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Prendendo crianças corno refens
LONDRES,5 (A. P.) ,-- DESPACHOS. DE ESTOCOLMO PARA A IMPREN

SA LONDRINA DIZEM QUE, EM REPRESALIA A NOVOS ATOS DE SABOTA
GEM, VERIFICADOS NA HOLANDA, AS AUTORIDADES ALEMÃS DE OCUPA
çÃO DOS PAíSES BAIXOS RESOLVERAM TOMAR COMO "R E F É N S" MIL
CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, TODAS DE ASCENDÊNCIA JUDAICA.

Nas usinas «outubro
vermelho-

Moscou, 5 (R.) - A batalha nos

bairros operários de Estalingrado
em tôrno das usinas "Outubro Ver
melho" prossegue com violência
crescente.
Cinco tanques alemães consegui

ram penetrar nas defesas russas da
quela área, mas três deles foram
destroçados e os dois restantes pu
seram-se elll fuga.
A luta que se trava nas ruas da

cidade não apresenta sinal de es

morecimento.

MAESTRO ALCEU BOCCHIHO

As Nacões Unidas
esmagar a guerra

Embora os alia
dos não tenham
publicado regular
mente listas da
destruição de sub
marinos inimigos,
sabe-se que essas

baixas, tanto no

Atlântico, como

no Mediterrâneo,
têm aumentado
firmemente. E, as
sim. o perigo da
guerra de corso.

manejada covar

demente pelo eixo,
"

vai-se progressi
vamente afastan
do; ao mesmo tem

po que as Nações
Unidas intensifi
cam as constru
ções de navios
mercantes, para
preencher os ela
ros abertos pelos
afundamentos. Na
fotografia: Dois
membros da tri-
pulação de um

I Icorsario , quando eram socorridos por um vaso de guerra bri- DR. SAULO RAMOStânico_ (Foto de British News Service, para O ESTADO). De regresso da Capital da
Troca de prisioneiros República reinicíou defini-
Zurique, 5 (Reuters) - Foram

Não tenhas dúvida em

de-I
tivamente a sua clínica, das

I
reiniciadas, segundo o DNB, as ne- nuncíar um "quinta-coluna", 14 às 16 horas. Consulto-
gociações para a permuta de pri- por mais que pareça teu amí-

I
rio à Praça Pereira de ali-sioneiros gravemente feridos entre

go " não merece tua estima um I
o

a Alemanha e a Inglaterra _ Acres- veira n lO'
centava a informação que as nego- traídor da Pátria. (L. D. N.).
ciações estão sendo conduzidas por � ���������������intermédio da Suíça, ignorando-se
ainda os resultados.

Recuperando avi6.s
abatidos -no deserto
Cairo, 5 (H. T. M.) - A recupe

ração de aviões derrubados tornou
se indústria de magna importância
no deserto egípcio.

Os aviões abatidos são trazidos
não só da "terra de ninguem", mas
até das próprias linhas inimigas,
limitas vezes através de campos de
minas, e reparados nas oficinas.
Também se recupera O armamento,
aparelhos de rádio e peças destaca
das dos aviões que possam ser no

vamente utilizados.

Está entre nós o grande pia
nista e compositor patrício sr.

Alceu Bocchino, que aqui pre
tende realizar um concerto, parte
de cuia renda será em prol da
Legião Brasileira de Assistencia,
da qual é presidente, aqui, a

exma. sra. d. Beatriz P. Ramos.

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das l1t às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

•
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travessia do AtlântIco
Londres, 5 (R.) - Os bombardea

dores aliados que atravessam o

Atlântico do oeste para leste esta
beleceram novo recorde,
Em maio dêste ano, o tempo mí

nimo realizado nas múltiplas tra
vessias do Atlântico era de 6 horas
e 45. Soube-se, de boa fonte, que,
ultimamente, um dos bombardeado
res aliados percorreu a distância de
fluas mil milhas entre a Terra Nova
e a Inglaterra, em seis horas e cinco
minutos ,

estão resolvidas a
marítima de corso

República Portuguesa
Comemora, hoje, a nobre e valo

rosa Nação portuguesa, a passagem
de mais um aniversário da implan
tação do l:egime republicano.
Ligados a eJa por indissoluveis la

ços de amizade, referendados profun
da e constantemente por decretos

significativos, sentindo, em nós mes

mos, a identidaele de princípios que

regem a ambos os povos, a data de

hoje assume fôros de infinita gran
eleza.

Com efeito, agora mais do que nun

ca, Braall e Portugal se unem pelo co

ração nobre, pelo espírito franco e

leal e pela audácia jamais desmenti
da. O povo português, que, nesta ela

ta, eleva seu coração ao alto pela
salvação do munelo ameaçado por
hordas sem alma e sem Deus, como

ontem, ao findar o reinaelo do rei

Carlos, elevava os olhos aos céus

pela implantação da República e peja
prosperidade de sua Pátria, bem re

conhece os laços que o unem ao povo
brasileiro, ao nosso povo. Bem o

atesta a verdadeira legião ele portu
gueses que, no Brasil, ofereceram
seus serviços pela nossa causa, pela
causa do Direito, ela Fraternidade e

da Liberdade.
E êsses são os frutos bons da ami

zade sem interesse que fez do Bra
sil e de Portugal duas irmãs, ligadas
por um só ideal.
Ao digno representante da grande

Nação amiga, sr. Antônio Tavares

d'Amaral, o "Estado" apresenta suas

sinceras felicitações.

AVISO
DA. SAVAS LACERDA
Comunica que mudou

seu consultorio para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos da
Livraria Xavier.
Consultas-Das 16 �s 18 hs.

Comentarios ,do
Irai. De Gaulle

Londres, 5 (R. l-O' general De
Gaulle, comentando a prisão de
Herriot, declarou: "A corajosa ati
tude abertamente adotada pelo sr.

Herriot ficou agora enobrecida pela
sua prisão. É na prisão que se en

contram atualmente os melhores
franceses _ Envio minha saudação a

Herriot. Segundo minha opinião
pessoal, o sacrifício que lhe foi im-Iposto representa grande serviço
prestado à França e à Hepública".

