
Cuba apoia a roposta feita pelo Brasil
HAVANA, 10 (A. P.) - o SR. JOSÉ AGUS'fIN ,l\'IARTINEZ, ,1UINISTRO ;DE ESTADO DO GOVÊRNO DE CUBA, ANUNCIOU QUE O

ENCAR,REGADO' DE NEGOCIOS DE CUBA .JUNTO À SAN'FA SÉ LEVOU AO CONHECIMENTO DO 'yA'fICANO QUE JÁ ESTÃO SENDO EXE
cu'rADAS AS INSTRUÇÕES, QUE RECEBEU DA CHANCEI.JARIA CUBANA, EM APôlO DA PROPOSIÇÃO, APRESENTADA

_

PELO BR�SIL,
PARA QUE AS NAÇÕES AMERICANAS SE DIRIJAM AO PAPA, PEIHNnO-J.JHE QUE CONDENE O :FUZILAMENTO ])E REFENS NOS PAISES

OCUPADOS PELOS ALEMÃE�

«Revolucão .. nos hos
p itais de Londres

Londres, 10 (Reuters) - Verda

deira revolução está sendo realiza

da nos grandes hospitais de Lon

dres. Os tradicionais uniformes das

enfermeiras, com colarinhos duros,

Ipunhos e toucas serão substituídos

por uniformes todo inteiro, de man

ga curta e colarinho mole. No Uni

versíty College Hospital, foi adota
do um verdadeiro pool de uniforme,
de modo que, quando uma enfermei

ra deixa o seu uniforme, êste é ime

diatamente entregue a outra mais

nova.

O que souberes não contes 110

teu amigo, pois o amígo do t�JU

amigo pode ser um "quinta
colunista"o (Lo Do No) o

Enlouqueceu
no hospital

Pôrto Alegre, 8 (V. A,) - Uma

cena emocionante desenrolou-se no

Hospital de Caridade da cidade de

Santa Maria.

Quando era medicado, o enfermo

Horácio Portinho foi acometido de

um acesso de loucura, investindo

contra os médicos José Bonato e

Faria Romeu Beltrão, com os quais
manteve prolongada e violenta luta

corporal. Estabeleceu-se grande con

fusão no Hospital, ficando feridas
várias pessoas.
O infeliz a muito custo foi domi

nado, voltando então a calma ao es

tabelecimento hospitalar.

EVITE A DIFTERIA
Vocíne o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)

con

mal(,f,: ..
,, __

...:1

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Rio, 10 - Ao ter ciência de que o

edifício do Palace Hotel fôra adqui
rido para outros fins comerciais que

não os a que vinha servindo e con

siderando a necessidade da metró

pole possuir hotéis de acôrdo com

o seu desenvolvimento e que possam
atender o seu movimento turístico, o
prefeito Henrique Dodsworth, re

solveu desapropriar aquele estabele

cimento, o mesmo fazendo em rela

ção ao Teatro Opera, a êle anexo.

Logo que tome posse dos referi
dos imóveis, a Prefeitura abrirá con

corrência pública, para a exploração
dos seus serviços, a ela podendo
competir toda e qualquer pessoa in ..

teressada. Essa providência permi
tirá que aqueles tradicionais estabe
lecimentos continuem a prestar seus

relevantes serviços à cidade.

AVISO
DR. SAVAS LACERDA
Comunica que mudou

seu consu ltorio. para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos da
Livraria Xa·vier.
Consultas-Das 16 às 18 hs

Três fizeram o per- /
curso a nado (

Londres, 10 (Reuters) ___: Quinze
marinheiros noruegueses, refugiados
de navios controlados pelos alemijr�s
chegaram ao porto de Lysekil, Ina
costa ocidental da Suécia, segundo
um despacho da Agência 'I'elegráíq ,

ca Noru�gt).,esa, para esta capital.',
Os trê'i, últimos a chegar fizeram

todo o percurso a nado, tendo causal
do grande sensação sua chegad�
àquele porto,

i
,r

\,
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Condenados por terem aumen

lado o preço da carne
. No Tribunal de Segurança Nacional realizou-se, ontem, mais um

julgamento. Foram apregoados os réus João Castclla _e José Pinheiro

de Sousa, proprietários de Ulll açougue na cidade de São Paulo e contra

os quais se articulava a acusação de terem vendido um quilo de carne,

sem osso, por preço superior ao estabelecido da tabela.
Usaram da palavra, em plenário, o procurador Joaquim de Azeve

do, que sustentou a acusação, e o advogado Gustavo' Vldcnte, que fez a

defesa. O juiz, porém, não tendo sido elidida a acusação, condenou os

réus a um mês de reclusão e multa de UlIl tonto de réis e quinhentos
mil réis, respectivamente. I:
_____________________L__ _

�••••••G•••••••••••••••O•••••••••G•••OG••••••••••••••

tem o prazer de participar
às exmas. Senhoras e Se

nhoritas que a sua repre

sentante se encontra nesta Cidade, à sua disposição,
afim de ministrar conselhos sobre "soins de beauté"

e
't
mequillege" científico, durante alguns dias, na

CASA MACEDONIA.

Reserve, pois, desde já, a sua hora.

Consultas: das 10 às 12 e das 14 às 16.30 horas.

A PONTE

o interventor contra
tou o filme

•••••a••••••••••••••••••••••••ee•••••••••o•••••••••••

I �O,�O?,��p�n�,g�,?rl�,:t,�:�,,!��,��
���������������. encontrados em poder de um soldado alemão, recentemente capturado,
Hão desaparecerão nem o Palace demonstram a importância que os alemães atribuem à ofensiva de Es-

Hotel nem o Teatro Opera talingraclo. Os prisioneiros - cliz a rádio de Moscou - já não falam
cio fim da guerra, mas do temor que inspira a chegada de novo inver
no, que pórle ser fatal à Alemanha, pois esta tem forças insuficientes
para proteger as suas longas frentes de combate.

