
MOSCOU, 1 (UNITED) --- EM SEU BOLETIM DA MEIA-NOITE, A EMISSORA LOCAL IN
FORMOU QUE AS TROPAS ALEMÃS IRROMPERAM NO NORTE DO CAUCAS05 E QUE ES
TÃO LANÇANDO A LUTA NOVAS RESERVAS DE INFANTARIA E UNIDADES MOTORIZADAS.

Aqui está um bom
conselho

Rio, 1 (D. N. P. A.) - o sr.

Hugo Carneiro, presidente do
Sindicato dos Lojistas, em
circular aos seus associados,
argumentando sobre a situação
que estamos atravessando, já Icom a exigência do raciona
mento de combustíveis e na

iminência de outras restrições,
aconselha os associados a

transformar os seus quintais
em hortas e aviários. Lembra
que os donos de sítios e fazen
deiros devem criar extensiva
mente suinos e caprinos.

'��araquedistas .
na Hungria

Zurique, 1 (R.) - Três pa
raquedistas desceram na Hun
gría, num ponto situado en
tre Oedenburg e Hegyshalom,
anuncia um despacho da agên
cia italiana procedente de Bu
dapeste. Os referidos paraque
distas, que tencionavam dina
mitar pontes e estradas-de-fer
ro, foram aprisionados.
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I DOEN(AS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

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

Cabelos brancos t
]IARAVILHOSA !

LOÇÃO

Fuga de prisioneiros
russos

Estocolmo, 1 (H-TM)
Dezenas de prisioneiros sovié
ticos, que escaparam de cam

pos de concentração finlande
ses, atravessaram a fronteira
sueca na extremidade norte do
país. Alguns outros que esca

param dos campos instalados
na Noruéga também vieram
para a Suécia. A vigilância ao

longo da fronteira foi reforça
da'

Devem ser tratados como
« paraquedistas»

Washington, 1 (A. P.) - Os
acusadores oficiais dos sete sa

botadores acusados de ativida
des nazistas timbraram em fa
zer notar aos julgadores do
Tribunal Militar que, no senti
do prático, êsses indivíduos de
vem ser tratados como "para
quedistas", precursores de um
"exército de invasão".

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Mei
reles n' 18 Trata r com João
Matias Gustenhoffen, DO mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. 10vs-alt - 2

Nos moldes dos
nazi-fascistas

Vichí, 1 (D. P.) - De acôr
do com o que se informou nes

ta cidade, acredita-se que a le
grao tricolor, recentemente
fundada pelo marechal Pétain
e primeiro ministro LavaI, foi
criada com finalidades seme
lhantes aos camisas pretas
da Itália e das tropas de assal
to alemãs.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ariano «honorario»
Vichí, 1 (D. P.) - Começou

o julgamento do estelionatário
Gilbert, que, com seu cúmplice,
Jean Barrie, estorquiu três mi
lhões de francos a Charles ü_"
hen d'Anvers, um dos banquei
ros judeus mais conhecidos da
França, mediante a promessa
de conseguir que o declarassem
ariano honorário.

Não casou? Tem de pagarlPorto Alegre, 1 - Informam de Caxias que a senhorita Di
léta Catafesta, residente no municipio de Flores da Cunha, pro
pôs contra seu ex-noivo, Luiz Secato, uma ação de indenização
de seu enxoval, em virtude do rompimento do noivado, avalian
do suas despesas em setecentos mil réis.

O acusado apresentou contestação, pedindo que o enxoval
seja exibido em juizo, com todas as suas peças, afim de ser de
vidamente avaliado

A originalidade da ação tem-lhe dado larga repercussão.

Racionados os acompanhamentos
de enterros e cesementos
Porto Alegre, 1 (A. N.)

Na cidade de Santa Maria, nes-

AVISO DR O
-

O D R UJO te Estado, foi adotado o racío-
• J A E A A namento de automóveis em

, Especialista em doenças e operações acompanhamento de enterros
de olhos-ouvidos-nnriz e garganta, avisa aos seus clientes e casamentos, medida essa to-

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica. mada em virtude da situação
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447 anormal para aquisiçao de

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs. combustível. O número máxí-
___________________________ , mo de carros para acompanha-

mentos foi limitado em dez.