AVISO ESP�C��liS:!'�� d�e�ça���!!!!!ões
de olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica,
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1441

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

Batalhões femininos de Defesa
Passiva Anjí-Aérea

Dr.S. Paulo, .5 (E. S. Pc) - Desde cíalízações: Li�ções c 'I'ransmis
inicio de agôsto 'último estão fun- sões, Vigilância do Ar, Primeiros
clonando os cursos do Serviço de: Socorros, Direção e Policiamento
Defesa 'passiva Anti-Aél'ea para

I de ,Trânsito, Auxílio Contra Tncên

formação <10 10 Batalhão de Volun- dío, Cantina, Instrução Militar e

Uirios, incluindo as seguintes espe- Parte Geral, esta, a cargo do capi-
tão Henrique Cardoso, abrangen-

I
do tudo quanto se refere, propría
mente,' à defesa contra ataques aé ...

reos, . i, "C'

Para acentuar o interêsse com

que a mulher paulista vem cola
borando com :0 comando da guar
nição federal sediada em nosso Es
tado, nos Servlços de Defesa Pas
siva Anti·Aérea, basta assinalar
que já está quase atingido o limite
de inscrições para a constituição
do Segundo Batalhão feminino da-

Machado & (ia.
Agências e

Representações
(.1.. pOlt.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-.gtnt•• nOI princip.h quela organização, que passará, en-
munciplol do E.t.do,

I
tão, a contar mais de mil e duzen-

___1_7_P_" tas voluntárias. Navios franceses interceptados
pelos britânicos

Esbarrando nas defesas russ Cidade do Cabo, 5 (R.) - As au-

as toridades navais anunciam que a

Moscou, 5 ,(A. P.) - Qualquer que possa ser o resultado Marinha Real Britânica, em coope-

d ração com aviões sul-africanos e
a batalha pela posse da grande cidade industrial de Estalín- fôrças navais da África do Sul, con-
grado, os alemães se acham, ao que parece, mais longe que seguiram interceptar dois navios
nunca da vitória final e, já agora, se vêm obrigados a fazer franceses em Vichí, os quais haviam

frente a outro inverno, com suas linhas estendidas sôbre as conseguido escapar de Madagáscar.
São êles: o "Marechal Gallieni"

inhóspitas regiões da estepe. Também não são melhores as pers- e "Admíral Pierre". O último bar-
pectivas para os alemães no Cáucaso, onde os seus tanques e co era o "Yanis", grego, que as au

sua infantaria motorizada já iniciaram nova ofensiva para o I tori?ades fr�ncesas de Madagáscar
interior, no setor de Mozdok, em direção dos

.campos petrolífe-I
haviam confIscado.

ros de Grozny, mas, onde, também, suas fôrças continuam es- Caspa t LOÇÃO JUARAVI.
barrando nas írredutíveís defesas russas. LJ,;OSA 1

.

Distintivos dos franceses na

frente russa
Londres, 5 (R.) - Segundo a

emissora de Berlim, os escudos ver

melho-e-azul, usados pelos membros
da legião tricolor de "voluntários"
franceses, que se ofereceram para
lutar na Rússia, serão suhstituidos
pela águia napoleônica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CI...UBE DOZE-O Grêmio Marajoára, continuando a campanha encetada em outubro de
941, realizará, em 1 7 de outubro corrente, o segundo baile: «Asas para o Brasil»"

INI)lC ADO 11 MEDIJ :() Nós somos semi-bárbar��:;�_
o seu esfôrço, mesmo quando
êle era feito às escancaras e

tolerado.
Então, a êsse tempo, as po

pulações das nossas cidades não
eram semí-elvlllsndas, Não o

eram, porque Berlim ainda ti
nha as suas esperanças em

atrair-nos, et pour cause, para
o seu bloco. Por fôrça dessa es

perança,incensou-nos até à ves
pera do rompimento de rela
ções, sendo que antes, um dos
jornais do Fuehrer, num artigo
comentado com aplausos por
um jornalista germanófilo ora

convertido, chegou a estabele
cer um confronto entre o Bra
sil e os Estados-Unidos, para
demonstrar que a civilização
tinha raizes mais fundas neste
nosso Pindorama, que feliz
mente não é habitado por pa
cóvios ... Dizia que Manhattan
ainda era uma ilha selvagem,
quando nas nossas cidades já
existia uma cultura profunda.
Hoje já somos semi-civiliza

dos. Preferimos isto da parte
dos alemães ao elogio caviloso
de há um ano atrás. Bem sa

bemos o que êsses super-Iro
mens consideram civilização e

cultura. As crueldades, as

mentiras, as infâmias, a revol
tante insensibilidade ante os

crimes inimagináveis que êles
têm praticado fazem-nos prefe
rir a inferioridade que conser

vamos e que nos honra perante
o mundo.

A propaganda alemã (diz Ó
"Correio da Manhã") continua
a preocupar-se muito com o

Brasil e, como sempre, com o

tom que revela a falta de inte
ligência dos soí-dísant arianos.
O sistema é o da mentira e das
insolências, de mistura com a

velha lenda de uma superiori
dade que ninguem no mundo
aceitou apesar de a terem os

hunos tentado ímpôr por meio
de guerras cruéis.
Agora, Berlim vive a dizer

que existe uma ronda verme

lha em tôrno da juventude bra
sileira, "visando também as po
pulações semi-civilizadas das
cidades" .

A juventude brasileira em

particular e o nosso povo em

geral repudiam as doutrinas
exóticas que desde a última
guerra passaram a ser as fontes
de perturbação da tranquilidade
européia. Uma e outro são, por
princípio e por formação, sin-
ceramente devotados ao único

ii ---- =

sistema que medrou nas Amé-

I
Dr. ARMINiO TAVARES ricas e que os empolgou. desde

ouvmos - NARlS - GARGANTA os Montes Rochosos até à pon-
CONSUl,TÓRIO: ta extrema do Cabo de Horn

Rua João Pinto. i - Fona 1.461 - o democrático. No curto pe-
Moléstias internas de adultos e cr ia nças. ; RESIDÊNCIA: ríodo de três anos, a nossa na-

Consultório: RUfi Felipe Schu
í

it o. 38 - 'I'el. l4�6 i Rua Baceluva. lllJ - Fone 1.456 ção soube mostrar que repelia
Realdencls: Rua Visco nríe de Ouro Preto n. 70 'fel. 1523 ''''vrrrm............. ..- •__... qualquer das doutrinas extre-

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS. I D Antônio Mon,'z I mistas.Mostrou-o, repelindo-as.

D--r-. -A"-_ U.;_-,r.U·-S'·_y-O---'D-E-P--A-U-l-A--o-di-ree-t-ocr-a-l?l·-°rta-Ha-·Oe-SP-idt-;te-I
r.

d e A ra gã o �ni��a��;!�t�s'fi���C�����s ��
\! M j tentativa totalitária na nossa

Florianopolis! ME'DICO !
Residência e Consultório: Rua Visconde d« Ouro PrelO 51 '

I'
terra, sabem o qnanto foi inútil

(próximo ao Teatro). I Cirurgia e Ortopedia.
Cirurgia geral e Doenças de s er.hores. Clínica e Cirurgia de

Fisioterapia: Diateru.Ia, iufru-vertne lho e Ultra. Vloteta. torax. Partos e doenças
CONsULTAS: Diarlarneutes às 11.30 e da� 15 às 18 bOfH8 de senhoras.