• •

o apagamento dos fócos
elétricos da Ponte Hercilio
Luz é medida acertada. Aque
le "ístmo de aço" é obra,
hoje, mais que nunca, de
valor estratégico e merece

protegida de toda fórma.
Porém, o tráfego de ca

minhões e automoveis, por
ali, com os farois também
apagados, reveste-se de gra
ves riscos. Ainda ante-ontem,
à noite, um ônibus vindo de
Por to Alegre e uma limusina
se chocaram, ficando ambos
os veículos avariados.
Profissionais do volante

ponderaram-nos que, por cau
sa da treva absoluta, póde
muito bem um ônibus de
passageiros (na vinda para a

cidade) desviar-se excessiva
e involuntariamente do rumo

e ir de encontro .à grade
lateral, que, certamente, não
resistirá ao embate do pesado
veículo, o qual se projetará
no mar, com todos os passa
geiros, - o que não permita
Deus venha a acontecer!
Sugeriram-nos, então, a

idéia de pedir à Inspetoria
de Trânsito faça pintar, pelo
meio da Ponta, em todo o

comprimento dela, uma faixa
branca, que sirva de refe
rencia aos motoristas, os

quais, assim, guardariam,
com maior segurança, a dire
ção do carro e a "mão" a

que' têm de obdecer. Com
isso, dizem, evitar-se-ão pos
siveis desastres.
Submetemos a sugestão a

estudo por parte de quem de
direito, na certeza de que
mais vale prevenir que la
mentar,

.... -

São Luiz, 10 (V. A.) - O inter

ventor Paulo Ramos, no intuito de
alertar ainda mais a coletividade

maranhense contra os perigos da in

filtração nazi-fascista e tornar am

plamente conhecidos os horrores de
correntes daqueles regimes, contra
tou com a emprêsa Matos, Aguiar &

Companhia, vár'las exibições do fil
me anti-nazista "Tempestades d'Al

ma", que serão assistidas, gratuita
mente, pelas fôrças armadas, pela
juventude escolar e pelo operaria
do maranhense,

aos leitores. de Cabelos brancos! ,LOÇÃO
lllARAVILHOSA !

te em vigor.

Cabelos brancos' LOÇÃO
MARAVILHOSA I

Mais uma unidade
nacional será I�ncada
Rio, 10 - Nos estaleiros da Com

panhia Costeira, à ilha do Viana,
realizar-se-á hoje, às 3 horas da tar
de, a solenidade do lançamento ao

mar do vapor "Paratí", sevindo de
madrinha no ato a sra. almirante
Aristides Guilhem.
Logo depois, o prefeito Henrique

Dodsworth, no mesmo local, proce
derá ao batimento do primeiro re

bite da cravação da quilha da lan
cha caça-submarinos "Distrito Fe
deral", também em construção na

queles estaleiros.

Guarnicão rumena
aniquilada

Moscou, 10 (A. P.) - Ao longo
da costa do Mal' Negro, os russos
estão atacando as posições que re

centemente foram ali tomadas pr
los rumenos, Uma das unidades na ..

clonais cercou uma aldeia e aniqni-

IlOU
a respectiva guarnição, todi ela

rurnena,

«A cidade e as serras»
Lisboa, 10 (A. P.) - O diretor ci

nematográfico francês Marcel Pag
nol anunciou a produção de um fil
me inspirado no livro de Eça de
Queiroz, "A cidade e as serras". Es
sa informação foi recebida; de Vi
chi, pelo "Diário de Notícias".

L da tabelaVendia gêneros acima
Rio, 10 - A repressão aos infratores do tabelamento de gêneros ali

menlícios vem sendo exercida com o maior rigor. A Comissão de Ta
belamento, de que é presidente o coronel Jesuíno de Albuquerque, ex

pediu novas instruções à fiscalização de molde a serem punidos os que
procuram burlar as determinações das autoridades.

Agora, mais um infrator foi encaminhado ao Tribunal de Seguran
ça. Trata-se de importante firma, a União Brasileira de Compradores
Limitada, com instalações de filial em Copacabana e representa pelo
sr. Ernesto de Barros, com escritório à rua Gonçalves Dias n. 30-A 50.
andar. Essa firma está sendo devidamente processada, em virtude de
vender comestiveis, como arroz, banha, etc., aos varejistas e ao públi
co, por preços superiores aos estabelecidos na tabela oficial atualmcn-

Prazo para o recolhimento das cotas de
subscrição de «obrigaçõés de gnerra»
Rio, 10 - Com o dr. Romero Estelita, diretor geral da Fazenda

Nacional, conferenciou, longamente, o sr. Celso Barreto, diretor do
Imposto de Renda, fic,ando assentadas as medidas necessárias, para que
as repartições do Imposto de Renda deem início, imediatamente, aos
trabalhos para a expedição das notificações que marcarão o prazo para
o recolhimento das quotas de subscrições compulsória de "Obrigações
de Guerra". Ficou resolvido, tambem, _que o recolhimento começará em

!.ianeiro próximo, de acordo com o decreto-lei que regula o plano de
financiamento das despesas extraordinárias com a Segurança Nacional.

do Heoder's Digest e ao
público em geral.

...

CHEGANDO AO NOSSO CONHECIMENTO. por
queixas e reclamações, que indivíduos inescru
pulosos estão angariando, clandestinamente.
assinaturas de SELEÇÕES DO READER'S
DIGEST - lesando, assim. os seus leitores e

o público em geral - prevenimos que somente
os agentes autorizados em todos os Estados e

o Representante Geral para o Brasil, cujos
nomes aparecem no verso da primeira capa
de Seleç.ões, podem angariâ-Ias,
Outrossim, informamos que não assumimos

a responsabilidade das assinaturas clandesti
nas e estames agindo energicamente, de acôrdo
com a lei, contra os defraudadores.

SELEÇÕES do READER'S DIGEST
Representante Geral para o Brasil:

FERNANDO CHIN..l\.GLIA
Rua do Rosário, 55-A - 2.° andar - Rio de Janeiro

JW.T.
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2 o ESTADO Sábado, 10 d-e Outubro de 1942

o governador nazista Frank em sobressalto I,
Londres, outubro (Da pólisr..

I
com uma metralhadora e no assen-

Information Center especialmente sair elo custodiado castelo de Wa- to ele traz, segue Frank rodeado de

para lnteraliado) - A seguinte wel viaja COl1)O os caudilhos legen- mais quatro agentes da Gestapo.
história, contada por uma testemu- dários da Manchuria, nos anos que Faz parte deste séquito marcial um
nha ocular, revela claramente o se seguiram à guerra mundial. auto-caminhão militar cheio de
constante terror que atormenta as I A frente do automóvel em que soldados ela Guarda Seleta arma

autoridades nazistas que vivem na Frank viaja, seguem duas motoci- dos até aos dentes e providos com

Polônia. cletas montadas por gendarmes da metralhadoras pesadas que podem
Ao que parece, o governador Guarda Seleta, com escudos de aço, fazer fogo em todas as direções.

Frank, que reside no histórico cas- providas ele metralhadoras leves e Estas precauções tomadas pelas
telo polonês de Wawel, na cidade prontas a fazerem fogo. Logo autoridades nazistas no território
da Cracovia, cidade nomeada pe- atrás vai um automóvel negro e ocupado da Polônia demonstram
los alemães como a capital do cha- muito grande. Ao lado do militar bem claramente o constante terror
mado "Govêrno Geral", formado que guia o carro vai um agente es- em que vivem. E, pelas aparências,
pelas provincias centrais da Polô- pecial da Gestapo tambem armado o governador Frank não se sente
nia invadida, cada vez que tem de muito seguro na Polônia ...

