e folha de

identidade obtida 'gratuitamente na Delegacia de Polícia".

]vlISSA
Argeu Silva e filhos, Olga Coste, Irinéa

Silva, Aristeu Silva, senhora e íilhos, Tadeu Silva, sento
ra e filhos, Iríneu Silva e Benta Borges, tamílí s (ausentes),
convidam aos demais parentes e pessoas de suas amlz sdes
para assistirem, na Catedral Metropolitana, a Missa que,
pela passagem do primeiro aniversario de fa.{ecimento de
sua sempre querida e ine€quecivei esposa, filha, mãe,
cunhada e tia MARIA DA SILVA, mandam rezar, no dia
2i do corrente. às 7,30 horas, no altar de Nossa Senhora
de Lurdes, apresentando, antecipadamente, eternos

. agra
decimentos a todos que comparecerem a esse ato de
santa religião e caridade.

A MORTE DO DR.
GABRIEL TERRA

Montevidéo, 16 (E.) - Faleceu
ontem nesta cidade, às 19,25
horas, com a idade de 69 anos,

o dr. Gabriel Terra, ex-presi
dente do Uruguai, o qual será

inumado hoje, à tarde, no Cerni
teria Central.

"
, :

I ,

I

I
I
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o formidavel
contra

«raid)) da
Bremen

-.·.........-.-.-. ..,........- ..·.·.rn'·...'.·�_..·• .._·.6S.·

RAf Dr. Newton d'Avila
reabriu o consultorio

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

Fone 1067

i'l
li
I'

Londres, 16 (U. P .) - A frota de bombardeio das Reais Fôrças
Aéreas atacou, dia 14, à noite, a cidade de 'Bremen, um dos principais
centros de construção de submarinos e aviões da Alemanha, em pros

seguimento da crescente ofensiva aérea contra o continente europeu,

segundo anunciou o Ministério da Aviação. Com aviões cujo total

se calcula em 500, os britânicos arrojaram toneladas de bombas explo
sivas e incendiárias sôbrc importantes fábricas de aeroplanos, sôbre I

submarinos em construção e contra a densa rêde de linhas ferroviá
rias em tôrno da cidade. Foi esta a primeira incursão em massa que a

RAF realiza elesde que uma poderosa fôrça de mais de 600 aparelhos
atacou Dusseldorf, quinta-feira à noi te _ O breve período de calma tras

corrido entre os dois ataques se atribue ao máu estado do tempo no

oeste da Europa.
Os pilotos que participaram da incursão, declararam ao seu regres

so que a operação se efetuou com tempo moderadamente bom, sendo vi

sivcl a maioria dos objetivos , Disseram que o fogo anti-aéreo encon-

trado foi intenso, porém que muitas das baterias haviam sido postas O novo chefe do Ciabinete
fora de combate pelo último ataque efetuado contra Bremen, na noite. I Militar da Presidencia da
de 4 elo corrente. Os principais objetivos dos aviões britânicos foram
os estaleiros de construção de submarinos que se acham junto ao rio

.

República
.

Weser, especialmente os estabelecimentos "Atlas Werke", onrle foram RIO, 16 (A.N) -:- O P:esl
provocados vastos

incêndiOS.,.
em duas grandes oficinas

l.le n.la.deira_,.dente
da RepublIca o.ssrnou

Diz-se que uma grande fábrica de aviões "Junkers-S?" de bombardeio d�cre.to no�eando o
.

graI.
em mergulho foi atingido por uma carga de bombas pesadas c incen- Ffrrrii.no Freine do Nascl�en
diárias cm virtude do que irromperam zrandcs incêndios e ficaram .

to para chefe do gabinete
parcial;11ente demolidos os edifícios.

'"

Mili!ar. da Presidencia da

Durante a noite, outras esquadrilhas britânicas metralharam e ca- Repubhca.
----------------------------

nhoneararn a costa francesa, atacando navios, concentrações de tropas O que souberes não contes ao

inimigas e linhas de comunicação no norte da França - Um indício da teu amigo, pois o amigo do teu
importância das ope�ações e dado pelo fato de que 19 bombardeiros dei- amigo pode ser um "quinta-
xararn de regressar a sua base.

� colunista". (L. D. N.).

