
Superioridade numé-Irica dos leutos
Cuibichev, 29 (R.) - Os ale

mães estão desenvolvendo a
sua ofensiva - segundo notí
cias de Moscou - não sómente
ao longd da margem do bai
xo Don, desde Rostov a Tim
lianscaia, como também para
léste, na direção de Stalin
grado.
Numerosas batalhas de tan

ques foram travadas em diver
sos pontos durante as últimas
48 horas, nas planicies próxi
mas ao cotovelo do Don. Não
há maiores minúcias sôbre a

luta, que é travada em grande
área e se reveste de grande
mobilidade, modificando-se as

condições rapidamente. Todos
os despachos falam, porém, na
grande superioridade numéri
ca dos nazistas ,especialmente
'no que se refere a tanques.

3 navios japoneses
afundados

Washington, 28 (A. P.) -

O Departamento da Marinha
anunciou que submarinos dos
Estados Unidos, em operações
no Pacífico Ocidental, afunda
ram cinco navios japoneses,
inclusive um destróier de cons

trução moderna, e avariaram
possivelmente mais um.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
T1HOSA 1

BEDFORD, 29 (R.) -- O MAR'ECHAL DE CAMPO, SIR CYRIL DEVERELLí EX-CHEFE 00 ESTA ..

DO MAIOR BRITÂNICO, DECLAROU. HOJE QUE NÃO PODERIA HAVER MAIOR DESILUSÃ,Q
DO QUE IMAGINAR-SE QUE, PELO FATO DE A GRÃ-BRETANHA TER SIDO POUPADA NO
PASSADO, SE-LO-IA TAMBÉM NO FUTURO. OS BRITÂNICOS Só VENCERÃO ESTA GUER,
RA COM SACRIFíCIO, SANGUE, SUÔR E LÁGRIMAS DE SEU POVO. O ALTO COMANDO
ALEMÃO, ENTRETANTO� TEM GRANDE RESPEITO PELO POTENCIAL MILITAR DO IMPÉ-
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Abêilndonou Rostov
Berna, 29 (R.) - De acôrdo

com infornlações irradiadas
pela emissora de Vichí, a es

quadra russa ter-se-ia retirado
de Rostov, encontrando-se ago
ra em Jaisque, a 120 quilôme
tros a sudoéste de Rostov.

Mussolini foi ii Africa
e perdeu o barbeiro e o cozinbeir(

Nova Iorque, 29 (A. P.) - O rádio britânico informou que
um dos aviões italianos da escolta que acompanhou Mussolin
na sua viagem à África do Norte, viagem essa que segundo os

planos do ditador da Itália "devia encerrar-se com. o triunfe
imponente de sua entrada em Alexandria e, depois, no Cairo",
foi derrubado pela Raf. Acrescentou o rádio britânico que G

pessoal do avião, um cozinheiro e um barbeiro, morreram afo
gados,

O rádio de Roma, sábado último, como se sabe, disse que
Mussolini fôra à África do Norte, após a queda de Tobruque,
mas voltára a 20 dêste mês.

(Vários comentários nos círculos aliados disseram que o
"Duce" fôra esperar em Mersa Matruh a queda de Alexandria,
mas acabára desistindo.)

AVISO ESP�C��liS:��� d�e�ça�����!!ões
de olhoe-ouvidoa-ricn-ia e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

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

Estão cautelosas as emissoras do «Eixo»
Nova Iorque, 29 (U. P.) - O ex

correspondente da "United Press
"

em

Berlim, William Shirer, revelou, nas
colunas do jornal "Herald 'I'ribune ",
que as emissoras do "eixo" estão pre
vouíndo agora os rádio-ouvintes de
que os russos poderão empreender
tremendo contra-ataque no Don.
Shirer disse que as referidas emis

soras anunciaram: .. Estamos fazendo
frente a táticas russas de espécie in
teiramente nova. No último verão os
russos defendiam seu território pal
mo a palmo enquanto que, agora, vão

d e um ex trerno a outro e retrocedem
r:tliberadamente com o evidente pro
p!ísito de estabelecer verdadeira linha
,II' i'es istênc ia na zona elo Don."

8P3'11llelO Shirer, as emissoras do
.,Eixo" se mostram muito cautelosas
!10 que diz respeito a uma "breve vi
tória alemã na Russia. É inclubitável
que a prudencta ele Berlim se baseia
:'0 natural desejo ele não incorrer no

('no do ano passado, quando Hitler
Goehbels e Dietrirh .. destrunam ,.

prematuramente o exército russo."

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com presteza seviços de
regularizações, registrro de firmas, de

livros, petições, etc.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 -- Fone 1467

Deixem .de falar na «segunda-frente»Pontipool, 29 (R.) - O ministro do Trabalho, sr. Bevin,
falando nesta localidade, declarou que os que reclamam uma

"segunda frente" estão alimentando os desígnios de Hitler e

Goebbels.
"Com êsse "slogan", nossos amigos criam no país uma

dissidencia que tornará difícil sua realização. Peço a meus ami
gos não forçarem uma resposta num terreno que poderá ser

de muita importância, mas que não é simples nem único para
ganhar a guerra" - disse o orador.

Dirigindo-se particularmente aos mineiros, o sr. Bevin de
clarou que, antes de se preocupar com a segunda frente, é
mais importante preencher todas as lacunas existentes na

produção de carvão. "Se todo o mundo trabalhar com coragem
a segunda frente será possível num prazo mais curto do que
pensamos" - concluiu o sr. Bevin.