DBSCONrIB •••

EMULSIOdtSCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n.
CASA43

533 LIVRARIA E PAPELARIA

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

CiRANDE BAILE DE ANIVERSARIO

Sábado, dia 10 - comemorando a

passagem do 16.0 aniversário de

fundação do Clube, convidam-se os

srs. sócios e exmas. familias para o

grande baile e posse da Diretoria,

Coroação da Rainha da Primavera

Dansa da "Polonaise"

Apresentação da crônica semanal.

Traje --! rigor ou branco.

para presentes,

CONCURSO PARA DENTISTA DO BOS·
PI'l'AL MILITAR

•

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
dis, o concurso de títulos para círur
g íões dentistas contratados, a-fim-de ser
virem neste Hospital, devendo OS interes
sados apresentar os seguintes documen
tos:
a) - Diploma pi ssado por uma Facul

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 ori

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

reservista, com o registo de que seu poso
suidor se acha em dia com as obriga.
ções concernentes ao Serviço Militar.
d) - Cópia de ata de inspeção de

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, firma

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

zado e no gõzo do seus díreítos civis e
políticos.
g) - Carteira de identidade.

Ih) - 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

���ãO�er as firmas reconhecidas por ta,

Para maiores esclarecimentos, deverão
os interessados dirigir-se ao Hospital Mi,
Iítar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de Florlanõpojís, 25

de setembro de 1942.

D. Pedro I
proclamou a irule

pendência política do

Brasil. Entretanto, a
nossa independência
econômica e jinancei
ra só se ver i] icará no

dia em que formos
uma potência indus

trial, cuja base estará
assentada na gran
de siderurgia.

A cooperação da Companhia Siderúr
gica São Paulo e Minas S. A •. para a

solução do magno problema que diz
enormemente respeito com o futuro
da nacionalidade, é bastante deelslva,

Companhia Siderúrgica
SÃO PAULO E MINAS S/A

Rua Barão de Itapetininga, 93 - L", 2.· e 3.· andare.
SÃO PAULO

.. -----"----------------------

mães.

Este aluno hobl
litou-se em es

crituração mero

cantil, calculos
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

ciai, correspon
dencio, em suo

coso com estes 4 livros e specioltsodos que
dispensam o professor por ser de uma facili
dade jornais vista. A verdade seio dito: sou professor ha mais de
20 anos, mos nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peço
prospetv, com toda confiança, 00 Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrado
por quem de direito sob n_O 548 em 1918: habilitou. jó uma gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço b ern cloro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Não perderó nem tempo nem dinheiro!" Se
habilitará em 4 a 6 rne z e s, tendo diroi!o, no fim do curso, O
um Certificado de cornpe lcncio com o qucl, de conformidade
com a lei bem cloro, poderó comprovar a sua alta habilitação.

I
I

Farmácia ((Esperança�)
do .

Farmacêutico . NILO' LAUS_

Num hospital de Atenas
Os objetivos alemães" não serão ãlingidos

-

êste ano
Londres,9 (B. N. S.) - O "Times" publidos satélites - entre os quais figura a Itália

cou um artigo sôbre Estalingrado, contendo um que, ou foram logrados ou forçados a tomar
trecho que despertou grande interêsse em Lon parte no ataque contra a Rússia", Os comenta
dres. "Os objetivos alemães não serão atingidos ristas londrinos recordam, a propósito, que o

na campanha dêste ano, - diz o jornaL Ignora- objetivo proclamado de Hitler, na campanha de
se naturalmente até que ponto a chegada do in- 1942, na Rússia, ora a destruição dos exércitos
verno afetará êsses objetivos; mas, o que não russos.

permite a menor dúvida é a desilusão dos esta-

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

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNOO SILVEIRA JOR.

se não se sente na plenitude das suas forças 1
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doença. A EMULSAo
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimó
óleo de figado de bacalhau - trás novo vigor
"ao corpo 1 Em qualquer época, não há substi
tutos para a

x

Angora, outubro (Interaliado) - Uma carta recebida por um cida
dão grego, atualmente nesta cidade, revela que os alemães evacuaram

um hospital de Atenas em três horas, a-fim-de transformarem o mesmo

em abrigo para os aviadores nazistas feridos em combate, Os doentes
foram deixados pelas calçadas, por algum tempo, até que foram trans

portados para residências particulares. Uma multidão intentou atacar os

soldados nazistas, mas foi dispersada violentamente pelos guardas ale-

A «Voz Livre» da Grecia
Cairo, outubro (Inleraliado) - A rádio-emissora "Voz Livre", que

funciona clandestinamente na Grécia, transmite constantes apêlos ao po
vo grego, concitando-os a levar a efeito a resistência contra o inimigo.
Em suas irradiações diárias "Voz Livre" diz que os h0I11enS se devem

juntar aos guerrilheiros, nas montanhas, e assim prosseguirem na luta
contra os invasores.

Hoje i amanhã será a sua preFerida
Drogas nacionais e estr'ang2iras.--Homeopati.s.

PerFumariu.--Artigos de bdrrach •.
Garante se a exala observância no receiluArio médico

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

Mercado,
FONE,I.642 )

I'aspa I LOÇÃO MARAVI.
LHOSA I

Luiz Ribeiro e Olindina
Costa Ribeiro

participam a seus parentes e
pessoas de suas relações o nas
cimento de sua primogênita

ZENITE
Fpolis,. l.t - X - l.t2.

Só à� autoridades interessa
rã, de- fato, o que sabes 8 res-

peito da "qulnta·coluna". (L.
n, N.).

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

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, la. 3 v.-3 "

\
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DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
CASA Lira Tênis Ulube

sob a direção clínica do médico Dr. DJAlMA MO�llMAHN
Consttução moderna e contorta ver, situada em aprazlvel chácara, com

espl-ndlda vista pua o mar, exo leute 10m:! para cura e repouso; á

gua Iría e quente

Aparelhamento completo e moderníssimo para trat a
mento médico cirurgico e ginecológico.

Rafos X- Uítravloleta-Inf a-vo rmelhos Occas-curtas- Elerleldade
médica -Exame . endoECÓp'C'JS LO) bore tório para os exames de elucida-

-
.

- -

B -I E I dção de dlaguõstícos. I Sob O patrocuuo do Instituto rasu- 5 a os
Apartsmen'os de luxo com banheiro, 40$000 diãrlo; Apar tamentos Unidos de Santa Catarinade I. classe, 25$000 diárjr; Quartos de II. classe, 15$000 diário; S .las, '

reservadas, 1I'$if(O diá - lo; Acompanhentes.rem refe!çôe�, �$OO!J díarlo
Secção de Maternidade--- Partos com permenêncla de 10 dtas em Apar
tamento de I classe, ínc.usive Si la de . p-racões: com parteira da cli
ente 1100$000 e com parteira da Casa de Saude 350$000.
Para estadas prolongadas preços aeomblnar. O doente pod ter mó Ilco
particular .

Amanhã (domingo), às 20.30 horas

ALCEU BOCCHINO
Grande Concerto

FLORlfl.NÓrLIS
Largo Filo Sebastlão Telefone 115::!

.

