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Quanto vale um dólar emerkanc
autografado por Douglas

Fairbanks Jr. ?

aéreos.

DOEN(AS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. narasíteses, furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das ll.t às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1" andar. IXXVIIIANO------------------------------ Setembro de

Material de guerra oferecido ao Exé�cito Snr. Lindolfo Colori
. " " . .

Faleceu, ontem, às 18.30 ho-
IlIO, 22 ( Est�do ) -. O ínterven- timo chanceler Kurt von Schu- ras, na Capital Federal, o ilus-

tor An�a�'al PeIxo,lo fOI procura�o nhões leves ;um caminhâo-t ratar da shning . tre patricia sr. Lindolfo Colar.
no Pa�aclo do, Ingá pelos sr� ..

barão mesma marca, modêlo Adger, de 80 Tanto o barão Ludwig quanto')

I
Educado na escola positivista

Ludwig von Kummer e Amé lio Fac- H. P., para canhões médios de 15 sr
..
Armélio ?rimani, con�clheiro?a de Castilhos e Borges de Medei

ciolin Griman i, ambos austríacos, ccntimctros de calibre; um cami- antiga legação da Austría no Rio, ros, de quem recebeu os mais
legalizados I�O país e �ndus�r�as no nhâo-Irator da mesma marca, de la- declararam estarem certos de que, austeros conselhos para a vida
Estado ,do HlO, os (�u::ns �olJc].taral1l gart a, modêlo Adruk, de 20 H. P., com que l'sse oferecimento, inter- pública, o extinto batalhou, na

�� chcíc elo governo Ilumincnsc
I para metralhador-as: um reboque pretariam fielmente as intenções do política do sul e, posteriormente,

10ss� portar.lor de Ul�a, of?rta qu.e com
.

pertences e acessórios em I vitimado govôrno austríaco e ao no amplo cenario nacional, com

c1�seJaval1l. jazer :10. Exército �ra�l- abundancla ,

I
mesmo tempo davam uma prova pú- a mais nobre e leal das intenções.

loiro por intermédio do Presidente J�sse material, de primeira quali- blica da sua hosti lidade ao usurpa
Getúlio Vargas. Trata-se do seguin- dado, é o mesmo tipo do que está dor Hitler e cio seu ódio sincero aos

t e material bélico: um caminhão- sendo usado pelo exército alemão quc fazem jorrar sangue pelo mun

trator (Austro - Damier" modêlo e chegou ao Brasil através da Ar- cio inteiro, buscando conquistar in
"Adza" tipo turbo-hidráulico, de gcn tina, em 1940. Declararam os glórias e desrespeitando os mais
150 II. P., para canhões pesados referidos industriais que o ofereci- elementares princípios de direito e

até 21 centímetros de calibre; um mento era feito em nome da Aus- de humanidade. ,O comandante
caminhão-trator (Austro - Damicr ) , Iria, primeira vitima dominada pc- Amaral Peixoto encaminhou a of'er
moriêlo (i40, do (i0 H. P., para ca- lo nazismo e em homenagem ao úl- ta ao Presidente Getúlio Vargas.

Submarino afundado por destréíerlât, LAURO DAUHA
.

. . .
Doenças de Senhoras-

,

Otava, 22 (H. T. -:\I.) - o sr , Mac Donald, ministro da Marinha, V'" i
anunciou o afundamento de um submarino alemão que exerceu aios de IaS-UrinariaS

pirataria ao largo da costa leste do Canadú , Os tripulantes foram con- Tratamento especialísado
duzirlos a bordo do destróier "Assiuiboínc", que afundou o submarino, das afecções crônicas do
tendo ôlcs desembarcado corno prisioneiros de guerra. Ih' 1 f

..

O destróier "Assiniboine" perdeu um marinheiro. O comandante apare o gentia emmmo.

do submarino foi morto na ocasião da troca de tiros que precedeu o

.

Tratamento moderno de
afundamento. g( norréa crom ca por meio

O "Assiniboine" é o antigo destrrricr britânico "Kcmpcnf'clt", que de eletricidade. Varizes e
desloca 1.300 toneladas e conduz 175 hOlllens. hemorroides sem operação.

Fisioterapia - Diatermia e

imlra - vermelho.

b -I
- Consultas - das 10 às 12

ras) eira e das 15 às 17 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

14. Tel. 1663.
Residencia - R . João Pinto

g. Te!. 1 607.

de Geneve". O jornal ista suiço as

sinala que os judeus Halianos fo
ram apenas removidos de todas as

altas posições, e eliminados dos pos
tos que ocupavam nos Ministérios
da Educação e da Guerra. Entretan
to, não se fizeram sentir ulteriores
restrições sôbre os judeus, que tam

hém não estão sendo perseguidos.
A razão é talvez o receio de desa

gradar ao Vaticano, CJue parece con-

r si.derar
as

persegUiçõ.
es anli·-semitas

em França como uma tentativa de
Vichí de incorrer nas boas-graças

�
.,.,.. --r ! dos alemães.

Novos rumos para
a Iudustrta

Washington, 21 (A. P.) - o chefe da missão técnica que em hrcve

part irú para o Brasil, sr. Morr is Cooke, declarou estar profundamente
impressionado pela importância da sua tarefa. - "Creio que vamos pa

ra lá - disse êle - com a técnica bastante para cooperar ef'icnzmr-nt»

com o Brasil, Começámos lentando apenas ser bons vizinhos; agora tra

taremos de outorgar a 1118ior ajuda possivcl ao nosso valioso aliado".

Morris Cooke, que visitou a Casa Branca para se. despedir do presiden
te Roosevelt, chefia a missão técnica norte-americana, que procururú
converter a indústria brasileira, ele manch-a a treinar os seus trabalha

dores, para a expansão da produção e manter instalações de transportes
em todo o país.

Marchando já sob a neve
Estocolmo, 21 (Reuters) - Os soldados alemães que com

batem na Rússia já começam a sofrer, com o frio da noite, in
forma o correspondente do "Svenska Dagbladet" em Berlim.

O correspondente do "Aftonbladet", na mesma capital, diz
por sua vez que na parte noroeste do Cáucaso as tropas alpinas
germânicas já marcham sob tempestades de néve.