UM PRODUTO ..RAUL LEITE*

Roma, 29 (A. P.) - O rádio
de Roma informou que a RAF
fez contra Hamburgo "o mais
pesado ataque de todos quan- A MORTE DE UM COMANDANTEtos tem sido feitos até agora ITALIANOcontra a Alemanha". Acres-
centou o rádio romano que Berlim, 29 (De Irradiações
"provavelmente amanhã as Oficiais, (A.P,) - A rádio de
autoridades alemãs fornecerão Berlim, citando um despacho de
o número de baixas, que, de Milão, informa que o coronel

antemão, se sabe ter sido gran- Vaiarini, comandante do 66°
Buenos Aires, 29 (R.) - A denúncia de que vários dêsses de". Regimento de Infantaria italiano

despeito das medidas de pre- oficiais e sub-oficiais alemães, ---------____ de "Triestre, condecorado ha al-
caução tomadas pelas autori- foram auxiliados pelos tripu- CASA MISCELANEA, distribui- guns dias por ato de bravura
dades argentinas, desde os prí- lantes do vapor espanhól "AI- dora dos Rádios R. C. A. Victor, morreu, em consequencia dos
meiros momentos, numerosos bareda", a bordo do qual fo- Vávulas e Discos. - Rua Traja-l ferimentos sofridos na frente do
oficiais e sub-oficiais do "Ad- ram admitidos, e, assim antes no, 12. Egito.
miraI Graf von Spee" logra- de que aquele navio zarpasse,
ram evadir-se, segundo as ver- funcionários da polícia visita
sões que circulam nas esféras ram-no e aprisionaram quatro
oficiais, e alguns deles encon- tripulantes do"Graf von Spee" ,

tram-se agora a bordo dos sub- escondidos no porão os quais
marinas que operam nas águas foram conduzidos para a ilha
sulamericanas. Demarche. Entrevistado, o mi-
Diz-se, ademais, que a pre- I nistro da Marinha declarou lla

feitura geral marítima recebeu. da poder dizer a respeito.

Nesse momento, as forças do Cáucaso atacarão
Aumento de vencimentos no

Rio Grande do Norte
Rio, 28 (C, P,) - Telegrama de

Natal diz que está quase concluído
o projeto de decreto-lei do govêrno
potiguar, padronizando e melhoran
do os vencimentos do funcionalis
mo norie-riograndense. O aumento
de despesa consequen te à aplicação
do referido decreto será de cerca de
dois mil contos de réis, Apesar de
sua execucào coincidir com um mo
mento difieil para as finanças da
quele Estado nordestino, profunda
mente afetado pela seca, o govêrno
conxidcr-ou o aumento de vencimen
tos do funcionahsmo uma providên
cia inadiável, à vista da clevacão
do custo da vida.

.'

I���ELE-Espinhas, eczemas. manchas
da pele, narasítcses. furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CAR.VALHO

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

Um Aspeto da Campanha na Frente Russa. (British News Serviçe).
Xoya Iorque, 29 (U, P.) - De I par assim, um contra- ataque russo sofreram perdas, se internarem mui

ucôrdo com as informações recebi- se os alemães chegarem a perder o to no norte do Cáucaso, o marechal
Ias de Fontes neutras de Angora, os seu poderio inicial. Por outro lado, Timoshenko lance todo o peso de
['USSOS concentraram Ulll grande revelou-se que o marechal Timo- suas reservas contra o flanco es
-xército a nordeste fie uma linha shcnko, cujas qualidades militares querelo nazista. Nesse momento, o

[uc vai de Voronezh aí
é

Stal ingrad são universalmente conhecidas, es- exército do Cáucaso, embora menor
, talvez alé Astracã. Soube-se tam- tudou durante muitos meses, e com em quantidade, mas bastante pode
.érn que os russos têm um grande

I
muitos

.

planos em mente, a resis-Iroso, iniciaria uma contra-ore.nsiva-xército asiático de reserva por de- tência da atual ofensiva alemã. É no norte, contra o flanco direito
traz de Sl al ingrad. Pode-se antcci-. possível que, se os alemães, que já alemão.

16 BRASILEIROS
Lourenço Marques, 28 (Associaled

Press) - Dezesseis funcionúrios ci
vi" brasileiro:; figuram entre os ame
rir-anos aqui chegados do Oriente
para pen.l1l1í.n com diplomatas japo
neses. Ha ainda dezesseis chilenos
10 rne x i can o s, 8 venezuelanos, 7 p�� .
I'UHnOS, 4 panamenhos 4 colombia
nos, 2 bolivianos, um p[caragUe'ls,::"
um par-aguaio, 1111\ erruatoriano e um
hondurenho. �\ permuta está virtual
meu l« terrnir.nrtn achando-se esses
americanos, num 10l.!)} de cerca de
"JOO, a bordo d.. ·'Gripsh,'hn".

A FR4N�A, A MELHOR PORTA DE ENTRADA

SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e' do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOIi
servíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clin;ca e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e G4lRGANTA
COGS: Vitor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.
Res.· Conse lheir o Mn íra, '77-FLORIANOPOLlS.

Roma confessaDr,

Fuga de tripulantes do «Graf Spee»

Londres, 29 (R.) - O marechal Budíeny, com divisões
de tropas frescas sob seu comando, organizou uma linha de
resistência ao avanço alemão no rio Don, 110S últimos dias
da passada semana, Esta informação foi transmitida de Esto
colmo pelo correspondente do "Sundlly Dtspateh ",

Budieny é o muis famoso comnndante surgfdo nesta guer
ra, e que, na grave crise atravessada pela Rússia, em outubro
(lo ano passado, teve ordem de se transferir para léste, em com

panhia do marechal Vorochilov, para proceder à organízação
de no1'OS exércitos.