--

mecanização eA os burros
Washington - outubro - Inter- deve ser uma mistura de guia, di

americana) - O transporte no I! plornata e filosofo. Tem que lidar
exército norte-americano, a-pesar- com animais que são capazes, mas
da mecanização das forças de COlll- teimosos.

.

bate, ainda se faz em grandes par- Esses diretores do transporte
te no clássico lombo de burro ._- em lombo de burro exercem seus

um animal que pela sua resistên- talentos especiais na Divisão de
cia continua indispensável para Transporte Animal, onde a entre
mui tas tarefas militares. ga perfeita de fornecimentos para
As experiências relativas ao postos avançados remotos ou iso

transporte de material através de lados depende em grande parte de
montanhas, desertos e florestas em sua pericia.
todos oos países americanos pro- Os recrutas para essas unidades
varam que o burro é tão firme na especializadas do exército são cui
sua pisada quanto a lhama e o lu- daclosamente escolhidos, em geral
menlo, e capaz de suportar uma entre os soldados que teem pelo
earga ainda maior. Da Argentina menos três anos ele quartel.
ao Canadá, o burro demonstrou a Além da qualificação física co

sua força e a sua resistência, a sua murn no exército, eles devem ter
indiferença ao clima, a sua imun i- força acima da média.
dade admiravel às doenças mais Mas o requisito essencial é um

diversas. conhecimento completo da manei-
Essas qualidades o tornam ne- ra de lidar com os muares. O hu

cessário em muitas especies de mor dêsses animais é variado -

terreno e em várias circunstâncias. ora são doceis, ora obstinados. É
São necessários tambem homens conhecida a dificuldade que exis
que saibam tratar com êsses ani- te em "desempacar" um burro.
mais. Exige-se, pois, da parte do trata-

O homem que conduz o burro dOI', uma paciência exemplar.

de Piano de

Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS'
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

68'1
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tnmores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERiNEO - Hérnias,
h1drocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e va1"i·

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspltals de Florfanópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horãrlo: Das 14 às 16 horas, díarta

mente.

� aa
· _

PRrDIO Aluga-se o
L prédio à

rua Joinvile, no 60, para famí
lia de tratamento; tem ótimas
instalações sauítáríaa, garage
e C�SIl, à parte. para empre
gada. Tratar com o prupr íe
tarlo, sr. Mguiel Leal, à
rua Tenente Silveira, 37,

30 V.-S

Alugam-se
1 predio de, construção

recente para Iamílla de tra

amento, com instalação para
criado e g r ge, à A veuída
Mauro Ramos, n- 156.
-Duas boas salas para con

sultório. à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do
Comércio). Informações: 're
le lone I 658 e 1.500 ou rua

João Pinto n. 5- térreo.

Por preço de ocasião
Vendem se: dormitario (Rio

Neg rlnho), 1 camiseiro, 2'
Clima? para criança, 1 sala
de [antar, Tratar a Avenich
Rio Branco 156

Haydn
Scarlatti
Schubert
Mendelsohn

.

Brahms

PRIMEIRA PARTE
«Ternpo de minueto»

«Sonata em lá rnrrior »

«Impromptu em lá bemol»
eA Fiandeira �

«Rapsódia em sól menor"

Vende se
uma. chácara

-

saudavel e a

prazível, com 23 metros
de frente por 330 de fun
dos, sobre a estrada geral
proxíma ao Balnearlo da
Ponta do Leal. Informações
na gerencia do "Estado."

lo vS.-7

,

Estão chegaudu
novidades

Chopin
Chopin
Liszt

.

Scdrrt-Bãeris

SEGUNDA PARTE
.Polonaise dó susto menor;

«Notunno em fá susto menor»

«Valsa Impromptu ..

«Allegro Appassionato.
TERCEIRA PARTE

Cão de guarda
Compra-se um cachorro for

Como homenagem' à Tournée de despedida do
te e bravo, para ter em cor-

Brasil, haverá. após o concerto, uma soirée dansante. d d
B Ih' , bl "R I'

. rente numa proprie a e por·
i etes, a disposição do pu íco, na e 0loarIa .

1 Of t' F Ií. , 25$000 t d
hcu ar. er as a rua e rpe

Mor+ta", aos seguintes preços: mesas ,en ra as 'Schrní.td. n0 52, apartamen-individuais 10$000. to número 5.
--------,----------------------------------------------�

as Ibert
Bocchino
Albeniz
Albeniz
Falla

1

Recentemente adquiridas pela CASA DAURA,
para a sua grande venda extraordinaria. de
Fim de Ano.
SEDAS ESTAMPADAS - os mais belos e mo

dernos desenhos.
TECIDOS DE ALGODÃO -- o que há de mais
moderno.

SEDAS LISAS - resistentes e baratas.
Cretones, opalas. voil, fustões e linhos estam

pados, linho e seda lisa e xadrez, tricolines,
murins, algodão. atoalhados, colchas, meias
de todos os tipos, e mais uma infinidade de
outros artigos, recem - chegados. que estornos

vendendo por precos baratissimos.

NOVO CURSO iDE El\fERG1l:NCIA DE
l\IF.mCINA MIJ,ITAR PAUA 1\I1mICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Sêrviço de Saúde da 5a Região
Militar, estão abertas, no H. M. de FIo·
rianópolis, as inscfl>içOes para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civís, que tenham ele 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se
rá iniciado vinte dias após a publicação
dêste, I
Hospital Militar em Florianópolis, 29.

de setembro de 1942.
.

�
-

I Vomece boje mesmo a economizàr,
fazendo as suas compras na

CASA DAURA Dr.

à rua Felipe Schmidt, 19 ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.,.68.I

COMO SE ABRE UMA PORTA?
Tratar umo Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

mesmo que obrir umo porta o ponto-pés.
Use de inteligência e de meios mais adequados: Trote

Ie com as Pílulos de Vida do Dr. Ross, que são conheci-

'I das em todo o mundo como a Chave Mestra Intestinal.

I 1\\\ I Elas agem sem abalar o organismo.

. L--- :::._. -- PllUlnS DE VHH! DO DR. Inss
I �:�:;;;�.6;�iiif�·�-:i::�-���iii.

•

Vende-se um plano, BORO.
R. João Pinto

I
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48 •

«Bu rr-irrho Branco»
«Sací-Pererih
('Malaguefia.

.Sevilha!>
«Dança ritual do fogo·

.�.

Prtvado dos
prazeres da
bôa meza?

Por que?

V dUma casa e

.
eu em-se um terreno,

no Arlríú, fronteiros à ca

pela local, por 2:000$000.
Tratar com o chauíteur
do carro n- 1521. no pon
to dos automóveis, nesta ca

pital. 10 vS-2 (
{

PILULAS

.REUTER
otornar40

apto a co

mer de tudo,

Alnna-se ��daO �as:on��r:.
to, à rua Conselheiro Ma

fra. 150. Informações na mes

ma. Sv-2

Negocio de ocasião:
Vende-se uma ltmousína

de aluguel. chapa no 1.511.
Preço: 6:500$000.
Tratar com o proprietarto,
Victor Espindola, Casa Ele
trica- Rua João Pinto 15

vs-i i

Bungalow
Aluga-se um, recentemen

te construido, bsm no cen

tro da cidade. Informa
ções na cessa Boa Vista»,
à rua' Cons, Marra,� 26-A.