Fone 1 644 CONSULTORIO:
i Rua Trajano, 33,
� Diar lamente d8S 15 I1S
•

11' h oras.
ftESfDÊNCIA:

Almirante Alvim, 36
l'etetoue o. 751.

F

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
_�r_. ._. �""NARIZ, GARGANTA
F:specíalista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

( ., I$, Pela manhã, das -10 8R 12
On�hJhfU! A' tarde. das 3 àH 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24, ." Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-- médico especieliste

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aner teícoamento e Longa Prstlos no Rio de Janeiro

Con"'ult..... Pela manhã: às terces. quintas e sehndos, das 10 ás 12
....'" horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto H. 7, sobrado - Fono: ! 467
Resldénoia: Rua Presidente Coutinbo, 23.

Josephi:1a Schweid50n
MEDICA

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

Rua F. Schmídt. 39 (scb.)

Dra.

D MARIO Wf.:_NDHAUSÇN -
(diplomado nela

r. ... Faculdade Nac.
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-Interno do Serviço de Clínica MMica uo Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA �AÉDICA

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

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnídss Ferreira e ex-estagiário dos
servíces do dr. Gabriel de Andl'ade (flio) e dr, Pereira Gomes (8. Paulo)
Cl§nics e drurgsê! de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmídt. 8. Altos da Li v ra rin X .vi e r,
HeI'." C()n�l-·lht'ir() M,c.fru. 7i-f' LOt?I·\ �H)POL!S

II-Dr. Z. DE LINS
. NEVES

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNIC_A
-

,

�IEDIC_A.
Ex-aesisteute OH. Clínica
Ginecológica dn Fl1cul
dade Nacional de Medi·

Icina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORrO: R. Tra
j.m o 33. Das 13 às 15 hs.

RESlDÊNCII\:
RU1i Trajano, 55.

I
CONSULTORrO:

Rua Trajano, S3
sob-ado

Consultas das 5 horas

I
em deunte.

IRESIDENCIA:
Rua Blumenau. 28

em

1�8TITUTO UE lHA6NOSTfCO
CLl�ICO

Dr. Djalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulçal
Com prática nos hospitais europeus
Clmíca médica em geral, pedlairta,
doenças do sistema nervoso, apare,

lbo geníto-urtnarto do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu camnanarlo
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
sídade do Rio da JHneiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardlografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de üsioteraoía
Lanoratórto de microscopia e

análise clínica
R'Jo Vemaudo Machado,'

Telefone 1195

PIORTANOPOLlq

fI Almnça da Haia»
-------------------------------------------

I em 1810
Seguros Terrestres e Moritimoa

-----

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Dados relativos ao

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

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crtanças em

Geral

I.CONSULTOf{iO :

Rua Felipe Schrnidt=-Euitt
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás i2 e 14 as 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Atte nde a chamados

r

----�

BAIA

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
» 54.700:000$000

:l.92Q.7t9:000$OVO
28.358'717$970
1:!5.964:96h$0:2
7.323:826$800
22354:000$000

em Florinnópoll aAgente

CAMPOS
RUA FELIPE

LOBO & (ia.
SCIiMIDl N

CalJr;s postal tv-> relti.lMrlfI083-Erui. lei.• ALLlANCA.

Sub-Agente em' Loqunc, Tubarão, Itcricri,

IBlumenau e Laqes.
,_---

inimigo da cultura
tos ideais da nacionalidade, transformou
se numa caserna para enfrentar o f'as

cismo, o maior ün imigo da cultura". As
sinalou êsse professor que é estreita a

colaborarão entre o poder público e as

forças armadas. Erralteceu, concluindo,
as finalidades dos funelos uníver-sltár-íos
para a rlefesn nacional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nada compromete tanto a bôa aparência de um

cavalheiro como o apresentar-se com a barba por
fazer. Barbear-se com Gillette é tão fácil, rápido e

econômico, que realmente não há justificativa para
os que se descuidam no barbear diário. Habitue-se,
pois, a fazer a barba todos os dias. Isto terá, sem

dúvida, uma influência decisiva no seu sucesso - na

vida social e nos negócios. Adquira um aparelho Gil
lette Tech e exija sempre lâminas Gillette Azullegíti
mas - duráveis e abso
lutamente assépticas.

"

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro IA.G.119

Naturalizavam-se �rasileiros para mel�or servir à 58. coluna
A quinta-coluna no Brasil,

I carga
de sangue e lama flue turalrzado brasileiro! Procurou

cuja história sombria não es- rorma a "Grande Alemanha". I os meíos com os quais obteve
tá ainda inteiramente contada, A Agência Nacional trans-I [lo naturalrza cão e, pa 'a maior
além de o�tro.s processos nun:e-I mitil! �m telegrama �ue, n_oticia segura�lç:::- d� seus planos e me

rosos e hábeis com que se ln- a prrsao de um fUnCIOnarIO da. lhor eflC:eFel::J. de seus atos con
filtrou em nosso país, proeurou I Procuradoria de Terras de São

I

tra o Brasil, insinuou-se na es

naturalizar brasileiros a deze- Paulo, alemão, naturalizado � féra da administração pública
nas de cidadãos da Itália e da I brasilei;:o; F?i apreendida em: � tornou-se funeionári? _traba
Alemanha. \ sna residência uma estação ele. lhando ern uma repartição on-

Naturalizados, seu campo dê 1 ádio, nlém de várias eartas,! de podia encontrar ricas fon

ação seria mais fáeil, seus mo- inclusive uma, assinada por: tes de espionagem, mapas, tu
vitucut os mais livres, seus mé- Hitler. Aerescenta o telegrama

I
do que se relacionasse com as

todos de traição mais eficien- que i:!e presume seja o quinta-: I ropríedades .rurais do EsLlCl0.
tos, prestando serviços jáma.is colunista oficial do exéi cito' Ouantas informações deu êle
esquecidos pela Gestapo e pela alemão! E era um cidadão na-' à quinta-coluna, quanta Indi-

te ele suas ligações eom a em

boscada hitleriana é a earta f ir
ma-ia pelo próprio Fuehrer.
Assim é a maioria dêsses

alemães "naturaltzados ", SO,

bretudo, os que se naturaliza
ram nestes últimos anos.

cação, quanto material de eS-I" gangsters" a serviço do Ei

pionagem colheu para os seus xo.

amos? A prova mais concluden- Esses espiões vilipendiaram
0!" direitos sagrados da cídada
uia brasileira,- usando-os co ..

mo estratagemas da relonía,
como armas da quinta-coluna.
,:omo cidadãos, ultrajaram a

confiança que lhes foi dada. O
acolhimento do povo brasileiro,
que os aceitou como irmãos, é
utilizado por êles contra o pró
prio povo, como uma punhala
ela pelas costas.