Sua suhíta reaparíção, agora, na frente onde a luta é mais
ardua e sangrenta, trouxe novo alento à tropa fatigada, mas

disposta, que 'l'imochenco fez retirar, com hahllídade e segu
rança, da bacia do Donetz para o vale do Don.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDIUO

Consu��s �::nt!. horas Dr. AUCiUSTO. DE PAULA DJ�e::i�a��:�:��:1Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

,
RESIDENCIA: (próximo ao Teatro). PREÇOS MO*DICOS NAVIOS DO EIXORua Blumenau, 28 Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

AFUND DOFisioterapia: Diatermia, lníra-vermelho e Ultra- Violeta. A S

------------=1
CONSULTAS: Diartamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do LONDRES, 28 (A. p.)

I Fone 1.644 Mercado, frente à Casa Hcepcke), Segundo fontes oficiais bri-
Dr. Antônio Moniz FONE 1.642 tânicas foram afundados, até

d A
- dezembro de 1941, naviose ragao

L U O DAUR MEDICINA mercantes do Eixo num to-
MÉDICO Dr. 'A R· A CIRURGIA

e
_ _

-

tal de cerca de 5200.000 to-

cf.ir�rgia ec9rtoP�di�. Ex-intern? ?a cadeira d� �linica Círúrgtca da Faculd.ade,RepeliU as propostas do nazista �.������ ddee to��od�sta�xts�tor!�l.C�a:tos lr:r:��nç�� de MedICloa. Ex-estagtárto do servrço de Proctologla Londres, 28 (A. P.) - Notícias da Holanda anunciam tentes quando a guerra te.
d h do Hospital Humberto I, de São PIi�lo. que Joana Maria Vincent, cantora de ópera de fama continen- ve inicio. Nesses dados nãoe sen oras. Especialista_em doenç�s de sen�oras e doenças ano-ret�ls. Tratamento tal, foi presa como refém, em Amsterdão. Acrescenta a notícia estq incluida a marinhaCONSULTORIO: sem operaçao e sem dor .. de Varizes e HEMORROIDES. Metado moderno da cue essa cantora conhecida popularmente por Jo Vincent re- mercante jc.poriesu .

.

tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por proce-I ". .

'
. .

"
.

"
.

'

Rua Trajano, 33. sos elétricos. Eletricidade médica -Diatermia - Diatermo - Coag_ulação e Infra paliu pu}lhcamente o con�1.sSa110 nazista Artur Seyss-Inquart,
Dlarlamente das 15 às Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusao de sangue quando este tentava corteja-la.

17 horas. CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5. • _._._-••_-•• •••_._••••-.a_._ ._._. -_._-_.- -.--..- - -- --- .

HESIDÊNCIA: I CONSUI,TÓRIO: Rua Vitor .Meireles. 18. - Tel. 1663 Escritorio Técnico de Topografia e Urbanismo Ltda.

AI��f:f��e ��VJ�t 36 RESIDÊNCIA: Rua João Pinto. 9. -

Tel.,:?, II� Medição de terras TopografiaPrecisa-se de agr.imensores, topógrafos, medidores, calculistas
desenhistas.

Os candidatos deverão apresentar-se à rua JoinvilIe, n lO, até o dia
1 ° de Agosto. Sómente nos dias uteis.

Facilitam-se horarios.

INS1'ITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeu!
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urlnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Campanarlo
SQo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

üabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clín ica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

fLORfANOPOL1S

------......--...------...--�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clinica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

DR.RICARDO
GOTTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Bur khar dt e
E. Kreute r]

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gynecolo
gia (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plástica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 1�, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNIC�
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

I
I Dr. Remisio

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

�ua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas

RESIDENCIA·
A v liPrcilio Luz, 186

- P�lOne: 1392 -

Attende a chamados
14

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rotolo

Raios X, Raios ultra-violetas e. infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 28 e 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.
E' permitido aos- clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Floria.nópolis

Dr. ARAUJO- OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

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

C I dlarl Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas larlamente à Idrde: das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua. Presidente Coutinho, 23.

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

_ (Assistente do prof . ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS

I Consultas 20$000 - Operações a combinar

I
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 1456

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ���������o �i��
de Medicina da Ilníversídada do Brasil)

IBx-tnterne do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUE.. Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.642

. (Defronte à casa Htepcke)

Ainda se ajo.elharão.....ao Criador de todas as COIsas, por-
Os alemães, segundo os pri n ci- que o cristianismo é um obstáculo

pios que regem a moral nazista - f1 que o mal triunfe sóbre o bem.
vá lú que se diga a moral, desde Todavia, só ê les não o podem Ia
que não na outro ter1110 ... - não ze(, porque o ditador que isto lhes
devem ajoelhar-se para o cumpri-j impõr- e que rra fase dos. ITiunf.os
menlo de deveres religiosos. Os di- fúceis dava o exemplo de insubmis
r igentes do He ich deram prévia in- são à f'ôr ça espiritual emanada �lodulgência plcnár iu aos seus subor- Alio, hoje já aparece crente e pie
d inados para toda espécie de des- doso, a proclamar, quando lhe C0I1-

caso e desrespeito ao que de qual- vém, o que seria a cumplicidade di
quer' modo denuncie a existência de vi na com as suas 1ranquibérnias
um poder, mesmo espiritual, acima suuguimu-ias !
do poder do Fuchrcr, E por isto êle:; ASSJ 111, para uso in terno, êlc se
sáo irrt-vercntcs ante qualquer couscr va o heresiaco seguidor de
agente das igr'cjas cristãs c osten- Ario, - a única coisa que [usl i íi
sivamcntc desdenham de Indo cu a sua constante prcocupaçâo com

qunn!o encmno na terra a essência o arianismo, - enquanto que nas
(lo poder divino. Cm soldado ale- suas já hoje raras manif'estaçõcs
mão, porlanlo, não se dobrará dian- oruttnias, consente em colocar-se
le de uma imagem nem reverencia- cm plano imediatamenle inferior
rú a Cruz de Ct-isl o. Xlus deve - e ao do Senhor dos Munrlo», repeliu-�-r ai dele se o nâo fizer! - erguer do o que Kaiscr dizia nos 111CSeS
;1 mão em sinal de submissão a Hi- a Il i l ivos do ano da derrota ele 1918:
tler, ao simples enunciado do ]10- "Gott mit uns" - Deus está co-
111e desse Iiruno, e curvar a ccrviz nosco ...