Experiencia de «black
out», em S. Paulo

São Paulo, 16 (A. N,)
Sexta-feira próxima teremos

em alguns bairros de São
Paulo. a primeira experien
cio de escurecimento, que
vai ser realizada sob inspe
ção direta do quartel gene·
rol da 2a Região Militar.
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Cartazes do dia
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
- FONE 1602 - -- FONE 1581 - FONE 1581
A's 6,30 horas A's 6,30 horas A's 4.:50 e 7 horas

Continuação do seriado:
A volta do cavaleiro

solitario
11 12 episodios

Complemento Nacional (D.F.B.)
A serículture-ne E- São Paulo

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

A volta de
Frank James

Com Henry Fonda e Gene
Tierney

Riqueza do solo
Complemento Nacional (D.F.a.)
Super campeôes de mergulho

A grande mentira Ir. Wono, detetive
Com Boris Karloff

Film Jornal N' 12ft

Complemento Nacional (D.F.B.)
Dave Apolon e sua orqueslra

Preços 3$000 e 2$000
Livre de Censura

Preços: 2$000. 2$000 e 1 $50{1
Imp, até 14 anos

.- .._.

Patrocinado pelo Ministro
-

da Educação inaugurou-se

CASA Aluga-se uma,
no Rio de Janeiro, dia 14

com todo o cou- dêste mês, o 5° Congresso
Iorto, dispondo de grande Nacional de Estudantes.
quintal, à rua Conselhett
Mafra, 106. Tratar na casa

ao lado. 5 v -I

as

IVida Social
Fazem anos 11oje%

'A galante menina Sônia
Filomena, filha do nosso

prezado conterraneo sr. Vi
riato Leal, funcionaria dos
Correios e Telegrafas;
a interessante garotinha

Mary-Alba, filha do nosso

estimado colega de impren
sa, jorn. Waldir Grisard,
funcionario da LO.}:;.;

o sr. Luiz Solon da Sil
veira, funcionaria do Alber
gue Noturno;

o sr. Gusta�o Assis, fun
cionaria de nossa Alfândega;
a inteligente menina Ma

riá.-José, filha do maestro
sr. Vespasiano de Sousa;
a srita. Guiomar Lamar·

que.

Habilitações:
Estão-se habilitando para

casar o sr. Ademar Macha
do e a srita. Osvaldina EI
pidia Espirito Santo; o sr.

Antonio Pereira de Oliveira
Neto e a srita. Maria Lopes
Fernandes; o sr. Menoti Di
giacomo e a srita. Zuleima
Melo.

Enfermos:
Ontem, à tarde, subrne+eu.

se a uma operação, no Hos
pital de Caridade, a exma.

sr-o, d. Eladia Maria Bar
bosa, esposa do dr. Elpidio
Barbosa, diretor do Depar
tomento de Educação.

A Alemanha já não fala na

«seglJrança da vitória»
Nova Iorque, 16 (A.P.) - A

BBC informa que Robert Ley ,

dirigente alemão do Trabalho,
modificou o lema nazista, de
"a segurança da vitoria", passou
a ser decisão de não capitular".
Robert Ley, em discurso pro

nunciado em Nuremberg, teria
declarado que a nação alemã
entrou no seu quarto ano de

guerra mais firme e mais deci
dida a não capitular".

;��.�:o�:uD!��:��� Itra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIQ TAVARES

VERDADEIRAS
h

PASTILHAS'�'.
VALDA

li( para evitar e trotar

O,S ROUQUiDÕES� OS CAiARRaS
as DORES DE GARGANTA

Licença do D. N S P No 186
", • de 26 de Fevereiro QO�\'•

""'onfl, de 1935 000"'> I>
O{ 0,002, Eucalyp'o\ O. .

Navios brasileiros torpedeados
Rio, 16. - Chegou a este porto o navio espanhol" Cabo

de Hornos", que trouxe 116 marujos brasileiros que se encon

travam em Trinidad, sendo 72 do "Barbacena" e do "Piavre"

e 44 do "Tamandaré", barcos brasileiros vítimas da sanha nazi

fascista. O" Barbacena" foi afundado próximo à ilha de Tri

nidad e pertencia ao Lloyd Brasileiro. Foi adquirido no Canadá,
em 1917 e obedecia ao comando do sr. Aécio Teixeira da Cunha.

Deslocava 2.547 toneladas.
O "Piavre" pertencia à Cia. Nacional de Navegação.