O povo sabe, pois, que ôs
�.:;es "naturalizados ", na F ua

maioria, continuam alemães,
são hitleristas, naturalizaram
se para melhor servirem ao

banditismo internacional do
Eixo.

O povo, na sun nobre indig
nação, não quer sómente re

haver-lhes os direitos de cida
dania que lhes concedeu frater
nalmente; quer castígá-Ios co

mo mereeem, como miseráveis
e abjetos, como repelentes es

piões, eomo faeínoras que es

preitam oportunidade para nos

assassinar, incendiar os nossos

lares e entregar o Brasil à tu
ria satânica de Hitler.

("O Radical")

Devemos fazer imediata re

visão dêsses processos ele natu

ralização a que reeorreu um

bando de aventureiros e de

CONCUHSO rARA DENTISTA DO HOS·
PITAL MILITAR

*

l� nesta data, aberto pelo prazo de 60
dis, o concurso de títulos para círur
g íões dentistas contratados, a-fim-de ser
vírem neste Hospital, devendo os interes
sados apresentar os seguintes documen
tos:
a) - Diploma passado por uma F'acul

dade de Odontologia oficial ou oficializa
da pelo Govêrno Federal e certidão de
seu registo no Departamento Nacional
ele Saúde.
b) - Certidão de nascimento em oi-I

g ínal, provando ter no máximo 35 anos
de idade.
c) - Certificado de alistamento ou de

reservista, com o registo de que seu pos
suidor se acha em dia com as obr-iga
ções concennentes ao Serviço Militar.
d) - Cõpia de ata de inspeção de

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, fir-ma

do por autoridade competente e folha
corrida.
f) - Ser brasileiro nato ou naturali

zado e no gõzo do seu-s direitos cívís e

políticos.
g) - Carteira de idenUdade.
h) - Atestado de vacina.
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de
vem ter as firmas reconhecidas por ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

.os interessados dir íg ir-se ao Hospital Mi
Iítar, das 8�"______ _

Hosplt�_._---�-_-
de setr

�\
,
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Execucão de agentes Iinimigos no Llbano
Beirute, 3 (R.) - Foi publicado

o seguinte comunicado ofícial i'<Cin
co agentes inimigos, detidos pelos
Serviços de Segurança Francesa em

agosto último, foram julgados em

Alepo, pela Côrte Marcial do Dis
trito e condenados à morte. De acôr
do com as normas estabelecidas -por
essa Côrte, todos os acusados fo
ram executados logo após a leitu
ra da sentença".

Virá ao Brasil o deputado
Damonte Taborda

Buenos Aires, 3 (D. P.) O
deputado radical Raul Darnonte Ta
borda partirá em breve para o Rio
de .Taneiro, por via aérea, a-fim-de
assistir à cerimônia organizada por
entidades jornalísticas, universitá
rias, políticas e intelectuais, em

homenagem ao povo argentino.
Durante sua estada no Brasil o

sr. Damonte Taborda batisará um

avião que terá o nome de "Repú
hlica Argentina".

Indigestão
* e os males que dela

derivam são quasi
sempre causados pelo ex

cesso de acidez no estômago.
O Leite de Magnesia de

Phillips neutraliza os áci

dos, alivia o estômago, nor
maliza a digestão e tonifica

o tubo intestinal. Tome Lei

te de Magnesia de Phillips
e os seus males desaparece
rão quasi instantaneamen
te. V. S. sentir-se-á outrol

lambem em
forma de
comprimidos
sob o nome
MILMA

'-

Os cossacos em Estalingrado
Estocolmo, 3 (H.) - Pela pri

meira vez na luta que se trava pe
la posse de Estalingrado, a cavala
ria cossaca entrou em ação. Isso
aconteceu quando dois regimentos
da infantaria alemã, separados das
suas forças motorizadas, viram-se
isolados em plena luta, sendo esma

gados pela carga dos cossacos, em

meio a furiosa luta a arma bran
ca.
A cavalaria cossaca atirou-se ao

combate, sob o comando do general
Yarov, comandante supremo das
forças cossacas.

.

EDl'l'AJ, DE PRAÇA E I,EILÃO COM O
PRAZO DE 8 DIAS

O Doutor Aristeu Rui de Gouvêa Schíe
fler, Juiz Substituto da la Circunscr-ição
em exercício do cargo de Juiz de Direito
da la Vara da Comarca de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital de

leilão com o prazo de oito dias virem ou

dele conhecimento tiverem que, no dia
oito do corrente, quinta-feira, às 14 ho
ras, à frente do Palácio da Justiça, à
Praça Pereira e Oliveira, o oficial de
Justiça dêste Juizo servindo de porteiro
dos auditórios, trará a público pregão de
venda e leilão à quem mais der e maio!"
lanço oferecer, o seguinte: - N. 1 -

Um balcão para sala de jantar com um

metro e quarenta centimetros por noveno

ta e cinco centimetros 0,40 x 0,95). N,
2 - Uma cristaleira pequena com um
metro e quarenta centimetros por noveno

ta centimetros 0,40 x 0,90). N. 3 - Um
guarda roupas com um metro e sessenta
centimetros por quarenta e cinco centí
metros (1,60 x 0,45), avaliados respecti
vamen te por 275$000, 200$000 e 175$000,
todos envernizados de escuro e não aca

bados. ftsses moveis foram penhorados à
firma Gomes & Filhos na ação ordinária
(execução de sentença que lhe move Raí
mundo Bessa. E, para que chegue ao co
nhecimento de -todos mandou expedir o

presente edital que será afixado no logar
do costume e publicado na Imprensa na
forma da lei. Dado e passado nesta cída
de de Florianópolis, aos trinta dias do
mês de setembro do ano de mil novecen
tos e quarenta e dois, Eu, Hvgíuo Luiz
Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Selos a
final. (ass.) Aristeu Rui de Gouvêa
Schiefler, Juiz Substituto em exercício.
Está conforme.

_
-

OM;vllo

�•••••••••••-

Representantes:
MACHADO & Cia.