às ordens dos asseclas do hitler-is- :.\1<15 (conclue o "Correio (la Ma-
mo. Ilhã") a humanidade, verá em brc-
Fazem mais: vão satisfeitos para ve os alemães genuJ'lexos, não já

o ruatadouro e concordam em agir pcrunl c os ritos cristãos, de que
como bárbaros, que não eram táo ainda zombam, mas, perante da
requintados como agora, porque o mesma, que êlcs sacrif'icar-arn. As
nvenlurciro austriáco, repudiado sentar-ão as rótulas em poeirn, para
pela pálr ia de nascimento, ordenou o pedido de perdão pelos seus cri
que êlos se brutalizassem ainda mcs, e não voltar-ão a erguer-se
mais, como o meio mais fácil de para afrontar de novo a civilização
chegarem ao Walhalla e sorver o e os seus credos, porque os povos
hidromel servido pelas valquírtas, livres do planeta não se acham dis-
Não lhes é permitido genuf'Iet ir postos a iludir-se mais uma vez

dianle do que represente UI11 cu]lo
I
com as negaças do prussianisll1o.

Farmácia «Esperança)do
.

farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituàrio médico

Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó
poiis à Rua Joãu Pinto n. 13. (Sob r.)

,

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo Sl'lr. Frauklin Ganzo

Diretor-Proprietário: Otomar Bahm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

Matricula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas

Ministerio da
Aeronáutica

BASE AÉREA DE FLORIANO
POLIS
EDITAL

Vendem-se
Ou alugam-se: a bela pro

priedade ri>. 35 à rua Almi
rante Lamego, composta de
um bungalow corifor-tnva] e

moderno, e Um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma
casa propria para instala
ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

centro, ou próximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

)
,

COMPRA-SE
uma casa para moradia,

até 12 contos de réis ..... Iufo r
mações à rua Uruguai n- 3.

6v-2

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sas máquinas para fins in.

e dustriais. Informações ne�ta
redação. 15vs-6

6v.2
Levantada asuspen·

Cão
BUENOS AIRES, 28 (Asso"

ciated Press) - Foi levantada a

suspensão imposta ao jornal em
língua inglesa que se edita aqui
o "Daily Herald". A suspensão
foi motivada pela publicação de
uma entrevista que o Ministeri
(l das Relações Exteriores dea
clara ser "não autorizada", na

qual se atribuiam � comentarias
do proprio ministro Guinazu soo

bre as interpelações que lhe to
ram ieitas na Câmara em 'sessão
secreta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Chinês«Os segredos nazistas
na América do Sub
Nova Iorque, 28 (Associated

Press) - O escritor uruguáio
professor Hugo Fernandez Ar
tucio recebeu uma carta de De
Gaulle, apresentando-lhe con

gratulações pelo seu livro "Os
segredos nazistas na América
do Sul". De Gaulle, entre ou
tras cousas, diz: "Vosso livro
convencerá dentre vossos lei
tores aqueles que ainda ten
tam fechar os olhos diante dos
perigos da conquista mundial
planejada pelos alemães na
zistas" .

Não se lancaram
paraquedistas

Baltimore, 28 (A. P.) - O
Exército anunciou que a inves
tigação procedida àcerca da
veracidade das notícias, segun
do as quais paraquedistas te- Iriam sido lançados nesta re

gião, não resultou em qualquer
comprovação das mesmas.

1Tendem Seuma verdura
.1 -

e uma barbe-
aria à rua Francisco Tolen
tino no. 13. Tratar, nas mes
ma, com OS proprietario.

8vs --7

QUARTOS
Alugam-se quartos, para sol
teiros, nos altos do Café
<Bubl», Tratar com o pro
prietário do aludido esta
belecimento. 13 v.-9

LOUCURA ASSASSINA
Miami, 28 (United) - A

policia está à procura de um
assassino que matou, na mes
ma ocasião, quatro pessoas. O
criminoso penetrou na sala de
estar da residência do sr. Ir
ving Leopold, que jogava da
mas com sua esposa. Imediata
mente fez fogo contra os dois,
matando-os. Em seguida, ma
tou o filho do casal, de seis
anos de idade. Finalmente, fez
fogo e prostrou o jovem Ralph
Morin, de 19 anos, na ocasião
em que êste procurava fugir,
em um automóvel, à fúria do
assassino.

"
,.

A Espanha adota a
saudacão fascista
Madrid, 24 (A. P.) O govêr

no decretou que o "braço er

guido com a mão aberta", tipo
de saudação fascista, seja ado
tado como a saudação nacio
nal entre os militares e civis.
Nas cerimonias estritamente

militares continuará como sau

dação a continencia militar.
Nas dmais, especialmente nas
de caráter popular, a nova sau

dação será a do partido fascis
ta.

!

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlCA, à rua

Esteves Junior, 135. V 41

"lld iíiíii m.15
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Julho de '·942

ApeloChunquim, 28 ,(A. P.)
-Os jornais enaltecem o discurso
do secretario americano Cordell
Hull, mas todos os editoriais en

carecem a:urgencia de os Estados
Unidos tomarem a iniciativa
imediatamente para conseguir a

vitoria final. O órgão de lingua
inglesa. o «Central Daily News"
estende o apelo, dizendo que u

ma "ofensiva aliada � imediata
é necessaria". O "Takung Pao"
declara que os aliados devem fer
mar segunda frente na Europa
e ajudar a China no ataque de
terra, desfechando uma ofensiva
e aérea no Pacífico.