«Grande exemplo para todos)
Londres, 22 (R.) - Do nosso comenlador militar) - A notícia de

que o alto comando russo ordenou às suas fôrças que operam cm tôrno
de Estalingrado que assumam a ofensiva e as informações complemen
tares de que tais ordens já estão sendo postas cm execução, hão de cau

sar mui to grande admiração.
Espirita liberal, amou a De- Os últimos telegramas declaram que essas tropas foram instruídas

mocracia com todas as veras do na Sibéria e lançadas à ação para êssc belíssimo e heróico contra-golpe,
São "tropas descansadas, contra um inimigo que já tem recebido duro

seu coração de republicano con- castigo e talvez exerçam papel decisivo.
victo. Como diretor da antiga Esta notícia põe à prova mais uma vez a coragem, a fibra e a cner
<, Federação" de Porto Alegre, gia dos russos, assim como a resolução e o nível elevadíssimo dos seus

difundiu as ideias mais uteis ao
marechais.

A maneira esplêndida por que os russos têm combatido é o grande
regime que Deodoro, Benjamin exemplo para todos. Eles não confiam no inverno c na neve para obter
e Floriano introduziram, conso- a vitória. .

lidaram e defenderam, A luta g ainda demasiado cedo para prevêr quaisquer efeitos imediatos

política levou-o há varias anos'
no campo militar, d,e�ta enérgica reação; mas, seja qual fôr ()_rcslllt�do,

. .

I ela evidencia o espírito iridoruavcl do povo russo. E as naçoes mudas
ao exilio , donde voltou, cada

I necessitam dêsse grande incentivo. - Sir general Hubcrt Gough ,

vez mais imbuido dos ideais -----------------

democ�átic..os... AVISO DR. JOÃO DE ARAUJOA população portoalegrense eleve a111- CUltIVOU a historia com gran-
da estar lembrada do elegante gesto elo Especialista em doenças e operações
atol' Douglas Fairbanks Jr., uma elas

de perspicacia e. intuição, de
que e, prova o seu belo livro de olhos-ouvidas-nariz e garganta, avisa aós seus clientes

mais expressivas I'iguras elo cinema ame-

ricano. quanelo. ao transita,' por essa ca- sobre Garibaldi. que reiniciou DEFINIT-IVAMENTE sua clínica.
pital, em maio de 1940. por ocasião da Foi O 1.0 ministro do Traba- Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
terrível enchente que assolou o Estado, .

lho, do Brasil. DE MANHA-·. 10 a's 12 hs. - A' TARDE'. 3 a's 6 hdoou ao representante do vesper-tiuo S.

"Folha ela Tarde", que o foi entre'.-istar, Não quis O destino que êle
..

au�::.raj;�i���t��:�a (l:���:�l: cll�O�U;;��I�l;:�ãO I �::�si��s�o�m�i:�;i:a:;ren�oe�: Repelida a esquadra Jllaponesaela imprensa portoalegrense, o dolar foi i I
posto à leilão americano, rendendo mais· que se envo veu o

.

mundo, e em
Washington 22 (U P ) Fortalezas vo d do

ele três contos ele réis, importância esta prol da qual, ultImamente, es-'\ ' .

,. . a oras

d·
. exerclto atacaram poderosa força naval '0

que foi destinada às vítimas ela enchen- crevera Iversos artIgos de gran-
J pones,a, em

te. Tenclo o leilão sido ,·ealizado na Casa de repercussão no mundo penN
aguas das Ilhas S�lomão. Esses aparelhos atingiram

i\fasson, por OelU\·alelo Cozzi, foi o cl01al·
sante brasileiro. ?om suas boz:nbas dOIS couraçados inimigos. A esquadra

arrematado pelo proprietário clês�2 con- Japonesa retIrou'se para o norte.
ceituado estabelecimento comercial do

país, sr. Leopoldo Geye, que, agora, nu:m

gesto de alto sentielo j)atriótico, ofer- Armas ao exército patriota
tou-o à direção do "Correio. do Povo" •

I
para que seja colocado à elisposic;b da Jugos avo
campanha em pl'Ó] cios abrigos anti- Angora, 22 (R.) - Mais de

100 mil toneladas de munição

V SO
de guerra, incluindo-se metra-

A I Ihadoras leves e pesadas, for�m
I
entregues recentemente ao exer

DR. lAVAS LACERDA cito patriota jugoslavo do gene-

Comunica que mudou ral Mihailovitch. Esse material

seu consultoria para a rua foi enviado pelos aliados, segun·

Felipe Schmidt 8, Altos da do se divulgou nesta carital.
Livraria Xavier. Fontes bem informadas asse-

Consultas-Das 16 à18 hss. veram que Mihailovitch tem

agora mais de 90 mil homens
Os judeus na Italia diretamente sob seu comando,

Zurique, 21 (Reuters) _ Os ita- bem como unidades de guerri
lianos mostram-se lllUitO satisfeitos lheiros em outras partes do país.
pelo falo de C[ue as medidas 3nti- Numerosos tanques

.

captura

semitas tomadas pelo governo fas- dos dos italianos estão sendo

cista são muito mais moderadas do agora utilizados pelos guerri.
que as de Vichí, informa o corres-

lheiros contra as forças alemãs.

pondente em Roma de "La Tribune

I

N. 8642

Em grande atividade
as esquadrilhas canadenses

Londres, 21 (R.) - Um comunicado emitido pelo comandante chefe

das fôrças aéreas canadenses em ultramar anuncia que, durante a sema

na ultima, as esquadrilhas canadenses de bombardeio, situadas na Grâ

Bretanha, tomaram parte em quatro raides noturnos sôhre a Alemanha,
Bremen, Wilhelmshaven , Dusscldorf e o Huhr foram pesadamente bom

bardeados. Caças e bombardeiros realizaram operações prévias sóhrc o

tcr rilório inimigo e ocupado, e as esquadrilhas de caças participaram de

inúmeras patrulhas ofensi vas e defensivas. Esquadrilhas do Comando

Costeiro desfecharam ataques noturnos contra a navegação inimiga ao

largo da costa holandesa e as docas e a cidade de Chcrburgo. Outras es

quadrilhas protegeram comboios e realizaram missões de escolta. À luz

do dia, numa ofensiva sôbre o norte da França, aviões do Comando do

Exército de Cooperação atacaram fábricas, armazéns e outros objetivos.