ESTA FRAQUEZA ATI�
PESSOAS DE MAIS

.. ", ..

,
���:� :l:e�:o;�=�;;��o:�:�taé�
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

PREDIO Aluga-se o

prédio à
rua Joinvile, no 60. para 'fami
lia de tratamento; tem ótimas
íustalações santtãrtae. garage
e C3S!l, à parte, para empre
gade. Tratar com o proprle
tarío, sr. Mguiel Leal, à
rua Tenente Silveira, 37,

30 v.-4
eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o séu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

Bungalow
Aluga-se um, recentemen

te c onstruído , bem no cen

Iro da cld-ide. Informa
ções na -Casa Boa Vista»,
à rua Cons. Mafra,t 26-A.

ISv - 4

Alugam-se
1 predio de construção

recente para Iamlll, de tra

amento, com instalação para
errado 6 g r ge, à Avenida
M .uro Ramos, n- 156.
-Duas boas salas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (ao ladn do Banco do
Comércio). Intormações: Te
lefone I 658 e 1.500 ou ru

João Pinto n. 5- térreo.

PARA Os
BEXIGA RINS E A

Pilulàs D(-WITT
o vidro Brande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos •

.
_.-

.

;
�

"

�

-
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-
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..... rPor preço de ocasião
Vendem se: dormitorlo (Rio DestaNr-grtnh«), 1 camiseiro, 2 «

camas para crtançs. 1 sals
de jantar, Tratar a Aventaa
ruo Branco 1 fifi

vez faremos o serviço completo»
Londres, 3 (R.) - "Desta vez,

I
militar nazista, ou o espírito de

faremos o serviço completo" - para que os alemães não possam disciplina e obediência do povo
afirmou o secretário do Foreign atear conflito. Êste é o desejo dês- alemão e o efeito que a Gestapo
Office Anthony-Eden ,falando â cer- te país e de todas as Nações Uni- tem sobre o mesmo.

ca de 2.000 manifestantes da Defe- elas". "Devemos encarar esta guerra
sa Civil reunidos em Coventry. O Ministro Eden acrescentou esperando que seja longa, e deci
"Não toleraremos mais que a cada que ninguem podia afirmar ao cer- didos, quer seja longa ou curta, a

periodo de vinte anos tenhamos to até quando iria o presente con- restaurar a ordem e o direito em

que enfrentar nova guerra. Assim, flito, da mesma forma que seria todo o mundo, garantindo vida se

quando tivermos terminado este" igualmente tolice subestimar o va-' gura para os nossos filhos e para
devemos tomar todas as medidas 101' e a potencialidade da máquina' os filhos dos nossos filhos".

PIANO
Vende-s e um, boa marca, err
perfeito estado de conserva

ção Tratar à rua Visconde
de Oure Preto, 7. 5V8 5

N-;O"'�E-':D-Oa-I�-;-:-�-S-:-:�-:-I�-�A-�-i-�-:�-A-:-:-ll:-:-�.�-'�-:-�-:-:-l-::'---:';'D-"'·;':'r-;.-;;':';'C-:'·-;:':,-;r;;:;;;;;;;;;o;;;;;;;;;G;;;;;-;;;�;;;-:;"';;;I�I;-AI-�-l-i-AV:l-.�-dO-a-n\-_�i-ea-m-�-d�.::sa--MA-=i-ns-:-U=m:·t·:-oa:....:Chefe do Serviço de Saúde da 5a Região •

Militar, estão abertas, no H. M. de FIo·

G IIrianópolis, as inscrições para novo Curso ii e t t i Ide Emergência de Medicina Militar para Em 3 minutos a nova receIta - Mendaco
Médicos Civís, que tenham 'de 35 a 55 ADVOGADO ; __ começa a circular no sangue, aliviando
anos de idade. O Curso em questão, se· 08 acessos e os ataques de asma. Em
rá iniciado vinte dias após a publicação Praça 15 de Novembro, 23 'pouro tempo, é possivel dormir bem, respt-
dêste, I raudo livre e facilmente. Mondaco alivia-o,
Hospital Militar em Florianópolis, 29 1 ° andar (Altos do Café I mesmo que o seu mal seja antigo, porque

de setembro de 1942. I dissolve e remove o mucus que obstrúe !IS

Bubi). - Fone I.lt68. vias respíratorlas, minando a 8ua energia,
I arruinando sua 8 a ú de, lazendo-o sentir-se

------,------.... prematuramente velho. Mandoco tem tanto
êxito q ue garantimos aos pacientes respíra
çiio livre e fácil em 24 horas e que acab••
rão com a asma completamente em 8 dias,
ou devolveremos o dinheiro ao ser-nos res

tituido o pacote vazio. Peça Mondaco em

qualquer farmácia, hoje mesmo. NOlsa, ga-
rantia o protege. ...

Mendaco .4:0:'::''''

Negocio de ocasião:
Vende-se uma ltmouslna

Ie aluguel, chs pa no 1.511.
Preço: 6:500$000,
Tratar com o proprietario,
Victor E.:pindol8, CIl' fi EII-'·
trica- Rua João Pinto 15

vs 9

Vende se
uma

-

chácar'i.
,..

saudavel e fi-

nrazivel, cr.m 23 metro-
de frente por 330 de Iun-
108, sobre a estrada geral
proxima ao Balnea rlo d»
Ponta do Leal. Intormações
na gerencla do "Estado."

1 o V8. - 5

CLUBE DOZE
A VIS O

De ordem da Diretoria,
comunico aos Srs. socios que.
o ingresso de pessoas estra- I
nhas ao Clube só poderá
ser tolerado depois que o

socio que os acompanhar
conseguir a devida permis
são da Diretoria.
Não poderão, sob pretexto

algum, mesmo que es tej orn
acompanhadas por socios,
frequentar a sociedade pes
soas residentes nesta Capi
tal, salvo em solenidades
extraordinarias e mediante
deliberação da Diretoria.
Orlando Filomeno. secretario.

o ADVOGAúO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n° 23.

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

apartamento 112.
Caixa-PostalllO- Fone: 1277

:",

"Prestlg ía o GOVêl'DO e as

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

Colocação
Viúva Ides"j-\ colo c rça«

em casa de um senhor
para dirigir a casa, fi J 18D
'ação e a criação. Cartas 8.

[88 bel, Corre io de São José:
�anta Catarina 5v - 4

(laias Alugam-se 2 ss las
" amplas, de frente.
pro prtas para escrücrlo, no

centro da. cidade. Infor-
Dações à rua Jerônimo
Coelho, 24 3v - 3

CASA Aluga-se a casa

no 100, na rua

principal da Palhoça. Tratar
com o proprletario, na mea

ma, sr, Alberto Scheldt.
'

� VS',4

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

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Tr-ajano, 12.