Baia»
Fundada em 1970 Séde: BAIA

Represen tan t es:
MACHADO & Cia.

Seguros Terrestres e Marítimoe

Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Rs.
Reservas, mais de
Responsabilidades assum idas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

1940
9.000:000$000

54.700:000$000
;L929.719:000$000

28.358:71 7$970
85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

•

•

Diretores:
Dr. Pamphilo n'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América. Europa e Africa .

em FlorianópolisAgente

CAMPOS
RUA FELIPE

LOBO & (ia.

Catx« postal 19-- TeieohOfU'1083-l:.nd. Fel. • ALLlANÇA.
SCHMiDT N 39

Cairo, 28 - (De Roberto Low,
correspondente da Unitcd Press) -

O tenente neo-zelandês de cavalaria,
.Tim Logau, foi, com outros cinco
oficiais britânicos, protagonistas de
uma audaciosa e emocionante eva

são das linhas alemãs, durante a

qual os fugitivos se apoderaram de
um camirfhão e, perseguidos por
veiculos blindados, conseguiram se

distanciar, chegando por fim a um

trajeto de oitenta quilômetros. Lo
gan e seus companheiros fugiram
de Sidnei Barrani, deslizando cau ..

telosamente pelo solo, a curta dis
tuncia das sentinclas italianas. Anda
ram assim durante toda a noite,
para se ocultar durante o dia, sem

dispor de vi veres nem água. Na
noite seguinte, encontraram um sol
dado italiano adormecido, o qual,
ao despertar, tcvc a enorme surprc
sa de se encontrai' em um CÍrculo
de seis barbudos e sedcn tos oficiais
hr it ánicos, que o observavam aten
tamente e a quem obsequiou com

cigarros, pão e batatas em conserva.
Xa noitc seguinte, os oficiais en
contraram um caminhão britânico
que havia sido apresado pclo in imi
go e no qual viajavam, no momento,
alguns soldados alemães c italianos.
Csanclo de pcdaços dc cano de
chumbo para simular revolveres,
dominaram pela ameaça os solda
dos inimigos, os quais foram
manietados com fios telefônicos.
Depois ele esvasiurern o depósito
rlc combustível, beberam a água
do radiador c abandonaram' o
veículo. Pouco mais tarde, atraves
saram de forma dramática as linhas

Alemães nos
navios nipônicos
Berlim, 28 (A. P.) - De ir

radiações oficiais - A radio lo
cal informa que marinheiros ale
mães estão operando na mari
nha mercante nipônica, para au

xiliar seus companheiros de Eixo.

Dr. Clarno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone J.lt68.

Declaracões de um
Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itoioi, I garcon de bordo

Blumenau e Izrqes. •

J-====================�=====;====::=
Londres, 28 (A.P.) - Leslie

".;: Holdham, de 42 anos, garçon

ftUdaCI·DSa evasa-o de um tenente do «Avila Star», declarou que

M o navio afundou após ter sido
atingido por dois torpedos queinimigas, perseguidos de perto por .

veículos blindados alemães, aos explodiram na casa das máqUl-
quais conseguiram despistar; I:'inal- nas e caldeiras. Leslie Holdharn,
mente, vencida toda l�ma serre d.e que reside em Southampton,
peripécias, em que an:ls.c�ram .aAY�- andou perdido, em um es-
da várias vezes, os oficiais bntaJ1l-1 o dcos depararam com uma patrulha caler, antes de s"r encontra o.

aliada, que os conduziu às suas pró
prias linhas.

Apreendendo· armas
Detroit, 28 (A. P.) _: Agen

tes do Bureau Federal de In-
vestigações, em rápidas dili
gências em Detroit e Benton
Harbour, Michigan, confisca-I·ram grande quantidade de re

vólveres, máquinas fotográfi-
cas, rádio e munições de pro- �================================================�priedade de alemães e italia- :'

I�i�t !���� ������:��e��;�� OLEOS-CERAS-CRINAS-PELES-POAIA-interrogados e postos em liber- -FIBRAS-III1AMONA-PAINASdade, mas o julgamento por 1'1

Iposse ilegal de armas póde de- Compra-se à vista, qualquer quantidade. .terminar a manutencão deles

I
Ofertas el amostras para:sob custódia da polícia, duran- HANS PISK, Caixa Postal 2041 - Rio de Janeiro.

�::��������������������������te�a�g�u�e�r�ra:.� �. __

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 .., �• •� A"'.

I A CAS"A. ".8S 18••0S i: lará durante todo corrente mês a mais sensacional liquidação de todos os tempos :• •

: Lãs-Sedas lisas e estampadas-Casacos-Boleros de pele-Martas-Capas para homens e senhoras, etc. :
: Mais de 2.000 metros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1' em todos os artigos. :• •

: Vendas só a dinheiro 5• •

: Visite hoje mesmo a Casa Três Irmãos, à Rua Felipe SChmidt, 22 :• •

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••"•••••••�•••••••••••••• 'I.:

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

Esteves Junior. 48.

Barbeiro
No «salão Rec ord» preci

sa-se de um oficial de b s r

beiro. Tratar diretamente Ll
com o proprietario. Praça 15
de Novembro. õv - 6

Terreno Vende-se um ter
reno, à rua Sete

de Setembro. Tratar à rUA
Conselheiro Mafra no 108.

4vs-4

Gabinete

CASA Aluga-se para tamí
. lia de tratemento à

Avenida MaUrO Ramos, 158.
Inlormaçõ es - rua João Pinto.
5 (terre- ) Telt'fone .658-1.500
491 5v.3

Dentario
Cirurgião-dentista JOSÉ C. DE BORBA (Caló)

'4* ,
3

,m_���

Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.
Executa todo e qualquer trabalho concernente

à Odonotologia
Material de 1· qualidade

Rua Deodoro, 16

__.G-a-s-o-'-e-(an-rv-��-ve-!-t�-I-L-Ly-.IAdataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

.

de 75% sobre a gasolina.
PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA

DO BRASIL
Já adotados, por comissões oficiais, em varias serviços de

TRANSPORTES
Vendedores autorizados:
C. RAMOS & CI.A. .