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

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

Quatro restaurantes fechados
Marselha, 22 (A.P.) - Foram fechados, por ordem

superior, quatro dos mais famosos restaurantes dêste

porto mediterranico, inclusive o tradicional "Bossa", co

nhecido em todo o mundo pelas suas especialidades nos

pratos de mariscos. O motivo direto do fechamento fo
ram violações da lei que regula e restringe a alimenta

ção .• Os proprietários dos quatro restaurantes foram
mandados para campos de concentração.

3M

Foram eletrocutados
. Sing-Sin�, No,:a Iorque, 22 (U. P.) - Manuel Jacinto, de 48 anos

de Idade, Jmmes Clark, cie 22, e La"\vrence Exeades de 19 anos foram
eletrocutados na penitenciária de Sing-Sing, por crime de assa�sinato.
Ja.cll1to matou a senh�ra Doris Cl'oyle e a seu patrão, .James Monti, em

HlChl<�nds FaUs, no (l1a 19 de setembro de 1941, por questões pessoais.
Os d.oJS outros executados, al1l10s de côr, estrangularam um homem,
no dIa 6 de novembro do ano passado, para rouhar, tendo apenas en
contrado 14 centavos nos bolsos ela vítima.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A todos a Alemanha traia
a ponta-pés

Gramicidina
o M(tis Eficaz

.

dos Gerrnicidas
Diga isto

a
seu Marido

o ato, por meio do qual Hitler declarou o Luxemburgo in
corporado à Alemanha, interessa apenas pelo seu sentido psi
cológico, porquanto, sob o ponto de vista político, nada vale,
dada a certeza de que não vingará.

Realmente, é êle um gesto vão no concernente à vida dos
povos. As armas da Dçmocracía saberão esmagar o nazi-fascis
mo, bem como restaurar às nações subjugadas o gôzo pleno da
sua .soberanía e restituir aos povos oprimidos a liberdade com

pleta. Terminada a guerra, não caberá aoEixo ditar regras, im
pondo os decantados fatos consumados, confirmando a elimi
nação de países diversos e dando a seu talante feição nova à
sujeitar às decisões estabelecidas de conformidade com a Jus
tiça, por êles tão espezinhada, fixando-se o direito às repara
ções, que por êles terá de ser respeitado de modo muito dife
rente do adotado pela Alemanha após a última guerra e que
não passou de pura mistifi.cação. O que há digno de registo na

incorporação é a circunstância desta evidenciar de modo írre
torquível qual seria o destino da humanidade se a Alemanha
vencesse esta guen�a. Vale por um aviso. Uma nação após ou

tra, todas seriam postas nas condições de escravas.
Mas não há isso apenas a ressaltar, - acrescenta o "Cor

reio da Manhã". E' tal a brutalidade germânica que nem se

quer disfarça os seus propósitos. Com rude decisão, a Alema
nha prosíama o Luxemburgo incorporado, numa demonstra
ção de que a todos só trata a ponta-pés, conforme o procedi
mento tradicional dos sargentos prussianos. Está completa
mente turvo o raciocínio do Reich, havendo chegado ao auge
a sua torpe concepção da liberdade alheia.

Há quase um século, Augusto Comte previa que o alemão
seria o derradeiro povo a civilizar-se e integrar-se no regime na

cífíco-índustrial. E não se enganava. Apenas, decorrido tai"to
tempo, êsse povo confiou-se a um bando de loucos e celerados ...

depois da Sulfanilamida

63 anos de pesquisas resultaram
no descobrimento de um prodi
gioso micróbio que está revolu
cionando o tratamento de doenças
até hoje consideradas incuraveis!
No número de Julho de SELE
ÇÕES. E mais:

Cuidado com os batedores
de carteira I 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,

manais de trabalhos manuais, uma
inesperada serenidade de espírito
e auto-conf'iança v.. Pago 31.

Não leve o trabalho tanto
a sério - e goze de mais saúde
e maior contentamento, pondo de
vez em quando «a devoção antes
da obrigação>... Pago 1.

Uma indústria milionária
no sertão 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 estraté
gicos que induzem os aviões ini
migos a despejar suas cargas de
bombas 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$

Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto
ou adoentado, com ernpachamento, 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, dôr es, 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 esses 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 esses 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
ii

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

._--------------------------------------------------- ....

INDIC.�\DOR MEDI()() Companhia Vale do Rio Doce
A Agência do BANCO do BRASIL S. A., nesta Ca pi

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

As ações serão integralizadas em 5 prestações de
21J%, sendo a primeira no ato da Susbscrtção e as res-

tantes em prazo não inferior a 18 meses.
'

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

•

Florianópolis, 2� de agôsto f 94?
Pelo BANCO DO BRASIL S. A.-Florianópolis

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

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

Comprai na Cf SA MISCE I Cabelos brancos t LOÇÃO
LÁNEA é saber economizar' I MARAVILHOSA!

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

IMS1'ITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Oialma Moellmenn
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prAtfca n08 hospitais europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doençal do sIstema nervoso, apare-

lho genfto-urinarfo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radtología Clínica com o

dr. Manool de Abreu uampanano
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública. Dela Uníver
IIdade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e

análise c1ín Ica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

flORIANOPOllR

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médi.co especialista em

Iíeoresenianíe Gerai ntj Brasil:
Jo'ERNANDO ClfTNAGLIA

Rua do Rosório, 55-A 2.° andelr - Rio

Alugam-se
1 predio de construção

recente para família de tra
arnento, com instalação para
Criado 6 g r ge, à A venída
Muro Ramos, n- 156.
-Duas boas salas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (60 lado do Banco do

SI·mples "fíta" de Pe' lal-o ��;né:C.i�)65�n�orl��Óõe�� ���
I Joao PInto n. 5- térreo.

Londres, 21 (Reuters) - O ex- rigimo-nos ao marechal Pétain a -------------

chefe do Partido Social Francês, I quem demos parte de nossa dcci- TOSSESVallín, que acaba de chegar ii In- são,

g�aterra a-f'im-dc p�r-se à .disposi- O marechal, visivelmente emo- nOlOtu rnasçao do general De Gaulle, j ez a se- cionado, apertou nossas mãos c �

guinte narração de um incidente nos disse: "Senhores, tendes toda
notável que determinou, em gran- razão e eu sigo convosco. Hepre-.
de parte, sua decisão de [untar-se sento a Nação Francesa e sou cu'
à França Combatente: quem deve morrer".
"No momento em que UIll ori- () marechal deu imediatamente 01'-

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa PrAtica 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 Coutínho. 23.