15v - 6

Aluga-se bboaanhce���' COd�
agua quente e fria, à rua

Almirante Lamego. 82. Tra
tar na «Casa Porto» , à
rua F. Schmidt. 36.

5v-2

PIANO

Dr. LAURO DAURA
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especlallsado

das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Dlstermía e

imfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

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

14. Tel. 1.663.
Residencia -

9. Tel. 1,607.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Auxiliadora Pre ialS. A.
Distribuição de Setembro de 1942

Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre
PLANO 16A" 39'\ D' t 'b .... •

h ri urçso;
4 :000$000 Antiguidade
4.171
3 :000$000 preferencia

30:000$000 13035
] :000$000 13035

Contrato 59 - Herrnann John, Blumenau, parte,
Com juros de acordo com o Decr .-Lei n°

1071 - John L. Freshel; Blumenau, saldo,
1072 �John L. Freshel, "

1073 -John L. Freshel, "parte
Rescisõees regulamentares de acordo com o Decr .vLei nO 4.171
1030/1162, 69/4170, 299/4183, 81/4178,232/4192, 3J3/4154,
680/4190, 681/4191, 664/4174, 1148/4132, 751/4137,
] 165/4135, 78/4150, 1111/4142, 855/4223, 590/4076,
635/4213 16:308$000

PLhNO "8" 32q D' tri . - •

,-, -�
, l:§ nou'ça;;J.

Contrato n° 4002-Walter Voss, Blumenau, parte,
4108 - Dr. H. W. Teggesell, Lages, saldo
4204-Contrato de emprestimo,
4159-0tto Schwarz Joinville
4387-0tto Parucker Sob. parte
4289-C. Zipperer Sob. S. Bento, saldo,
4076-Altredo Koehler, Blumenau.
4058-Ralf Baumgarten, Rio do Sul,
4542- Soe. Benef Vitoria, P. União,
4140-Herm. Hirikeldey, Blurnenau.
4388-B. & A. Parucker. Joinville, parte
S090-Arnoldo Haertel, Blumenau, parte,
5710--Emil Rossmarck, Blumenau, parte,

Rescisões regulamentares:
5769, 5770, e 5510

.

antiguidade
sorteio preff

9:000$000
500$000

15:000$000
10:000$000
1 :000$000
2:000$000

15.000$000
10:(l00$000
5:000$000
15:000$000
3:500$000
6:500$000
17:500$000

9:7l6$�OO

II

"

n

Serie I preito
" 9.138,9
"

9 137,5
" 9130
"8917,9
II

.8.898
ser.e II preff.

" III »

Total dlstrtbutdo até
hoje neste Estado: 8.893:500$000 a 597 prestamlstas.

Sociedade Comercial Lívoníus Ltda _, Correspondentes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

i SEDAS:
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento .,

: das melhores fábricas do país, são .�
: encontradas nos balcões. da •

! Casa S MI A. i
DQDO ""'"

• •

: Diáriamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514· :
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••c ••

Cartazes do dia

, A's 7 horas A's 7 horas A's 4.30 e 7 horas

o flagelo da injustiça
Com Jack Holt e Mariam

.

Marsh

Casal do barulho
Com Carole Lombard e Robert

Montgomery

Ferradura fatal
Com William Boyd

Continuação do seriado:

A garra de ferro
Com James Quighley

Complemento Nacional (D.F,B.)
Beneficio de orfãos (Desenho)
Preços: 2$000, 1$500 e 1$000

Irnp, até 10 anos

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D F.B.)
Semear para galinha (Desenho)

Paraizo do' Pacifico (Short) Atualidades Pathá News Jornal
A voz do mundo

Atualidades Preços: 1$500 e 1 $1 00
Imp. até 10 anos

Preços 2$500 e 2$000
Livre de Censura

_. , ..-

Cuidado com os simpatízantes do «eixo» I

•

í'ascismo quer dizer caminho
da traição.
É necessário lembrar qUE' La

val, o traidor da França, tam
bém se diz nacionaltsta, e que
Quisling, nome que stmholiza
''J, 5a coluna, também era che
fe do partido "integralista" no
rueguês e blascna de naciona
lista.

O povo conhece o 5a coluna
à distância e 88 he identificá-lo

O povo brasileiro demons
trou inequivocamente os seus

sentimentos anti-fascistas nas

manifestações de revolta con

tra os torpedeamentos miserá
veis da foz do Rio Real. Aten
dendo aos reclamos unânimes
da opinião pública, o govêrno
declarou guerra à Alemanha e

à Itália.
E essa era a solução única

imposta pela honra' nacional
que os piratas do Eixo preten
deram enxovalhar.
A situação do país em guer

ra impõe a mobilização de to
dos os brasileiros em torno do
Presidente Getúlio Vargas, for
mando uma união indissoluvel
para extermlnar o nazismo e

o fascismo da face da terra.
O Brasil tem dois "fatos"

para lutar: o interno e o exter
no. É preciso que nos prepare
mos internamente, porque o

"port" externo virá depois.
Devemos, antes que tudo"

mobilizar a conciência nacional
contra as hordas opressoras de
Hitler e Mussolini. Mas, para
que essa mobilização se possa
realizar, é indispensável sanear
o país, desinfetando-o dos es

piões e quinta-colunas.
O povo tem a intuição dr>

problema e isso se verifica to
dos os dias nas suas espontâ
neas manifestações, as mais di
versas, seja por palavras, se

ja através dos jornais e anun

cios encontrados em toda a ci-
dade. O alemão, o italiano e o Gratifica-se
japonês são espiões, 5a coluna A quem encontrou umé o nacional que está a seu S8r- cão do mato, que aten-
viço, 5a coluna é aquele que de pelo nome de "Tupí"tem ideologia fascista, nazista

e o entregar à rua Alvaro
ou íntegralísta, que vem a dar de Carvalho, 4l.
na mesma COIsa.

O
.

t l' t tít
O referido animal é man-

In .egra IS a cons 1 u� a
50 e acha-se com um

guarda avançada do nazrsmo, i t 1 d
B '1 .. .perccrc e couro.

no rasu. Por sua Ideologia
nefasta êle trái a Pátria. O in
tegralista ajuda o inimigo por
que é parceiro da mesma idéia.
Ambos são iguais: não querem
liberdade e combatem a Demo
cracia.
Não é possivel confiar tare

fas de responsabilidade aos que
tenham compromissos ideológi
cos com o Eixo. Simpatia pelo

em todas as suas manobras sa·

l-otadoras e perigosas,
Combater a espionagem e ()

quínta-cohmísmc é serviço de
relevância patriot ica para lím
par o "front" interno, possibi
lftando que todos os brasileiro?
�'Jtem contra o Bixo sem temer
qualquer traição.