Só às autoridades interessa
rá, de-fato, o que sabes a res-

peito (la "quinta-coluna". (li.
D. N.).

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA- •

: Rua Cons- Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6lt2 :
• Entrega a domicili� •
• •
. .

................... -
.................
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Málaga, Espanha, 2 (A. P.)
- Mais ou menos às 14 horas,
foi sentido nesta cidade ligeiro
tremor de terra, que levou os

habitantes apavorados à rua.

O tremor foi mais forte na zo

na do porto. Os ;sismógrafos
não registaram o tremor, ex

I plicando-se, pouco, depois, que
o choque se devêra a cargas de

I profundidade despejadas por'
• �----:-__I.I vasos de guerra distantes.

a maravilhosa tinia
limpa automaticamente e faz

canetas velhas e entupidas
escreverem C O Dl O 11 O V as!
É surpreendente o que acontece quem.
do se abastece com Quink, uma caneta
entupida. Cinco ingredientes secretos

/'
i
começam a agir inslantaneamente, dis-,

solvendo sedimentos, retardando a eva

poração, limpando de fato a sua caneta.
Compre hoje mesmo Quink. Lavável ou

Permanente - para canetas ou penas de aço.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catflflna
RUi! Trajano 0.0 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agrtoultura pele Ce rttllcado
n, 1 em 20 de Setemoro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
� Códigos usados: MASCOTTE 1 a. e 2a. edição
� FLOHIANOPOLIS

EMPRESrr,\ ESPECIALMENTE A AGRlCUL'l'ORES

Ernprestimos -- Descontos - Cobranças
e ordens de pagamento

Tem correspondente em todos 06 Municípios do Estado
Representante da Ce ixa Ecouomfca Federal para fi v enda

c18� Apólices do Estudo de i-'ernambnco, com sorteio
semestral, em Maío e Novembro.

Paga todos os ccuuons das apólices Federais e dos Estados
de SãD Pauln. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especlal para. aumtntstração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à dispoalçãe (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6111
C/C Ay:so Prévio 8 \t
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuracão para receber vencimentos em to-
1119 as Renartteões Ferlerrds. Estadua is e Muntotoats.

I.CréditoIA-
J'

...,.-:':'_ -- -------

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi eutrr-gue ao ;lí'!:'8tami�t8 L'berl1to Franr-Isco Duarte

pOSSiJirior clti cade rueta n. l2C1R, o prêmio
que lhes coube «m rn<-lfc"dl)riilS, no valor de rs.

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

Deve-se notar que o mesmo prestarnista já foi
premiado há a008 atraz. com o prêrnío maior,

sendo que a sorte já bsteu-Ihe á
perta, duas VeZ{:l8

5 DE OUTUBRO.

Mais um formidável surte io ff'o,)jZb rá 8 Crédito Mú
tuo Predial, no dia 5 de Outubro (6 deira),

com prêmios n o valor de

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

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

Contribuição apenas 1$000

o Traiçoeiro
Golpe de

Pearl Harbor
o que foi a heróica resistência
das tropas americanas e da po
pulação ao ataque japonês, que
arrastou à guerra os Estados Uni
dos. No número de AGOSTO de
SELEÇÕES. E mais;

Haverá Drcz:er no instante
da mort'e? Depoimentos as

sombrosos de pessôas que volta
ram da «fronteira do nada» para
nos dizer que a agonia não é o

que pensamos... Pág. 56.

O mistério das «vitaminas
aSliQssincdas». Oito simples
maneiras de preparar os alimen
tos, preservando os minerais e

vitaminas essenciais, os quais ge
ralmente se perdem ao cozinhar
indevidamente... Pág. 14.

A. felicidade está em um
«(oretão bem educadcm.
Um popular autor americano des
creve-nos as alegrias derivadas
da bondade - para quem dá, co
mo para quem recebe .. , Pág. 6.

Meu ba�i5mo de fogo I Um
piJôto da R.A.F. descreve as suas

galvanizan tes experiências, em

combates individuais com os ale
mães. Condensação de um livro
de grande êxito... Pág. 95.
Não faça disso questão fe
ci,ada! Como um industrial deu
uma lição memorável a um cai
xeiro viajante. Extraido da po
pu lar íssima série c Aproveite a

minha experiência»... Pág. 75.

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

AGOSTO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

Iíepreseniante Geral 110 Brusíl :
FEHNANLlO CHINAGLlA

Rua do Hosór io, 55-A 2.° andar - Rio

Foram ver como é,
e morreram

Lisboa, 3 (H. T. M.) - Vários oficiais
do exército português, em missão de es

tudos junto às tropas nazistas que com

batem na Rússia, foram feridos quando
da visita a um aeródromo devido à ex

plosão acidental de uma bomba incen

diária, de um modêlo que começou a ser

recentemente utilizado pelas esquadrilhas
alemãs.

O COl'pO do capitão de sapadores, Ma
riano Lopes Pina, que morreu em con

sequência elos ferimentos recebidos, che

.gou a Lisboa. A nota do Ministro da

Guerra, que anuncia o acidente, acres

centa que o "programa da missão com

preendia estágios nas diferentes escolas

militares, bem como uma visita às freno
tes russas, a-fim-de que os oficiais pos
sam ter perfeito conhecimento, dos ar

mamentos modernos e ela organização e

métodos do exército alemão".

Cão de guarda
Compra-se um cachorra for
te e bravo, para ter em cor

rente numa propriedade pur
ticular. Ofertas à rua Felipe
Schmitd, n° 52, apartamen-

Ito número 5.

Mas não era terremoto ...

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n ..533
CAS 43

FILIAL
FLORIANOPOUS

Rua João Pinto, 9 A
,

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

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

LIVRAR1A E PAPELARIA
para presentes,

o {(Y» que êles usam•••

Recebemos o seguinte soneto:

Certo tipo de tétricos pensares
Integrulísta e, logo, germanista,
Aos democratas, sempre, em mil esgares,
Ameaçava de quebrar a crista, ..

De "Gauleiter" até já tinha os ares

Dístríbuía castigos à fascista,
Bebia "cho!)pes" duplos se, nos mares,
Novo crime fazia algum nazista.

Vindo a guerra, porém, tudo mudou.
Acovardado, comprou logo um "V" ...
E acredita que a todos engodou.

"V" 11" vitória! Causa (lo Brasil !
lUas nele a letra quer dizer o quê 1 ;l
'I'ão facil traduzir! É o "V" de vil.