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS; das 10 às 12 e das 1,. às 1'1 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

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

agradavel unguento vaporizante .

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

accesso nocturno.
.

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

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

CLINICA MÉDICA

.. -.

------;;;;;-;;;,;-;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;.

I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto, 'l - Fone 1.461

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva, 114 - Fone 1.456

ria] alemão foi morlo em Nantes,
I
as autoridades de ocupação fuzi
laram cincoen ta reféns c anuncia
ram que, se os culpados não fossem
descobertos dentro de quarenta c

I
oito horas, 'cincoenta outros reféns

suplementares seriam passados pe
las armas e mais outros cincoenta
teriam a mesma sorte dias depois.
Essa notícia nos encheu de in-

deus a-fim-de que automóveis esti

vcssem prontos para seguir para a

linha de demarcação, onde deveria
entregar-se às autoridades gerrnâni-]
caso Houve antes um conselho de ----------

ministros, que durou várias horas.! {ASA Ah!ga:se uma,

Quanto a nós dois, Trochu e cu, per-I. propna para pa
maneciamos no hotél à espera das

dana ou pe9uena lndustrta,
decisões do marechal. I ?,om moradia, à Tua Boca-

Por volta do meio dia vierall1�nos lu:at, 1�. Tratar com o pro-
. .

'

pne ano do Café «Java»
prevemr de que podíamos voltar .

para casa. O marechal deixara-se
I 5 vS. . 5

convencer, por Dar lan e por Pu-
.

clieu, então ministro do Intcrtor,
de que não devia entregar-se às, Vende se um, boa marca, em
autoridades nazistas. O gesto do' perfeito estado de conserva
marechal não passou de simples ve-I ção Tratar à rua Visconde
leidade". de Ouro Preto, 7. 5vs 2

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Scbrr.l tt n. 38 - TeJ. 1426

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

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

,

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
H horas.

HESID�NClA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Dr. AUGUSTO DE PAULA Dj�etoéa��a,�Sp�:1
Florianopolls

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

Cirurgia geral e Doenças de Senboras.
Fisioterapia: Diatermia, luíra-verm elho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das, 15 às 18 horas

Fone 1.644

dignação e provocou uma explo
�iil' de furor cm Vichí. E'l me en

contrava, então, em Viclri, em com

panhia elo sr. Trochu, presidente do
Conselho Municipal de Paris. Co
mo éramos ambos represenlantes do

povo, nosso gesto natural foi o de
nos apresentarmos como reféns. !2_i-

PIANO

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clinica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às' 18 horas.
Res: Conselheiro Mafra, 77,-FLo.RIANOPOLIS.

I 'I
•

Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt=-Edlti
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 às 17 noras,

RESIOENCIA'
A.v Hercllio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

AS FORÇAS FALHAM•••

Quando as carnes diminuem e ós
músculos se tornam flácidos resultam:
- debilidade - que conduz às doen-

ças. A EMULSÃO DE SCOTT - riquíssima em

vitaminas e célcio - é alimento concentrado do
mais puro óleo de fígado de bacalhau - enrrí
quece o sonçue, tonifica o organismo.

------------------------�

Dr. BEZERRA L61TE I
CLÍNJC�

MEDICA

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

'jcína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra
[an o 3:3. Das 13 às 15 hs,

I RESIDÊNCIA:
. Rua Trajano, õ5.

--

I
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deante.
RESIDENCIA:

Rua Blumenau,

IMlJlSAo
-

DE 'S�OTT
g-�dJu,�28

. I

• aIA $11., �

«AGENCII\ B R A S I L,_FORD·, PNEUSdos afamads5distribuidoraA
Querendd bem servir aos Que a honram com a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto. dando um desconto compensador.

Assim. inteiramente à disposição dos interessados, aguarda com prazer a sua honrosa visita.

Rua Conselheiro Mafra. 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teieg.: cTUFFiAMIN- •• Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZE.-O Grêmio Marajoára, continuando a campanha encetada em outubro Ide
941, realizará, em 17 de outubro próximo, o segundo baile:

.

«Asas para o Brasil».
:···································:1 I
.• • Farmácia "Esperança)): S E DAS 5· Farmacêutic� NILO LAUS• •• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e

: das melhores fábricas do país, sao ;-
: encontradas nos balcões da :
i Casa SANTA BOSA i
• •
• Diáríamente recebemos novidades e
• •

: Rua' Felipe SCbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•.......�............••.••..........•

Oferecem-se os judeus para lutar pelo Brasil
Os refugiados judeus e todos os Israe- ,inocentes. Neste momento grave venho a condição de que seja para êsse firn

GO\T.i<;RNO

l itas, em geral, que vivem sob a hospi
talidade brasüeu-a e aqui, restabelecem
o ritrno de UI11a nova existência, após
as atribulacões e mesmo, a od isséa, na

Europa, resolveram oferecer o seu sam

gue, a sua vida, tudo que lhes é caro.

para auxiliar o esforço de guerra, no

Brasil. Querem. assim, corresponder à
aco lhída que este país lhes dispensou num

momento angustioso, qua-ndo as hordas
de Hitler os perseguiam e expulsavam
do Velho Mundo,

lpsse simpático movlrnen to se proces
sa sob os auspícios ela União Beneficen
te Israe l íta. Na reunião em que estabele
.cerarn as bases da iniciativa, o SI'. Zan
(ler, um elos mais destacados elementos
da colôn ia, assim se exprimiu:

]>ALAVRAr" Dl;; SOI,lDARlEDA]}E
- Antes ele começar os nossos traba-

hipotecar, mais urna vez, em n0111e ele
toelos os associados, entro os quais se

contam muitos refugiados, vítímas do
nazi-fascismo, pleno e incondicional
apoio às medidas que o nosso govêrno
acaba de tomar e afirmar ele todo o co

i-ação que faremos tudo que estiver ao

alcance ele nossas forças, com o sacrifí
cio de nossas vidas; para servil' ao go
vêrno e ao Brasfl. (a.) Dr. Paulo
Zander, presidente".
Unanimemente foi pleiteado o patro

cln io e apoio da União para as iniciati
vas em pró l ela formação de um corpo
ele volun tár ios composto de vítimas do
naz i-fasctsmo, para servir' no momento
atual, ao govêrno e ao Brasil. A

ú

ltírna
proposta foi unan imemen te aceita, sob

pedida e conced ida licença especial do

govêrno.
AGUAIWAXnO A ,\QCmSCEXCIA DO

Depois ele conseguir um eleferimento
do peelido para aceitação, pelas autori
dades competentes, do voluntariado. a

União vai encarregar-se da obra admi

nistrativa, no sentido ele facilitar aos

judeus imigrados no Brastt o ofereci
mento dos seus serviços,

E.LEi\IENTOS APROVEITAVE IS
Entre os judeus presentemen te no

Rio, encontram-se operãrtos especializa
dos, técnicos, engenhe lros, gente, e11:
fim, de capacidade valiosa para qualquel�
emergência.