Rua João Pinto. 9 Florlonopohs
Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

NOTA: - Dispomos de oficina própria, par� a montage� �os
Aparelhos, servida por mecânico especialIzado na Fábrica.

-

-

Crédito Mútuo Predial
---------- ---------- ------

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 DE JULHO
Foi entregue a prestamtsta Helena Zander, residente

em Jnínvíhe,
.

possuidora da caderneta n. 18.196 o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de, rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 4 de Julho de 1942.

4 DE AGOSTO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de'AGOSTO (3dJeira),
com pr êmíos no valor de

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

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

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

Consulta médica gratis !

Contríbuícão, 1$000apenas
.................................................

Clube XII de AgostoA Secretaria 'do Clube 12 informa a seus associados
que já estão expedidos os convites para o grande baile
que esta sociedade promoverá, em regozijo à passagem
do 70° aniversário. em a noite de 12 de agosto proximo.

4vs-2

IAVISO AO POVO CAJARINEt�SE
linha Alegre-Florianópolisdireta Porto

.

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA ir> DE NOVEMBRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.f:.e' eb ortlut eh es .rniet·shp· o ESTADO 29 de Julho de 1942

Co�morando a passagem do 70° aniversârio de sua fundação, o Clube Doze de Agosto
real;za�á, ranttioso bail� �D J diarB12J! do mê� !lróximo .: Duas grandes orquestras

aravor
�

E- ��Sh IW1r�ioCOIí1 os <'DemoDlos do Ritmo»
_

• 'r r r� _ ç

.��;:_;;�;;;;;;;:;:;;;;:;;;��::.::�::::�:.:�::
__

��� � �__

�. ._ ,'-'" ,

..•
J. ,. ". t-'."

.i -:- Para controlar asPortugal nas'.mafhar'�.O « IX.O» ··1 E'cos e Notícias atividades do «eixo»

b
- . Montevidéu.çêô (A. P.) -- A

A., «�estapo» a re escfJ.torlt em Lisboa Comissão Inter-americana de
Defesa Política do Hemisfério.

. Londres, 29 (R .• ) -- Segundo inf�rma o eorrespondeute Fez. ontem 28 anos �ue a pediu ao govêrno de 21 repu-
díplomátíeo du" ".SnDlday })iiSpatcll� depois do discurso de �ustna declar?u gU,erra a Ser- blicas americanas que lhe eu- ttendências au.ti-r.rl�âniç� q.Wf

o cheíe do g'o.Vêrno portug,uês'j
v2a, dand� origem a Conflagra- viem relatórios sôbre a exten

sr, Oliv�a '����t� foi d'hrig'nnó a pronuncíar sol) pressão do çao Mundial de* 1914-1918. são da propaganda do Eixo em

"��9ri'�[JJ�amlLsàSP'JcJvez mais forte a pressão sôbre Portu- Afim de tratar de seus intê
cada República, assim como

gal sôbre as medidas tomadas para'.. . resses, devem-se apresentar na trolá 1 C f I
. 'fiAssnn" o. referido correspondente Informa que o.s carrega- 3n Secção'[da 16a Circunscrição

con 1'0 a- a, on orme os re a-
G - tt. -;j1 '.Jur. rt h d tí I "R

.

} "
•

d I
� tórios recebidos, a Comissão re-m.�� ?J,.lte .?_on:a�.a es llla� os ao ere 1 e enVI� os pe o de Recrutamento os �seguintesJapao aos. terrítôrlos COIH1Ulst�dos n� Extremo Oríeute Cll�- senhores: Angelo MeJio, Odorico ������l��n código uniforme de

?,31<3AJIl Jl!Ulto recentem�nte a J:lsboa. Como se sabe, o bloqueío Cardoso, Hermenegildo Lídio, demg'les sõhre Portugal e exercído de forma hastante suave de Sousa Francisco Pereira N ._
. �

f' d'" '1
A

t t
' , aSCI

maneira que nao. OI IHCI que esse� carregnmen os, ranspor- mento Pamplona, Argino Josétado:" pelos naVIOS portugueses, chegassem a salvo ao seu Cordeiro e Augustinho Dornindestino.
..

. gos da Cunha, 'afim de presta-Acrescenta o �mesmo �co:reSIJOn(lente que .outra prova (lo rem informações para receberem
aumento (1I�, pl:essao alemã sõhre �ol·tug'al r�sIde na abertura o documento de isenção do Ser.de um escrítõrío da Gestapo em LIsboa, destinado a exercer fi viço Militar
vígllâncía sõhre toda a península Ibérica.

.

'"

Além (USSO, 43 horas após o discurso pronunciado pejo sr, A classe médica
Salazar, todos os súditos britânicos resideutes em Portugal, até
mesmo aqueles empenhados em missões oficiais, com exclusão
apenas do pessoal da embaixada britânica, começaram a ser se·

guídos pela polícia portuguesa.
Com se sabe, a absoluta maioria (los portugueses mostra

se favorável aos Ingleses, motivo pelo qual se póde adiantar
que as recentes críticas Ievantadus pelo govêrno lusitano cou
tra a Grã�Bl'etanlla fo�am exclusivamente consequentes da
pressão exercida pelos nazistas. Assim, já se tornou patente
que essa pressão alemã sôbre Portugal se está tornando (lia
ríameute mais forte.

cunhada, e

sobrinhos de
ARTUR A
PRIGIO da

FazemalloshoJe:.lsILVEIRAA exma. sra. d, Marta Slmas· d '1
.

d O I d S·
'

I agra ecem ao I ustre facultativo
esposa o �r. r an o Ima�; I

Dr. Osvaldo R, Cabral ao Mon-
o sr. Heitor W. Santos, dire- senh H B 'L

.