( ,. o Rad IeaP' )

TAoMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

..................._
'.1•••••••• �••••.

-

Crédito Mútuo Predial
._------ ---- -

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao prestamtsta L'berato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12C 1�, o prémio
que lhes coube em mer cadortas, no valor de rs.

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

Deve-se notar que o m esmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior,

sendo que li sort« já bateu-lhe á
porta, duas vezes

18 DE OUTUBRO
Mais um formidável sorteio realizará 8 Crédito Mú

tuo Predial, no dia 5 de Outubro (61.feira),
-com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta Da séde da

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

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

·Consulta mi dica gratis !

Contríbuícâo
, apenas 1$000

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ITENHA JUIZOI
I

GRANDE CRIME iii
CASAR DOENTE II

• •
• FAÇA EXAME MÉDICO di
II ANTES DE CASAH-SE E li

I 1'OME O POPULAR I
DEPURATIVO :"8'f:il

1§I�fJl:&lA I
A �lFIL1S ATACA TODO O OHGANlSMO Im

.. O Fig,tdo, o Baço. o Coração, o Estômago, OS rli

I Pulmões, li Peje. Produz Dôres de Cabeça, Dôres ii
nOR OSSOR, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- II

I
bela, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. iiInclenslvo 80 otganlsmo. A agradável aI;

como um licôr . II:'

O ELIXIR 914 et tà s provauo pelo D N.S.P. como di�
I

• auxiliar no tratamento da Sifilis e Reumatismo IUê
II da mesma origem Im

F.t\L-\M CELEBlilDADES MÉDICAS III, s. bre o preparado ELIXIR A composíçãe IeXlo SI! bor a·
_.,

I. .914. devo dlzer-lhes, sempre gradavel do EL R ·!:114. re-

liII Que o tenho emp-egado, em comeudarn-no como arma de
\'-' casos de índícação apre- facll manejo para o público IG.II pelada (slf,lIs em varias df' no combate â Ijifdip, qualída- U" Para essincturcs dirigir-se unicamente ae. agentes abaixol

• suas msnítestaeõe-) 08 re-ul ele- que Irequent- mente 8· li Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & CIA. _ Rna Felipe Schmidt, 8lados têm "Ido sattstatoríoa, r-roveíto DO Ambulatorlo da
!IR; Representante Geral no Brasil: FEHNANIlO CHINAGLIA _ Rua do Rosário, 55-A _ 2.0 andar _ Rio� pO��o ffipW�eduroY�s. Ma�rnWa� d6��a MaMa = -������-.�������--�����������������-

• Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu iii! .

.

"

1l.�_�IIII�lI!!liii=iillil!lIii.l!limi!l!�Iii� Até as sereias de alarme foram atingidas
Vantli «alemao» para o metal da Vitória Londres,8 CB. N. S.) r: Nume!osas serei idéia da precisão d.os �ombardeios da R�F. Me

S. Paulo, 9 (R.) _ Está obtendo no posto do Parque São Jorge, que
as de alarma foram postas fora de açao, durar:tesmo durante os mais VIOlentos bombardeios efe

êxito completo a grande campanha está situado no Estadio "Alfredo os ataques da RAF contra Carslrue, de maneira tuados pela Luftwaffe, contra Londres, raram
do metal para a vitória que o Co- Schurig", um cantil da guerra de que se tornou necessário o uso de sereias mó-ente ocorreu que uma sereia fosse atingida pelas
rintians vem promovendo nos 1914-18. O mesmo trazia UnI cartão veis informa o "Evening Standard" citando bombas.
b�irros do Bel.ém, Penha, Parque com a seguinte legen�a: "São um� mensagem de Zurique. Êsse fato forneceSao Jorge e adjacencias. Paulo, 27, 9, 42. O "cortntiano" n.

Os "corintianos", verdadeira- 1028 (Matrícula de sócio), oferece
mente compenetrados da finalida- o .cantil "Alemão", apanhado pelo Caspa 7
de dessa campanha patriótica, têm seu tio, na guerra de 1914-18, e que LHOSA Icolaborado do modo mais plausi- ainda está na França combatendo
vel para que a mesma alcance re- pela vitória final!!"

.

turnbante êxito, como aliás, os di- Um herói da guerra de 14 com- Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
rigentes do "Campeão dos cam- batendo, agora, pela vitória da de- Limitadapeões" já previam ao levar à fren- mocracía l A oferta é, portanto, ' '*te �i�â�Z a���!:' acaba de aparecer,

muito expressiva! Bravos! Ban(o de Crédito Popular e Agucola
I

C.I.. pOli. I - 37
••••••••••••••••••••••••• de Santa (atarina Ru. Joio Pinto- 5
· - .

:, Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofra, 4 e 5 - FO ME 1.642 :
• Entrega a domicilio •
• •
•••••••••••••;•••• �i,J> •••••

�

�,,9)" ,

�

.���

No serviço ativo aos 80 'anos
Washington - Outubro de 1942 coenta anos de idade e que se acha

- (Serviço especial da Inter-ame

ricana) - Há sessenta anos passa
dos, George Sanderson entrava

para a Marinha dos Estados Uni
dos. Serviu na guerra Hispano
Americana e na Primeira Guerra
Mundial. Hoje, aos oitenta anos de

idade, voltou ao serviço como ofi

cial do serviço de recrutamento em

terra e com o posto de oficial.
Recusado duas vezes devido ii

avançada idade, o espírito comba
tivo de Sanderson não se confor
mou. Foi pedir apoio a alguns dos
seus antigos comandantes. E êles
tomaram sua defesa, Um deles es

creveu: - "Muita gente com cin-

ainda em serviço ativo se encon

tra em pior situação física do que

êle; por isso, penso que o Bureau
de Médicos e Cirurgiões deve per
m ilir que Sanderson volte ao ser

viço da Marinha".
As cartas dos antigos comandan

tes levaram George Sanderson ou

tra vez para o serviço ativo no

trabalho de recrutamento. Uma se

mana depois, foi outra vez apo
sentado. Recusando-se a aceitar a

aposentadoria, êle enviou um ape
lo ao Secretario da Marinha, Coro
nel Frank Knox e conseguiu voltar
ii ativa em San Francisco.

lições 'VaU�sas
Para a 'lIda

.

f'lhos certas ltções
. nossoS 1

.

Como ensmar a
modo tenam que

-

de outro devaliosas. que nder à custa
apre experiências.amargas .

Um artigo de pal�>1ta;5-
te interêsse ... Pago •

..

LOÇÃO MARAVI·I Compra. na C,, SA MISCE
LÁNEA é saber economizar' Mechado & (ia.

Rua Treleno n.O 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oe rttllcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FI�ORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento .

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economlea Federal para a venda

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

Pagl todos os coupons das apólices Federais e dos.Estados
.

de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
Mantem carteira especial para administração de prédios.

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6%
C/C AYiso Prévio 816
C/C Prazo Fixo 9% I

- Aceita procuração para receber vencimentos em to-:
ias as Renartlções Federais. Estaduais e Munícípats, �

Agências e

Representações

FLORIANÓPOLIS

Sub-.gente. no. prlncip.l.
muncípio. do E,t.do.

17P.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu amí
g'o; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

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 l� às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE-Domingo, das 10 às 12' horas: «Cock-Tail» com a orquestra de Max Künzer.

l'==:'�d'-.·�S�;�·,·�'�···. I' i�. Os cabelos das ntulheres causam acidentes
I ii nc�� , Londres, 10 (Reuters) - "Embo- trabalhadoras mais cuidadosas con-

.' U· lU I ra o número de acidentes ocorri- sigo próprias do que a maioria dos
dos com mulheres empregadas na homens. A maior parte dos aci

"'".,""""==== �
indústr-ia tenha tido um grande nu- dentes que ocorrem às mulheres
mento em 19M, não se póde afir- verificou-se por terem os seus C3-

Fazem anos hoje: mar que as mulheres estejam mais belos ficado presos nas engrena
o nosso distinto patrício sr. sujeitas aos acidentes do que os gens das máquinas em movimento.

almte, reformado Arnaldo Pinto da homens" declarou sir Wildf'rig Gar- Infelizmente os estilos modernos
Luz; rei, inspetor chefe das fábricas no de penteados não permitem que I)

a eXI11-3. sra. Suzana Azevedo seu relatório para 1941. cabelo possa ficar cuídadosarnen-
Koerich ; j De fato, acrescenta o relatório, 1

te coberto c, assim, alguns cachos
a exma. sra. d. Olga Ventura; ! a impresão geral elos inspetores é saem fora da rede.
a sta. Fahiola Harnos ; I divergente e as mulheres, depois de Os acidentes graves, em 194.1
o sr. Francisco Fagundes; um período especial em que estão atingiram à cifra de 1.646, mostran-
a exma. sra. d. Braulinda dos

I sllj�itas a ?orr�rem cortes e arl'�- do U!11 aumento de 20 por cento,
Reis Ferrari;

- nhoes, no JI1lClO dos trabalhos, sao relativamente ao ano de 1940 e os

o sr. Antônio Lúcio, comerciante ---- -- -- ------- acidentes não fatais foram de
em Cruzeiro do Sul; 2G9.652 o que representa um aumen-

o sr. dr. Arrninio Tavares, concei- to ele 17 por cento em relação ao

tuado clínico, lenLe de biologia do período anterior. -

Insti Lulo de Educação e presidente O aumento prIncipnl foi verlfi-
do Lira Tênis Clube; cado entre mulheres adultas. A

o jovem Jócio Caldeira de Aridra- média aproximada de acidentes,
(la' por 1.000 empregados, em 1941, en-

� jovem Félix Brandão Sobrinho, trc mulheres adultas, foi de 18 por
residente em Itaiai. cento de aumento comparado com

1938 e os aumentos cor respondeu
tes em outras classes, entre homens
adultos de vinte e cinco anos foi
ele vinte e cinco por cento entre as

jovens c de 24 por cento entre mu-
lheres jovens. '

ou _ InlN eM

86 RECEITAS Cjtcdi,!
Poderó encontra-los em "Meu Livro

de Receitas", o quol., alem de otro

ente e finamente ilustrado, contem

uma vcriedode de receitas de todo

especio de pratos deliciosos com

MAIZENA DURYEA

�cos' e_N_o_tíc_Ías
�"·__69

o último balancete da Caixa

Escolar, do G. E. A. "S. José",
acusou a receita de 134$000,
produto de mensalidades e a

despesa de 134$000, pelos paga
mentos efetuados conforme do
cumentos,

•

O Corpo de Bombeiros do Rio
vai adquirir moderno material
de incendio, inclusive máscaras
contra gases e cargas para ex

tintores de incendios. Para isso.
utilizará o crédito de 600 contos

de réis.
�

Devido à escassez de mate
rial para a sua usina elétrica,
em consequencia da guerra, e à i
impossibilidade de sua impor
tação, o Teatro Municipal, do
Rio, terá, provavelmente, de ser

fechado logo após a temporada
lírica nacional, só podendo ser

aberto excepcionalmente e por
curto período.

•

A Câmara de Previdência do
Conselho Nacional do Trabalho.
julgando um processo, decidiu:
"E' de conceder-se a aposen
tadoria por velhice, ao associado
do Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciarias, desde
que tenha contribuido por mais
de 5 anos e tenha mais de 60
anos".

*

Hoje, às 19.30 horas, haverá
sessão doutrinaria no Centro Es
pírita "Amor e Humildade do
Apóstolo"; amanhã, no mesmo

horário, havê-Ia-á no Centro
Espírita "José de Nazaré".

..

Estará amanhã de plantão a

Farmacia "Sto. Agostinho", à
rua Conselheiro Mafra.

"

Os cinemas" Rex" e "Odeon";
desta capital, exibirão, amanhã,
em 3 sessões, o grande filme" O
Lobo do Mar", baseado na obra
prima do famoso escritor Jack
London e na interpretação ma

gistral de Edward Robinson.
�

Noticias de S. Paulo declaram
que a Prefeitura local está estu

dando o plano de construção
do maior cemitério da América

I
do Sul,

•

Foi o seguinte o movimento
da Biblioteca Nacional. do Rio
de Janeiro, em setembro p.p.:
- Dias uteis, 28; Consultantes
4.089; Média da frequência diá
ria, 146.

Amanhã, às 10 horas, reunir
se-ão as Samaritanas na séde
da "Cruz Vermelha".

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

o querosene
Ante - ontem, registámos

uma reclamação. proce
dente dos Barreiros, se

gundo a qual, comerciantes
daquele distrito ju.êiense
estavam fazendo explora-
ção sobre o preço (do que
rosene.

Melhor informados, ago
ra, e por amor à ver

dade dos fatos, devemos
dizer que a reclamação não
procede. O querosene é obti
do pela Preh itura de São
José ao preço aproximado
de 1$400 a garrafa, e por
ela cedido aos comercissitea
para o venderem à razão
de 1$600. Quer dizer: os

negociantes têm apenas o

reduzido lucro de 200 rs.

em cada garrafa.
A reclamação que nos foi

trazida e que nos apres
sámos em dar ao público é,
portanto, improcedente.

o radonamento do
8cíacar em Manaus

Manáus, 10 (A. N.) - Novas me

didas restritivas elo açucar em virtu- O Almirantaelo BriLànico anunciou
de da escassez, foram determinadas a perda do cruzador "Coventry".