(Transcrito ele "A Xaile")

Não sair de casa'
Londres, 21 (R) - Inf�r

ma-se que todos os france·
ses, com exceção de médi
cos e parteiras. tiveram or

dens na França de' não
sair de casa,

Ao mesmo tempo, o ar

Pierre LavaI fez uma adver
tencia ao povo sobre os pe
rigos "que nos cercam". A
advertencia friza que o

exército deixado à França
em consequencia do armis
ticio está pronto para cum

prir com o seu dever -.

lhos, não posso eleixar ele exprimir o

110�SO mais profundo pesar e repugnân
cia em face elos bárbaros e detestáveis
atentados contra a soberania nacional e

a viela de tantos inocentes. Nestes mo

mentos graves peço poder expressar em

nome de todos vós a nossa solidariedade
e pleno apoio às medidas que o nosso

governo acaba de tomar, e afirmm com

todo o coração. que faremos tudo que es

tiver ao alcance de nossas forças e com

o sacrifício ele nossas vidas para scrvir

ao governo e à nossa Pátria.

Todos os presentes, de pé, aeleriram.

solenemente, a essa alocução e sob pro

posta do secretário ela União, sr. l\Jarc

Leitchic, foi unanimemente eleliberado

dirigir ao presidente da República um

telegrama cujo teor foi depois assentaelo

como segue:
"Em nome ele todos os associados ela

União Beneficente Israelita, não posso
cleixar de expressar o nosso mais pro

Iundo pesar e repugnância em face cios

bárbaros e detestáveis atentados contra

a soberania nacional e à vida de tantos

Representantes:
MACHADO & Cia. DESPERTE A BILIS

D.O SEU FíGADOCabelos brancos t
MARAVILHOSA !

LOÇÃO

E Saltará da (ama
Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diariamente um litro
de bilis. Se a bilis não corre iivremenre, 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 Pílufas Carrer 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
Carter. Não aceite outro produto. Preço: 3$000;

I�n�
ptdJflU/

ENFERMEIRA

Invento brasileiro
anunciado nos EE. UU.
Washington, 21 (A. P.)

O Departamento do Comer
cio anuncia que um inven
tor brasileiro coris tnu iu uma

máquina cap'Oz de pulveri
zar o carvão de lenha ve

getal de maneira tão per
feita, que êsse produto po
derá ser utilizado como

substituto do oleo combus
tive!. A máquina em ques
tão está sendo descrita como

uma adaptação, das que
são empregadas �os Esta
dos Unidos para a pulve
rização do carvão de pe
dra.

\ i

A 'aproxima�ão do perlo
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saúde,
um tormento e um pesadelo.
A simples lembrança dos so

frimentos que se avizinham

perturba-lhes a tranquilida- •

_de e as põe em sobressalto.

No fim de um ano, Quan
to somarão esses dias de do

res roubados aos afazeres e

ás 'alegrias da vida?

Afaste de �i os I)<ldeci
mentos periódicos, A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nico, anti-doloroso - é o reme

dto que lhe restituira á tren

Quilidade. Êle tem no nome

o res�mg qe su�s v��,���s_;.

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja-A SAUDE ,DA MULHER

i-. "

;t/ I:;" 1",,'.. \

no, 12.

HOje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edifício do

J

Instituto Brasil-E. Unidos, de' s. y�tarina
De ordem do sr. Presidente, torz;o pubhco que,

da próxima segunda-feira (dia 21) at: o A30 do co:-
t . acha aberta na Secretarla deste .Insh-

ren e, se ,.
,

tuto», à rua Artista Bittencourt, n. 2, a mat�lcula
ao Curso de Radio-Telegrafia, nele recem-organ.lzado.
Inscrição e frequencia são absolutamente gratUltas,

Florian6polis, 19 setembro 1942
ALTINO FLORES, secr. geral.

Argeu Silva e filhos, Olga Costa, Irinéa
Silva, Aristeu Silva, senhora e ülhos. Tadeu Silva, senho

Ira
e filhos, Irineu Shva e Benta Borges, íamilí s (ausentes).

convidam aos demais·parentes e pessoas de suas amlzades
para assistirem, na Catedral Metropolitana, a Missa que,
pela passagem do primeiro aniversario de falecimento de
sua sempre querida e ínesqueclveí esposa, filha mãe
cunhada e tia MARIA DA SILVA, mandam rezar, 'no di�
2i do corrente. às 7,30 horas, no altar de Nossa Senhora
de Lurdes, apresentando, antecipadamente. eternos agradecimentos 8 todos que comparecerem a esse ato de
santa relígtão 9 caridade.

-

Dr. G.Clerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1t68.

--

Cornpanhia ti Aliímça Baia»

DIVERSÕES'

BAIA

TEATRO

em 1870 Séde:

I
Procurai estimular o cultivo das

belas letras em Santa Catarina, in

taressando-vos pelas obras dos es-

Seguros Terrestres e Mcrrítimoe

critores catarinenses.

TEATRO, o novo livro de Ilde

fonso Juvenal encerrando dramas

pa trióticos e cle ação social, estará

à venda por todo o mês ele Outu

bro.

No referielo trabalho, que é pre
faciado pelo Professor Arí Martins,
da Academia Riograndense de Le

tras e das Associações de Autores

e ele Críticos 'I'eatrais, encontrareis

páginas exaltadoras elo amor da Pá

tria latente elo yOSSO coração ele

brasileiro.

Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Rs
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita •

Ativo em 31 de dezembro •

Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e' terrenos) ,

1940
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

é, o seu fiI:J;lO quando está com

saude. Entretanto a diarrhea
pode pôr-lhe em perigo a vida.

Recorra immediafamente aos

famosos comprimidos de
E I d o f o r m i o. producto da
casa .. 'l3!UJe'lcc,

.

Contra as diar
rheas em gorai
nada melhor que

comprimidos de

I

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as e r e a n ç

as.

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro .. n'' 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

•

Càixa-Poslall10-Fone: 1277

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

PIANO, COMPRA-SE
em qualquer estado de con

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

Svs-S

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B
A��,,�(_ Q� )
�./

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 Floriunópoll g

----

CAMPOS LOBO & Cia.

Por preço de ocasião
Vendem-se: dormitorio (Rio

Negrinho), 1 eamlseíro 2
camas para criança, 1 sála
de jantar, Tratar a A venida
Rio Branco 156

.RUA FELIPE 39SCHMIDT N

Caixa postal IQ-- Teteohone 1083-f!nd. Te!.• ALLlANÇA •

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajai,
Blumenau- e Laqes.

)1ISSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 22 de Setembro de 1942

As ruas mudam de mão, de hora em hora �(>u,,�,��,��(��a "E�,��ím:"�"���,����!,,j"nl� ",,,��!!ro '''I��!�O�!�'�
Estocolmo, 22 (H.) - Parecem vas de suprlmcntos . A artilharia

ter sido insignificantes os ganhos possa vegetação existente na mar- soviética coopera tamhern nesses

c pernas que se verificaram lanto gcrn do Volga vêm-se os fachos das ataques, canhoneando as colunas

de alemães como de russos em Es- explosões de outras baterias. Seus que trafegam dentro do seu raio de crctárío da Marinha, durante a reu

lalingrado nas últimas 24 horas. tanques surgem vomitando fogo de ação. O súbito avanço de Ianques níão da convenção nacional da Le

Algumas ruas dos subúrbios da ci- todos os lados e seus aviões arre- russos sóbrc as linhas de abasteci- giâo Nor-te-Americana aqui rcali
dadela mudam de mão quase que messam bombas quase que

ininter-ll1lelllO
nazistas

tornou.
dificílimo o

de hora em hora. ruptamente sôbre nossas lropas". transporte, que é, igualmente, pre-
Um correspondente alemão diz: Os russos estão bombardeando [udicado pelos campos de minas que

"A arti lharia soviética atira sem com furia as estradas por onde os os defensores, organizam com in
cessar. Seus canhões reboam no alemães fazem conduzir suas reser- crível habilidade, às vezes debaixo
centro da cidade. Do seio da cs-

;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..-;;;-;;;;-;;:;;-;;-;;;-;;;-
---------------�.

I'Vid;8ocia'! I�S!!�Õ�:ES:E�I:I� ��R� O�:�(�í�I!!:HEO�E
À TARDE

Ao ouvirem o sinal de alerta, que será transmitido por
meio de sirenes e repiques de sinos, tomem, imediatamente, as
seguintes providências:
1) Se estiverem em casa:

a) fechem todas as portas, janelas e respiradouros;
b)- permaneçam calmos e abrigados, como si se tratasse

de ataque inimigo;
c) permaneçam em casa e nos abrigos, até que seja dado

o sinal de que o perigo passou;
2) Se estiver lia rua s

a) procurem entrar na casa maÍs próxima ou numa igre
ja e abrigue-se como o fizerem os seus ocupantes

.

b) se isso fôr impossível, abrigue-se no vão de uma porta
ou deite-se no chão, de preferência junto a degráos.

Fazem anos lIoJe: 3) Se estiverem num ônibus:
A srita. Celia Torres; a) não se precipite;
o sr. Haroldo Glavan; b) deixe o veículo parar;
a exma. sra. d. Judite Cu- c) salte sem atropelos;

nha Livramento, esposa do d) procure abrigar-se pela forma indicada.
nosso prezado conterraneo 4) Se estiverem dirig'indo um veículo motorizado:
sr. Artur Olímpio Livramen- a) estacione de modo a deixar livre o trânsito, encostan-
to, alto funcionário dos Te- do o carro à direita;
légrafos, aposentado; b) abrigue-se pela forma indicada.
o sr. tte. Mau"icio Spo.l- 5) Se estiverem dlrígfudo veículo de tração animal:

ding, oficial de nossa Força a) pare, estacionando à mão, de modo a deixar livre o

Policial; I trânsito;
o sr. José Soares Glavan, b) desatrele os animais e amarre-os em árvores, ou

da conceituada firma de postes;
nossa praça "Irmãos Glu- c) abrigue-se.
van". 6) Os animais de sela ou de carga serão Igualmente amarra

dos pela forma Indicada,

AnlversárloB:
Festeja hoje a data nata

licia da graciosa senhori
nha Magali Lebarbenchon,
dileta filha do snr. Otavio
René Lebarbenchon, inspe
tor d'A Equitativa. A ani

versariante, que é fino or

namento da nossa "jeunes
se-dorée", receberá por cer

to muitos cumprimentos de
suas inúmeras amiguinhas.

I
,

I

MISSAS

Amanhã, às 6.30 horas, na
Capela do Ginasio Catari
nense, será rezada missa

por alma da sra. d. Edelmi
ra da Costa Sabino, pelo
40 aniversario de seu Ec.leci
mento.

Falecimentos: '

Faleceu ontem na 'cidade
de Joinville a exma. sra.

viuva Augusta Horst.rrmrr,
sogra do nosso prezado con

terraneo sr. Carlos da Cos
ta Pereira, diretor da Bi
blioteca. Pública.

No distrito do ltacorobí
faleceu ontem o sr. Dario
Germano Alves. Seu enter
ramento efetuar-se-á hoje,
às 11 horas.

Em sua residencia, à rua

Trajano, faleceu ontem o

sr. Alfredo de Sousa Costa.
Seu sepultamento será efe
tuado hoje, às 16 horas.

AJUDA A COMBATER A
TOSSIi E RESFRIADOS

*
ross $6 PODE FAnR BEM

dc cerraelo fogo inimigo.