,." ,," ar arry auer, a oj ator do se�anano ,

Nova Era, Maçônica Regeneração Catar i-
que se edita no RIO do Sul;

.

nense e
' .

d d L' O, as SaCIe a es Iga -

o sr. Jos.e Goulart,; peraria Beneficente e União
o sr. major Dalmir o B. Bar- Beneficente e Recreativa Opera.ros. ria, e às pessoas de suas rela-

l\l1iversario de casamento ções, pelas atenções e cuidados
Completa hoje 62 anos de que dispensaram ao extinto; e

feliz consórcio o estimado casal convidam a todos para assisti
conterraneo sr. eng. Antonio rem à missa, que mandarão ce'

Lopes de Mesquita e sua cxma. lebrar, no dia 30 às 7 hs, no

esposa, sra. Zoê Taulois de altar de Nossa Senhora, na

Mesquita. Possue o ilustre casal Catedral Metropolitana, confes·
os seguintes filhos: CeI. Antenor sando-se desde já reconhecidos
Taulois de Mesquita, do Exér- a quantos comparecerem a êsse
cito Nacional; sr. Antonio Tau-) ato, Florianópolis, 27 de Julho
lois de Mesquita, funcionario do de 1942,
Tesouro Estadual de S, Paulo,

-------------�

e Zoê Mesquita Rocha, esposa
do sr. Demerval Rocha, gerer:.
te do Banco do Brasil, em

Assunção do Paraguai,
Estimado por suas virtudes

de coração ('" de espirito, mem

bro integrante de tradicional
familia catarinense, o ilustre
casal receberá hoje, estamos
certos, inúmeras provas de ca·

rinho e amizade; a que fazem
jús, por parte de seus parentes,
amigos e admiradores.

Viajantes:
Encontram-se nesta capital,

em visita a seus venerandos
genitores, os nossos estimados
conterraneos ceI. Antenor Tau
lois de Mesquita e sr. Antonio
Taulois de Mesquita.
Nascimentos:
Está em festas o lar do nos·

so talentoso e prezado conterra
neo sr. Osni Regis pelo nasci
mento de sua primogênita Re

gina-Iara:
FalecImentos:
Ocorreu ante·ontem nesta ca

pital o enterramento do nosso

estimado conterraneo sr. José
dos Prazeres Junior, antigo
funcionario da Capitania dos
Portos, nesta capital, e cuja
morte foi muito sentida,

Médica Espirita•

Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es·
tacio de Sá, 142 1". ando Telef.122'1092- Rio de Janeiro.

II

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

preferência de <Ui> candídatos (num total
de 866), exígfn máquinas ROYAL! Para
êsse concurso rornm usadas i6 maquinas
ROYAL e mais 70 outras de dlversas mar

cas, das quais 22, não foram utlllsndas lle·
los candidatos! Isto quer dizer muito!
Quer dizer que os próprios datllógrafos
conrlam e aclamam, mais uma vez, a má
quina ROYAL, pelos seus característicos de
eficiência, como

É UMA, DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA A Máquina·de.escrever »: 1 do mundo! 1])

Isergipana
comemorará, no próximo dia
5 de agosto, o primeiro
centenario da ligadura da
aorta abdominal, ope
ração feita pelo visconde
de Itaúna. Será realizada
sessão solene no Instituto
Histórico e Geográfico de
Sergipe, falando sobre o

acontecimento os drs. Au
gusto Leite', Benj amin de
Carvalho e Armando Domin-

QUEM: PERDEU?
A revrna. Irmã diretora do

CoJegio S. Coração de Jesús
mandou depositar ontem em
nossa redação, a fim de ser en

tregue a quem provar ser dono
dele, um rosario de contas doi
radas, achado em pr incipios de
junho por uma aluna daquele
educandario.

'Agradecimento e Missa
IRMÃO,

gues.
Solicite dl"mOnstJ'õ1�f)C�, p r osnecfo s e condi('ões

MACHADO & elA.
•

Do governo baiano rece

bemos as seguintes e inte
ressantes publicações: «4
Anos de Governo", "A Im
prensa na Baía", e "O Ser·
tão está mais perto do mar».

Gratos. ULTIMA HORA
Rua João Pinto, 5 - FLORIANóPOLIS

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TULIO RAMOS
Assistente eretf vo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do IUo de Janeiro, com curso
de especialização e prática de ouví
dos, nariz e garganta 110 Servíço do
Prof, David Sanson , na Policlínica de

Hotafogo - Rio de .Ian etro
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas J_f....... ...,,-=-' lIU&iR

Respondendo à incursão da aviação alemã R Birmingham,
a RAF realizou esta noite outro devastador a t aq u- Fo Hamburgo,
no qual se empregaram de 700 a 800 bombardei, Co> B..rlim reco

nhece a grandeza dos estragos e o elevado número de vítimas.
Os pilotos britânicos dizem ter visto estalarem enormes incên
dios cujas chamas se erguiam a gigantesca altura. E' interessante
notar que, enquanto os alemães dizem ter derribado 26 aparelhos,
os ingleses confessam haver perdido 32.

Clínica médíco-cirúrgica do
DR. SAULO RAll10S
Especialista em moléstias de

senhoras - Par-tos.
ALTA CIHURGIA ABDO;\llNAL: es·

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRUl'tGIA :' i
PIJASTICA DO PEHfNEO - Héruias, ihi!lrocele, varlcocele, 'l'l'atamento sem.dor e operação de Hemoi-roídes e vario

o, zes - Fracturas: aparelhos de gêsso, I

prd· A 1 ., ,
'

d'

I
Opéra nos Hspitais de Florianópolis. g re 10

u g li "e o p I e 10
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
n°. 18! à rua ((I n

.