Peças �enuinas FORD
Só

, "

com os concessionanus:

Tuffi Amin &: Irmão
tons. Mafra, 54-Caixa postal 111-Fone 5166

I
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,Beatriz B. RYff
I professora de canto Diplo
mada pela Escola Nacional
de Música do R. de Janeiro.
'!'ratar: rua Blumenau, 28

Os russos estão obrigando os

alemães a constantes recuos no

setor de Leningrado.
*

Ante-ontem, a cidade alemã
de Wilhelnshavem foi violenta
mente bombardeada pela RAF,

De conformidade com o que causou grandes danos nos

despacho do ministro da 1
estabelecimentos industriais e

Fazenda, declarou o diretor nas docas.

das Rerrdus Aduaneiras, em

circular expedida a todas
as Alfa:;:tdegas e Mesas de
Rendas Alfândegadas do

país, que na verificação dos

produtos exportados fica in

cluida a pesagem, corren

do as respectivas despesas
por conta dos Irrter-esaodos.

*

O L "URO DAUR"
Estão chegando à frente

r. II _ 11 de Estalingrado milhares

Doenças de Senhoras. de soldados russos e novas

V.
. . unidades de cavalaria, as

las·urmarlas
., J

quais entram imediata.
. Tratame!lto es�e?lahsado, mente em ação.
nas aíecções . cronicas do Os aviões nazistas bom-
aparelho genital feminino. bardeiam a importante cí-

Tratsment,? .

moderno �e dade, de quarteirão em

gonorréa cromca por meio quarteirão.
de eletricidade. Varizes e

hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Díatermia e

imfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

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

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

9. Tel. 1.607.

são o uru c o

".
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Ecos e Notícias

remedio eficaz I

Expulsou os «eixistas»
Rio, 16 (" A Manhã") - O

iO v -8 coronel Luiz Carlos da Costa
••- .........................------....--.....................-----.......... Netto, superintendente da Em

presa S. A. Metalúrgica Otto
Bennack, de Joinvile, incorpo
rada ao Patrimonio da União.
logo que assumiu suas funções
fez exonerar em todos os Esta
dos os representantes da Em

presa, de origem dos Países do
Eixo.

CiARRASHAS

*

S. Salvador, Honduras,
Nicarágua e Costa Rica, no:
bres e valorosas Repúblicas
do Continente Americano.
festejaram, ontem,· a data
de sua Independencia. Hoje,
16 de setembro outra grande
Nação de nosso Continente
vê passar o seu "Dia da
Independencia" : o Mexico,
que com tanto brilho vem,

tombem, i:t:lteqrando o blo
co das Nações Unidas, con
tra o vandalismo totalitario.

CASA MISCELANEA, distribui

dera dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traia
no, 12.

ÚLTIMA HORA

DA CiESTAPO
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O govêrno do Canadá
emitiu um comunicado es

pecial no qual declarou que
o numero de baixas cana

denses� no ataque levado a

efeito contra Diepp, foi de
3350 entre mortos, feridos e

desaparecidos, acrescentan
do que a maior parte das
tropas, que t.orno ro rn parte
naquela operação, eram

canadenses.

As forças navais e aereas

dos aliados, numa ação de
"Comandos", levaram a

efeito um ataque contra o

porto africano de Tobruque.
onde ·foram destruidos quase
todas as instalações milita-
r'es-

O ministerio da guerra
do Argentina. do dia 25�dês
te mês em diante, dispensa
rá do serviço ativo os ofici
ais da reselva convocados
em principias do corrente
ano.

•

Aviões russos bombardea
ram, hovamente, a capital
de Rumania e diversos distri
tos bulgaros.

Londres, 16 (A_N.) - Segundo
uma notícia divulgada pelo jor
nal "Naspowinsky" orgão do
exército checo, o lider sudeto
Konrad Heinlein e o ex-minis
tro alemão da Agricultura Wal
ter Dan-é, foram presos pela
Gestapo.

PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

servação .. Pagamento à vis
ta. Hotel Estrela, fone 1371.
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Correu em Londres a no

tícia de que, segundo infor
mações divulgadas por uma

emissora européa, o embai
xador sovietico, naquela ci
dade, apresentou ao governo
britanico um pedido do go.
verno russo,. sugerindo a a·

bertura da segunda. frente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