COll:[O SER,AO EllIITIDOS OS SINAIS DE ALARJIE PELOS
APARELHOSSONOROS�

A-fim-de que todos possam ser advertidos da CHEGADA

e RETIRADA de aviões inimigos, serão emitidos os seguintes
sinais sonoros:

1) SINAIS DE CHEGADA:
a) POR SIRENES INSTALADAS EM VÁRIOS PONTOS

DA CIDADE; gemidos curtos e intermitentes, durante 4 mi

nutos;
b) PELOS SINOS DAS IGREJAS: repique durante 3 mi

nutos como é comumente, usado na terminação da missa.

2) SIX,US DE RETIRADA OU FUI DO ALERTA-AÉREO

(PERIGO PASSAI!O-CÉU LHIPO):
a) PELAS SIRENES: gemido contínuo durante três mi-

nutos;
b) PELOS SINOS DAS IGREJAS: dobres longos, graves

e intermitentes, durante 4 minutos.

OBSERVAÇÃO: Durante os exercícios serão emitidos

idênticos sinais.

Tinha uma agulha
cravada no coracão

Peitoral de Anacahuita
Plttsburgo, 22 (U. P.) - Depois

de terem fracassado numa operação
preliminar, os cirurgiõ.es elo hO�P�-1tal de crianças desta Cidade deCI(h-,ram realizar uma oper-ação dif'icil,
para extrair uma agulha cravada no

coração da menina Elcanor Hughes,
de 3 anos ele idade. Trata-se de

uma \la5 mais delicadas interven

ções cirúrgicas dc que ]J{.\ notícia

na ciência médica.

Segundo parece, a menina caiu
sôhre uma agulha, quando brinca

va em sua casa no domingo passa
do. A agulha entrou, atravessou

lhe
•

o peito e ficou cravada no co-

Xarope balsa

mico, de sa

b
õ

r muito

agradavele
de eflelto

seguro
nas tosses.
calharros e

allecções
bronch icas.

Vai explicar como ração.
vão suas intrigas •.•

Berlim,22 (H.T.M.) - Te·
legramas de Toquio anun

c.iam que o conselheiro da
embaixada do Japão, em VacL1.e o seu filho con-

Cuibichev, sr. Miyagava, foi tra esse terrivel mal
chamado a Toquio para pres (C�UPE)
tar informaç�es ao seu go- Informações com o
verno. Esse diplomata deve-
rá partir provavelmente nol

Dr. ARMINIO TAVARES

próximo dia 23 do corrente. �

Virá ao Brasil o elenco
do ((Metropolitan))
Rio, 22 ("Estado") - Entre as

atividaeles artísticas norte-ameriea
nas ligadas ao programa da Boa Vi-

I zinhança, cogita-se de uma excur

são a toda a América Latina, no

,próximo verão, do elenco do "::\íe
! tropolitan Opera House", d0 Nova
I Iorque, do qual faz parte a soprano
'brasileira Bidú Saião.

EVITE A DIFTERIA

Cartazes do dia
iii
I,
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
- FONE 1602 - FONE 158? - - FONE 1581 -

I' A's 7 horas

Com Jackie Cooper e Marjorie
Raynold

19 de abril

Preços: 3$000, 2$000 e 1 $500
Imp. até 10 anos

A's 4,30 e 7 horas

Preços: 1$500e 1$000
lmp. até 10 anos

que a questão dos submarinos é o

maior problema dos Estados Uni
dos", declarou o coronel Knox, se-

zada.

na Europa c ao desfecho da imp-rr- das scrú reduzido a tal ponto que os

l an l e contra-ofensiva 110 Pacifico

I
submarinos não consf ituirâo mais

Oriental - prosseguiu o titular. Ao nenhuma ameaça para a nossa ma

mesmo tempo em que providencia- r inha mercan
í

c. Lembrai-vos de

!l10S a máxima segurança para o cn- que disse "COIll o tempo", pois a

vio dos nossos suprimenlos à Rús- batalha scrú longa e clifieil e a der

sia, intensificamos todas as medidas .

rota é possível, a não ser que nós,
anti-submarinas. Confio em qu(',

i como POYO capaz, compreendamos
a ameaça c reunamos todas as fôr-

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas

Artigos 'para banho
Pelos menores preços da praça

na A MODELAR

ças para a necessária vitória".
Afirmando que, entretanto, as

perspectivas não eram absoluta
mente sombrias, o-coronel Knox elo

giou a "valente defesa dos russos,

que fazem os alemães pagar preço
terrível" .

Prosseguindo, lembrou o titular

que, pela superioridade aérea alia

da, as esquadras alemã e italiana e

os submarinos germânicos foram

expulsos das águas britânicas e do

litoral do Atlântico, pondo-se, po

rém, fóra do alcance dos aviões,
que, com base em terra, não dão

tréguas à navegação do cixo.

A's 7 horas

Nós e o destino
Com John Boles e Margaret

SuIlavan

Cinearte N' lt

Complemento Nacional (D.F.B.)

Noticias do dia

"É problema que se liga estrenu-

MATRIZ
BLUMEHÀU

Rua 15 de Nov. n.

Artigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

RE;PRESENTACÕES
GERENTE: EDMUNDO SilVEIRA JOR.

I ._-, A c:riacão de bases ÚLTIMA HORA
E N'

, navais na India
cos e oticias .. Foi oficialmente anuncia-

I BOlllbmn,22 (R.) -

seg\l.nclo
rc- d L d

I
velou o almiranle sir Herbert Fit- ,olt.em °27n res

que't dnestes.

.

"' u ln1.0S meses, o as as
......,....,."""'.......::. zcrbcrt, comandante das j orças na- ; d d d' I. " . ,; per as a esqua ra lng esa

vais da índia.lodos os portos indús '

f b t- I oram co er as por novas
estão agora transformados em ou- I t

-

t l t b
.

lc J
cons ruçoes.

Tas an as ases navars, (C rmpor-
lância proporcional.
Dc todas essas bases, as princi

pa i s contin uam sendo Carachi,
Bombaim, Madrala e Calculá.

O sr. interventor federal no
meou, - para formarem a Co
missão de Tabelamento dos Gê-
neros Alimenticios, sob apre
sidencia do sr. secretario da
Viação, Obras Públicas e Agri
cultura, - os srs. Rogerio Viei
ra e Vergilio Gualberto.