JOSÉ CLEMENTE

I Farmácia ((Esperança" Ido

Ifarmacêutico NILO LAUS

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

PerFumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado,
FONE 1.642

Sinais estranhos e turistas suspeitos
lho publicado pelo conceitua
do órgão da imprensa paraense
é longo e circunstanciado,
apontando fatos e assegurando
que, em Salinas, na última
quinzena, estiveram, a título de
veraneio, um alemão e um bra
sileiro filho de alemão. A notí
cia chama a atenção da polícia
para a rêde de espionagem que
está operando, francamente, em
toda a costa e águas paraen
ses.

Belém, 3 (A. N.) - O jornal
"O Estado do Pará", que tem
movido continua campanha
contra a "quinta-coluna", in

sere, sob grandes títulos, uma
reportagem, em que diz esta
rem aparecendo sinais lumino
sos misteriosos nas praias de
Salinas, até às costas da Ilha
de Marajó, enquanto elementos
suspeitos, em viagens constan

tes, transitam entre os pontos
estratégicos do litoral.O traba-
-------------------------_l1 ..?�..,_.

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELlMANN
Construção moderna e oonlortavet, situada em aprazível cbãcara, com
esplcndlda 'Vista para O mar, excelente local para cura e repouso; á
gua írla s quente

Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
mente médico cirurgico e ginecológico.

Rafos X. Ultra-vloleta- Iní. <I-Vil Imelhos Oucas-curtas- EletrIcidade
médica -Exame» endoscóp.cos -Lsboratõrío para os exames de elucida
ção de dlaguõstleos,

Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 diárlo; Apartamentos
de I. classe, 25$000 diário; Quartos de II. elaase, 15$000 diário; Salas:
reservauas, IO$UI,O diã-ío; Acompanhantes.sem retetções, 5$00u dlarlo
Secção de Maternidade--- Partos com permanência de 10 dias em Apar
tamento de 1. classe, inciuslve sala de operações: com parteira da olí
entei:lOO$OOO e com parteira da Casa de Saúde 350$000.
Para estadus prolongadus preços acombinar. O doente pod ter mé llco
particular .

FLOR[aNÚPL[S
Largo São Sebastíão Telefone 1153

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas. Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça.
catálogo enviando 400 réis em sêlos,
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Joraci Camargo virá a Florianópolis?
Uma das mais interessantes inteligencias que atualmente fazem teatro, no Brasil, é Jorací

Camargo. Autor e ator, simultaneamente, vem êle colhendo viridentes louros através das plateias
mais rigorosas. Florianópolis já o conhecia como autor, pois aqui vimos, não há muitos. anos, a

sua famosa peça "Deus lhe pague!". Sabemos que, presentemente, se acha nesta capital o secre

tário da "Cia. Jorací Camargo", de que é diretor aquele aplaudido teatrólogo, estudando a pos
sibilidade de ela vir aqui para uma curta temporada: em que serão exibidas várias peças de
Jorací Camargo, devendo estrear{se as conversações não gorarem) com a alta comedia "O Sábio".

Efetuou-se ontem, na séde do
"Aero-Clube Catarinense", à rua

Trajano, a abertura da Exposi
ção Aeromodelista, organizada
pelo «Clube Aeromodelista», e

na qual figuram diferentes mo

delos-miniaturas de aviões mo

dernos, notando se entre êles,
um, acionado por motor a gas
solina.
Esses modelos, de acordo com

............

".,..,.,.",.,iiõlE..........__
...

""""""'-�a-------- RõiiWlUOOcXP--- os bilhetes vendidos, serão sor

_'''''''_'''''''''_-''-''"''''''-CXJtllJUW_"""""",,,,�''''''''''_'''''''''''''''''''_�__''''''- 'teados, no .dia 17 ou 18 do cor-

CINEREX CINE ODEON IMPBRIAL ��nt�'l:bo: D:��o d�eA:��:�ola",
- FONE 1581 - FONE 1602 - - FONE 1587 -

" O governo de· Vichí fez reco-
A's 4.30 e 7 horas A's 7 horas A's 7 horas lher o sr. Eduardo Herriot ao

VIOda Socl·al campo de concentração de Vais:..
les-Bains.

•

Cartaz,es do dia

o gavião do mar Malsie na alta roda Uma voz nas trevas
Com Errol Flynn, Brenda Com Ann Sothern, Lew Ayres e Com Clive Brook e Diana
Marshall e Basil Rathbone C. Aubrey Schmidt Wynard

Complemento Nacional (D.F.B.)

Bichos e bichas (Desenho)

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

_ .. -

Cine Jor. Bras. 2/18

Beneficio de órfaos (Desenho
Colorido)

Noticias do dia

Preços: 3$000, 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Complemento Nacional (D.F.B.)

Cão de guarda (Desenho)

Preços 2$000 e 1$500
Imp. até 14 anos

Balões incendiarios usados pelOS ingleses
LONDRES, 5 (R.) -- O radio de Berlim advertiu o povo alem:to de que a «RAf» está

empregando projéteis incendiarlos, sob a fórma de balões de borracha, que são soltos sobre toda
a Aiemanha, com o fim de « provocar incendios nas plantações, florestas e edificios-. Foram
dadas minuciosas explicações a respeito.

------------------------------------------------------------�------------

OS RUSSOS REAFIRMAM A VONTADE DE VENCER
Moscou, 5 (Reuters) - Acima

I
de combustivel e eletricidade, os

de tudo, os russos são dura- Um orgão da imprensa desta nossos exércitos e o nosso povo
mente realistas. Embora os seus capital declara no seu artigo de com mantimentos. 03 nossos

corações sangrem nas ruínas de fundo: "E-stamos às vésperas do soldados precisam envergar rou

Estalingrado, estão certos de segundo inverno de guerra. e I pas grossas, e é preciso que haja
que, com o seu poderio cres- sabemos que o mesmo trará mais madeira para os usos civís.
cente e sua capacidade, e ainda, novas dificuldades. Precisamos

I Mas.
havemos de superar todas

com o auxilio dos aliados, aca- abastecer nossas cidades com as dificuldades. como o temos
barão por destruir os alemães. transportes. as nossas fábricas feito no passado". '

I Ecos e Notícias

A peça teatral "Eu que
ro o "V" é no fim". de
Valter Pinto e Alberto Ran
gel, foi apresentada sexta
feira, no Teatro Santana,
de São Paulo, pela Com
panhia de Revistas Valter
Pinto, servindo para dois
espetáculos que muito agro,
daram ao numeroso pú
blico das duas sessões.
Trata-se de uma peça do

gênero "Teatro de guerra",
destinado a distrair os sol
dados e que por isso é c

hundante em efeitos sim
ples e fortes, com tipos
8 situações caricaturais de
atualidade, não lhe fal
tando, entretando, quadros
de vistosa e bem apare
lhada montagem, como o

relativo ao Avião da Vin
gança, engenhosamente ccns

truido e movimentado, hu
vendo tamb6m trechos de
dansa e canto ajustados
a músicas bonitas e opre
sentados com capricho de
vestuario e interessantes
marcações.