Esse navio foi construielo ,�1l1 1918,pela Comissão ele Tabelamento, tinha 4.290 toneladas da deslocumcn-
apoiadas pelo interventor, as quais to, 450 pés de comprimento, 'JO.UOO
limitou G- consumo a um quilo por cava los de força, desenvol ve.ido 29

mês, por pessôa, iniciando-se a dis- nó s elE veloci.dade. Fôra reconstrui-
do c rearmado em 1935.

tr ibuiçâo de cartões ele aquisição. ""

As casas que servem café ao públi- Mais de 100 aviões ele homluu-deio
co, a parlir ele hoje, servirão .0 públi- americanos, comboiados por cacas

co até 8 horas. A fiscalização será aliados, atacaram os estabeleciiuen-
los metalúrgicos ela cidade francesa

exercida pela Prefeitura. A Associa- de Líla.
ção elos Retalhistas elesta capital pu- *

blicou uma nota, dizendo aceitar as No setor de Estalingraelo a tem-

determinações da comissão. Estu- peratura, que ainda era bastante
elevada, desceu a frio intensíssimo.

darn as autoridades, de acôrdo com 8

as instruções do Conselho elo Pe- 14 toneladas ele bombas foram
tróleo, a possibilidade ela aquisição lançadas pelos aviões americanos
de gasolina do Vale ele Ucarale, no

sôbre a ilha de Kiska (Aleutas) tcn-

,. do sielo afundado um navio sir-to
Perú, na Usina Ganso Azul. no porto.

..

CLUBES
O Cantísta R. F. C. efetuará, ama

nhã, animado suráu-dansante, com

início às 1 horas.
- O C. R. Limocnse levará a efei

to, amanhã, mais uma "soirée"-dan
sante.

- O Lira Tênis Clube realizará
11Oje, com início às 22 horas, gran
dioso baile, que será precedido da

posse de sua Diretoria.
A respeito da eleição da nova Di

retoria, recebemos atenciosa circu
lar, que muito agradecemos.
Foi reeleito presidente o dr. Ar

mini o Ta vares.

Habllltações s

Estão-se habilitando para ca

sar: o sr. Milton Valquirio
Liberato com a srita. Eli Domin

guos da Silva, e o sr. Martins
Neves com a srita. Ivete Vieira

IA florh:ultura pede
seus emavels fregueses que as

encomendas de coroas e pal
mas para o Dia de Finados
sejam feitas até 25 do cor

rente. Corôas, de 10$ até 50$i
palmas de 5$ até 15$.

15 v.--3

ao

Comece, hoje mesmo,
a usar Cu/ex. Suas
mãosserão semprealvo
de admiração geral!
Vt'ja êstes novo! tons:

BURGUNDY
LOLLIPOP
RIOT

RUMPUS
'BLACK REli
RUB!
sos» ANTIGO

l,

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

--

ÚLTIMA HORA

FRACOS.
AN�MICOS

f
I

SUGAR PLUM
E GINGERBREAD
OS tons mais modernosl

Para dar uma nota alegre e festi
va às suas unhas - e para estar

sempre à altura da ocasião - use

estes novíssimos e caprichosos tons

do Esmalte Salon Cutex.

«Sugar Plum» - um vistoso ver

melho-ameixa que favorece a mão
fina e faz as suas mãos parecerem
mais finas e delicadas... «Ginger
bread» - uma das mais notáveis
tonalidades do Esmalte Cutex,
com um suave toque marrom ...

E não esqueça o tom «Sheer Na
tural» - de todos já produzidos
até hoje, é o que mais se aproxima
do verdadeiro tom natural.
Há, ainda, outros variadíssimos
tons Cutex para satisfazer todos os

gostos e para dar às unhas um

toque de distinção e elegância,

Rio, 10 - A Fiscalização Munici

pal realizou movimentada diligên
cia em Campo Grande, tendo apre
endido grande quantidade ele car

ne podre que ésLava sendo vendida
no açougue situado à rua Augusto
Vasconcelos n. 45, naquela Iocali-

r rlade.AS REKDAS DO FI,UMINENSE As .14 horas, encostaram à porta
Rio, 10 - Apezar de ainda faltar o . _ .

mais concorrido dos jogos da temporada' do açougue caminhões da LImpeza
carioca, o Fluminense F. C., já arrecadou! Pública a-fim-ele removerem toda a

nos matches do seu campo a importân- ! carne, bem assim balanças, cepo,
eia de. 1.048:922$300, cabendo ,à sua te-; serro te, geladei ra, machado, etc.,
sourar'ra a renda Iiqu ída de reis I

I
.

1
399:328S900. Pelo resultado previsto para para o uevic o exame.

o Fla-Flu, a temporada deste ano deve: O proprietário do açougue, Ma
deixar 440 a 450 contos livres no grêmio nuel Botelho de Macedo Filho, foi
tricolor, o que prova que o resultado fi- multado em cinco contos de réis.
nanceiro da sua secção de football foi Grande multidão assistiu à apreen-bom.

I são e remoção ela carne e do mate-

o FLAMENGO CON'I.'INúA À FRENTE nal do açougue. -

Rio, 10 - Com os resultados verifica
dos nos diversos jogos da rodada tran

sata, em <!ontinuação do Campeonato Ca
rioca de Futeból, a classificação dos clu
bes concorrentes, passou a ser a seguinte,
por pontos ganhos e perd idos:

1° - Flamengo.... . 44 8
2° - Botafogo 42 10
3° - Fluminense 41 11

FL1HmXGO X BOTAFOGO

Rio, 10 - Na próxima semana os

"teams" de profissionais do F'larnengk
e do Botafogo 'seguirão para São Paulo,
onde disputarão partidas com o Palestra

e o Corintians. A tabela dos jogos de

verá sei' a seguinte: dia 15 - Corintians
x Botafogo (à noite); dia 18 - Palmeiras

x Flamengo (domingo à tarde); dia 20 -

Corintians x Flamengo (à noite); dia 22 Vendia carne podre
- Palmeiras x Botafogo (à noite).

4° - Madureira • 0'0 ••••• 25 27 Grand. Tónico
5° - São Cristóvão . ..... 24 28
6° - América ........... 23 29 Prestigia o Govêrno e as
70 - Vasco ••••• 0'0 ••••• 22 30
80 - Canto do Rio . ..... 19 33 I classes armadas, '::.._ ou serás
9° - Bangú ............. 12 40 um "quinta - colunista". (L.
10° - Bonsucesso .,. , .... ,8 �� j D. N.).

Vida Esportiva

CAi\IPEONATO CARIOCA

Rio, 10 - Amanhã serão realizados os

jogos abaixo, finais do campeonato:
Bangú x América.

Vasco da Gama x Botafogo.
Bonsucesso x São Cristóvão.

Madureira x Canto do Rio.

Fluminense x Flamengo.

TOMEM

�n�o Crcasatadl
"SILVEIRA"

ESMALTE

PARA UNHAS CUT�X

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