PRISÃO DE BOATEIRO

Rio, 22 (" Estado"). - Um

vigilante municipal prendeu ou

sado boateiro, quando êste, em

plena avenida Rio Branco, es

quina da rua Sete de Setem
bro, pregava um boletim anun

ciando um bombardeio aereo da

Capital Federal. Manoel Vieira
de Sousa, que é o nome do máu
brasileiro. foi levado para a

Policia Central.

Dr. SAULO RAMOS'
reínícícr-ó sua clínica
em principios do mês

de setembro.

Cuspa 1 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA I

Retencão de sal
S. Paulo, 22 (G.) - Foi de

tido o atacadista Daniel Martins,
estabelecido nesta capital, à rua

da Cantareira, por grave sone·

gação de sal. O referido nego
ciante, contra quem foi instau·
rado processo, escondia, em seu

estabelecimentcx. nada menos de
8S sacos, de 60 quilos, de sal, e

declarava aos fregueses não pos
suir qualquer quantidade daquele
produto.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

t�nho ·Creasotada
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Perú, instalou-se no apartamen lo
que lhe foi reservado no palácio
elo Tribunal, onde estão hospeda
dos os outros representantes (1<1s

potências americanas que rompe
ram as relações diplomáticas com

a Itália. Os outros diplomatas, que

já se instalaram nesse edifício, são:
() embaixador do Brasil, o embai
xador da Bolívia, o encarregado de

Negócios de Cuba. Os represcnlan-
tes elos outros países Iatino-amor í-

I
canos virão brevemente hospedar-se

Clínica médíco-círürgíca do no Vaticano.
DR. SAULO RAMOS
Espectallsta em moléstias de

D t dsenhoras - Partos. esper.::. orALTA CIRURGIA ABDOi\fINAL: ea- U
tõmago, vesícula, útero, ovários, Pede-se à pessoa, .queapêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias, comprou ontem (dia 21)hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vart- depois das 9 horas da noi-
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso, t d dOpéra n'lS Hspitals de Florianópolis. e um esperta or a que
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
falta o botão de regular

Fone, 1009 t
. , 1 '

os pon eIrOS, entrega- O a
Horário: Das 14 às 16 horas, dlarla·

mente. rua Tiradentes n. 44 (Casa
........._w.... �� de Alugar Bicicletas), que

receberá o dinhp.iro por
quanto o comprou. Do
contrário, será procurada
pela polícia.

Os EE. Unidos comprarão
amido, cera, couros, etc.

em larga escala
A Comissão de Controle

dos Acordos de Washington,
orgão da PI esidencia da Re
pública, está elaborando, se

gundo noticias do Rio de
Janeiro, recentemente divul
gadas em nosso meio, novos

acordos comerciais entre os

Estados Unidos e o Brasil,
para aquisição, em condições
extremamente interessantes,
de inurneros produtos da

agricultura nacional. Segundo
fomos informados, cogita-se
no momento de entrar em

entendimento para a cem

pra, em larga escala, dos

seguintes artigos: amido, fi
bras vegetais, ceras de car

nauba e ouricuri, oleos ve

getais, couros e peles, cera

de abelha I seda animal, linho,
rutilo e outros minerais,
cristal de quartzo mica, pro
dutos êsses que, em sua

maioria, iá estavam pratica
mente destinados ao mercado
norte-americano.

Conflito na provincia
de Bihar

Patna (Índia), 22 - (R.) - Uma
nota oficial declara quc seis pes
soas foram mortas e scis outras 0-
carmn feridas quando um destaca
mento 'militar se viu obrigado a

abrir fogo, ao ser alacado pela mul
tidão enfurccida, no disl ri lo de

Chaibael, na província dc Bihar.
Com exccção elêsse incidell te, rei

na a mais completa ordcm cm toda
a província indú.

••••••••••••••••••••••••••

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus colegas e cli
entes que reabriu seu

Laboratorio de
Análises Clinicas

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

para presentes.

•

A ameaça japonesa sobre
a baía de Milne (Milne Bay),
na ilha da Nova Guiné, es

tá completamente afastada.
�

Foi afundado o destro ie r
canadense "OttaWa".

Circula em Londres a

notícia de que o super
couraçado alem ão "Von

Tirpitz" , quando tentava

sair de um porto da No
ruega, poro atacar um

comboio que navegava para
a Russia, foi alcançado por
um torpedo aéreo inglês.

O que souberes não contes ao

teu amigo, pois o nmígo do teu
amígo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).

Diplomatas americanos
refugiados no Vaticano

Vaticano, 22 (H. T. M.) __ O sr.

Arias Schrciber, embaixador do

Bairros de Nova York O morro dos maus
espirltos
Tecnicolor

Com John Wayne e Betty Field
Film Jornal N' 126

Complemento Nacional (D.F.B.)
Complemento Nacional (D.F.B.) Homem que dormiu 100 anos

(Desenho) e Noticia do dia Jor.

Preços: 3$000 e 2$000
Imp. até 10 aDos

."W 5f .....::çc .,-"

Contra os que exploram o povo
S. Paulo, 22 eG.) - A polícia

de Ordens Econômica daqui
acaba de deter varias dezenas
de comerciantes inescrupulosos
infratores da tabela de preços
de gêneros alimenticios."

O derroti�mo e o pessimismo
óti- são armas da "quinta-coluna".

(L. D. N.).

Novo «caca» russo
Moscou, 22 (H. T. M.) - O caça

russo "Yak" passou por imporlan
tes transformações. O novo tipo é
muito mais rápido e o seu podcr
dc fogo é consideravel.
As novas expericncias derum

.

mos resultados.

NegociO . de ocasião:
Vende-se uma limousina

de aluguel, cha pa nO 1.511.
Preço: 6:500$000 .

Tratar com o proprietario,
Victor E"pindola, Cf1<f1 Ele
trica- Rua João Pinto 14

Svs-5

Declarações do embaixador
brasileiro no Uruguai

Montevidéu, 22 (U. P.) - O em

baixadol' do Brasil 110 Uruguai, dr.
Batisla Luzarclo, dcclarou à imprcn
sa que o govêrno brasileiro está mo

bilizando a população do Brasil pa
ra o reforço do exército.
A seguir, afirmou que seu país

realizará a guel"!'a de defensiva,
mais acredita que, mais tarde, o

Brasil passará à ofensiva e lutará
contra o inimigo onde êle estiver,
contribuindo assim para a vitória
final dali aliaC(os,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