Fone, 1009
.. selheiro Mafra ÍofnrmaçõrHorárIO: Das 14 às 16 horas, dlana·

C �'''J II

à Pmente. no ,ale iva, rAça 15
_____.._ 5vs-2

Os britânicos avançaram con- rewlver os problemas continen
sideravelmenté no Egito, depois tais de após-guerra.
de terem bombardeado longa- •

mente as posições do "eixo" No bombardeio feito ante-on-
com obuzes de grosso calibre. tem contra a cidade in&lesa .. de

• Birmingham, os alemães perde-
Os alemães lançaram em para·

I
ram 9 aviões.

quedas pequenos tanques leves. •
.

atrás das linhas russas, Diz FOI torpedeado o petroleIro
Moscou que essas maquinas fo-I mexicano «Oaxaca,» de cujos 40
ram destrui das a tiros de canhão, tripulantes, 6 desapareceram.

*

foram! O jornal "Estrela Vermelha".
Canal órgão do exército russo, confessa

que está em perigo a região
Norte do Cáucaso.

o inglêS prepara-se para a «nova frente»
Londres, 29 (R.) - Onde e manter a fôrca atacante em

quando fôr aberta a segunda- condições de �nfrentar o pê
frente - e o sentimento pre- so.e eficiência dos tanques ale
dominante no exército é o de mães, canhões e outros apare
quanto antes melhor - o cor- lhamentos de guerra, bem co
po de engenheiros reais estará I mo para conservar o gráu apro
sempre presente, onde a luta priado de cooperação com ou-
estiver mais acesa. I tras unidades de campo.
Em número sempre crescente, '

. , , , _

oficiais da ativa e da reserva I
OflcIaIs supenores estao

estão fazendo estudos intensi- transmit,in_do aos ofi�iais-alu
vos em escolas de aperfeiçoa-,

nos as llçoes aprendIdas na

mento' do comando setentrio- guerra do deserto e nas cal11-

nal. Os instrutores dessas es-I pan�u�,s efetuadas em outras
colas são peritos técnicos e espeCIes de terrenos. Vastos
entre êles encontram-se vá- progressos têm sido realizados
rios nomes conhecidos nos nestes últimos meses, progres
meios científicos do país, sos êsses cujo alcance é de
Métodos secretos, ora em ex- modo a alterar todas as pers-

;�ri�����ão se;:o ���f��g���: I fa��tivas da engenharia mili-
S.S, o Papa, em decreto de

16 de maio, concedeu indulgen
cia plena ria especial a todo cida
dão polonês, que, na hora de
expirar, na Polonia ocupadéj,
pronuncie o nome de Jesús, em

sinal de fé e contrição.
lI{o

Dois aVlOes do "eixo"
abatidos sobre a zona do
de Suez.

Unidades de patrulha anglo
-america.nas encontrara�-se co�

I Vende se
um telhA do deoutras, Japonesas, a melO caml-, ,..

f Ih d
.

nho de Buna a Port-Moresby, .

O 8S. e ZInco

(Nova Guiné), havendo ligeiras I
� respec1Ivo madeIramento,

escaramuças, O comunicado do e� bOpm estat do de cosnservta-I M A h
.

f çao. ropos li pAra: ecre a-
gra . ac rt ur 10 orma que· .

d 'l' TA' Cl b "

os nipônicos avançaram nessa ria o 'Ira eDIS u te •

estrada 55 milhas, v- 1
*

5v-4

Vende se
um terreno pro,_.

prio para cria·
ção e lúvoura, com 10 mi
lhões de campo e mato, en'
cerrando cerca de 250 cdbe
ças de gado e 8 oU 10 ca·

Iõinha!õ, extremando com a
cidade de Bom Retiro. Infor
mações com M8noel Boell,Foram abatidos 13 aviões do em Bom Re'iro. 15v-l"eixo" sobre a ilha de Malta.

Cartazes do dia
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1587 -

.- FONE 1602 - FONE 1587 Quarto Aluga-se um, com
entrada indepen.

dente. Informações nesta
Redação,

*

O preso Lopez, da Colombia,
vai propor a criação de uma

Liga das Nações Americanas.
com uma capital rotativa, para

horasA's 7,30 A's 7,30 horas

1companheira Amor de
de Tarzan Primavera

A's 5,30 e 7,30 horas

Livre: de Censura

Romance
noturno

A

Pecas �enuinas FORD
Só

Com Loreta Young e Fredric
March

Com John'1Y Wessmuller e

Maureen O'Sulivan
Com Jane Withers

Cooper
e Jackie

Cine Jor. Bras. lxIlt3
Complemento Nacional (D.F.B.)
Diabruras Felinas (Des. CoI.)

Noticia do dia
Preços: 2$500 e 1$500
Livre de Censura

Navegação da amazonia
Complemento Nacional (nF.B.) Aspectos turisticos de Vitoria
Patina palito (Desenho Popeye)

- , ..

com os conceSSlonarlOS:
Tuffi Amin «: IrmãoPreços 1$500 e 1$100

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 14 anos Cons., Mafra, 54-Caixa postal, 171-Fone 1665

e.ASI%.
BRASil, Ique a honram com a sua preferenciii, resolveu reduzir os preços dêsse produto, dando um desconto compensador. IAssim, inteiramente à disposição dos interessados, aguarda com prazer a sua honrosa visita,

Conselheiro Mafra. 54 -. Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMINl) •• Florianópolis ,�-------�----.....-...._..

Rua

A
querendO bem

«AGENCIA distribuidora PNEUSFORD»,
servir aos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