•

O ministro Gustavo Co
panema, titular da pasta
da Educação, determinou
que os alunos dos cursos

secundarias, convocados pa
ra o serviço militar, fiquem
dispensados da frequencia.

•

De sua viagem a São
Paulo, onde fora assistir
o Congresso Eucaristico, re

greSiO\.l 'S. excia. D. 100.-

O' problema 'de Dacar
Londres, 5 (R,) - Informa a radio berlinense que

os círculos políticos germânicos mantém a mais com

pleta reserva sobre se é ou não o problema de Dacar
que, nas últimas horas, aumentou, de modo considera
velo a tensão nas relações entre os Estados Unidos Q a

França de Vichí.

Exposição
Aeromodelista

ÚLTIMA HORA
A Turquia tretou em vapor

para conduzir trigo dos E E.
Unidos.

•

No 3° Congresso Universita-
rio que se realiza em Buenos
Aires, a juventude estudantil
votou 3 moções: 1" - apelar
para que 0 governo rompa re

lações com o "eixo"; 2& - ape
lar para que se fortaleçam os

laços da unidade americana,
cumprindo a Argentina os com

promissos da Conferencia do Rio,
de Janeiro; 3° - apelar para
que se restabeleçam as relações
diplomáticas com a Rússia.

Linhos irlandeses 8 ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da. praça
na A MODELAR

de OH
Metropo,

Domingues
Arcebispo

quim
veira,
litano.

-,

Iulr RibeIro e Olindina
Costa Ribeiro

participam a seus parentes e

pessoas de suas relações o nas
cimento de sua primogênita

ZENITE
Fpolis., ft - X - ft2.

Os pilotos da RAF estão
usando bombas luminosas, que
rebentam, dando um clarão de
milhões de velas, permitindo
que se fotografem os eleitos
das bombas exp'osivas e incen
diarias, na ocasião mesma do
bombardeio,

•

Foi designado para exer- i
cer elevadas funções rio

secção de Propaganda da
Fcn-mcco , Química Bayer
Ltda. o sr. Laercio Leal.

Fazem anos 110J. r
A exma. sra. d. Axiris Horn

Ferro, viuva do nosso saudo
so patricia sr. dr. Euripedes
Ferro;
o sr. dr. Plácido' Olimpio

de Oliveira. advogado no fo
ro de Joinville ;
o jovem Laudelino Coelho,

funcionaria bancario;
a exma, sra. d. Flavia

Melo de Paula, eaposa do
sr. Nelson de Paula.

Casament.os:
Efetuou-se, sábado ultimo,

civil e religiosamente. na l·e

sidencia dos pais da noiva,
o enlace matrimonial da
prendada senhorita Heliana
Costa Sousa. dileta filha do
sr. Humberto Costa Sousa,
com o nosso prezado con

terraneo sr. Vinicius Gon
zaga, funcionaria público es

tadual.

•

A RAF atacou pela 2a vez

em 48 horas o porto grego de Na
varino, onde 2 grandes transpor
tes do "eixo': foram bombardea
dos, incendiando-se.

•

As tormentas de areia
zirarn muito a atividade
aliada no Egito.

•

Os australianos seguem repe-
lindo aos japoneses' em Nova
Guiné. (h nipônicos recuam pa
ra os altos das montanhas de
Owen Stanley. I

redu-
aerea

·

Os ingleses, em Madagâscar ,

ocuparam ontem Autairabê,
•

500 refugiados poloneses e de
outras nações passaram por Lis
boa. fumo à América do Sul.
Muitos deles são fugitivos de
campos- de- concen tração.

·

Cabelos brancos' LOÇÃO
MARAVILIIOSA I 3 v.-I

Visitas:
Sabado último, fomos pe

nhorados com a visita do
sr. Antonopoulos. digno vice
consul da Grecia em Porto
Alegre, com jurisdição em

nosso Estado. O ilustre vi
sitante se fez acompanhar
do sr. monsenhor J. Crys
sakis e dó sr. Ant. Apóstolo,
membros da colonia grega
desta capital, e manteve co

nosco agradavel palestra,
manifestando sua irrestrita
confiança na vitoria das
Nações Unidas, entre as

quais a pequenina, mas he
ro ico , naçtío grega se acha.

•

Visitou·nos sabado último
o famoso e brilhante jor
nalista francês Conte Jean
De Beausacg. ex-redator do
conhecido órgãó da impren
sa francesa,,"Paris-Soir", S.
s, encontra-se em visita ao

nosso país. devendo seguír
ainda esta semana para ilustre clínico ePorto Alegre. catarinense sr .

Avila.

cirurgião
dr. César

Reune-se hoje, 801> a presí
sidencia do sr. Csstillo, o ga
binete ministerial argentino. 'Rei
na grande espectativa em torno
dessa reunião.

o que souheres não contes ao

teu amigo, pois o amigo do teu
umígo pode ser um "quinta
colunista". (I,). D. N.).

..........................

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus (olegas e cli
entes que reabriu seu'

Laboratorio de
Análises Clinicas

Rua Vítor Meireles, 26
..........................

Noivados:
Contratou casamento, nes

ta capital, com a senhorita
Idalia ·Cart Carth o sr. Can
tidio Morais.

ViaJante!!! I
Acha-se nesta capital

Naselmentoss
Está em festas o lar do

sr. Luiz Ribeiro, pelo nasci
mento de sua filhinha Zo- .

ni:a.
o

Falecimentos:
Faleceu. sexta - feira, úl

timo. em Porto Alegre, o

no to vel jornalista e poe
ta Zeferino Brasil. que
nascera a 24 de abril de
1870, na cidade gaúcha
de Taquarí.
Zeferino Brasil, que era

funcionario aposentado do
Tesouro do Estado, no

meado em li89, na pre
sidencia do conselheiro
Gaspar Silveira Martins,
deixa viuva (1 sra. d. Ce
lina Tato Brasil sendo pro
genitor do sr. Carlos To
ta Brasil e cunhado do
dr. Mario Toto,

DEPURATIVO

��()
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