I OCUliSPario ce�(S'f��••��S�t��e�aridade I
T�!�'IO,q�e, li�!n�:�.r�Serni��a d�!�!i!i�?,L

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos' u:n discurso do primeiro :11l111S�r? }a1?ones, general TOJO; anun
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S, Paulo) ciando que o Japao mantem a

í

nícíatívana guerra e esta resol
������������������� Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, vido a destruir os Estados Unidos e a Inglaterra.
Efeitos dos ataques NARIZ e GARGANTA Segundo afirmou o dirigente nipônico, a ocupação de· três

a Leningrado Cons: Vítor Meireles, 28.-0a8 16 às 18 horas. ilhas do grupo das Aleutas veiu melhorar a posição estratégi-
Estocolmo, 1 (D. P. - ORes: Conse lheíro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS. ca dos japoneses, em relação aos norte-americanos. Ademais,

correspondente do "Allehan _ o orador ameaçou aniquilar sem perda de tempo a Austrália e a

da" de Helsinquia diz saber que a
·

t I I I t
C;hína, que continuam insistindo em sua inutil resistência aos

prisioneiros russos, que at?1 qUln a-co una na ng a erra uipônícos. F'inalmente, acrescentou o dirigente do Japão que o

recentemente se encontravavi tjrt .. .. _ _�'n país não póde cont ínnar tolerando a influência inglesa e

em Leningrado, declararam norte-americana na Índia.

que naquela cidade foram da- Glasgow, 1 (R.) - A existência da quinta-coluna na Crã-
nírícados o Palacio de Inver- Bretanha foi anunciada pelo Tenente G. C. Claimont, do Ser
no e Fortaleza de Pedro e Pau- viço Secreto Naval, em discurso a 400 policiais de Glasgow,
lo, o Teatro da Ópera do Esta- que foram concitados, em nome do Almirantado, à impedir as

do e outros edifícios represen- "conversas descuidadas" nos logradouros públicos.
tativos pela ação da artilharia "Esta coisa denominada segurança é tarefa pessoal de ca-

alemã. da um", disse o orador, assinalando que os quinta-colunistas,
em certas ocasiões, nem mesmo precisavam sair de suas ca

deiras para obter informações, pois, que o público as fornecia
gratuitamente" .

decreto sobre anulação
de cesemento

Rio, 1 (Meridional) - ji"oi
assinado o seguinte decreto
lei:
"Artigo primeiro - A acão

do cônjuge no ato para am{lar
Porto Alegre, 1 (A. N.) - A casamento p·rescreverá em dois

Prefeitura local acaba de to- anos, contados da data da dita
mar uma iniciativa de grande celebração.
alcance social, instalando, no Parágrafo único: O disposto
Parque Farroupílha, uma cozi- neste decreto-lei aplica-se a
nha ?�leüva para atender aos processos já ajuizados.
operanos que trabalham nas Artigo segundo - O presen
praças e j:rdins públicos. r

te decreto-lei entrará em vigor
Atualme�l�e sao. !o.rnecldas, alí, na data de sua publicação, 5en-100 r.efeI,�oes díártas, ao preço do revogadas as disposiçõesde mil reis cada uma. I em contrário".

I N. 8602

Dr. OSVALDO R. CABRAL

AVISO
NOVO HORARIO DO

CONSULTORIO :

das 8.30 às 10.30 da manhã e

das 13,30 às 15,30 da tarde.

Rua Vítor Meireles, 26
TELEFONE - 1.405

ANO XXVIII Florianópolis - Sábado, , de Agosto de 1942
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Prova de grandes baixas alemãs O que os germânicos pretendem

Novo

Escritório de contabilidade

Cáucaso é o sr. Baumbuch, ex-adido
naval em Moscou e que até recen

temente se encontrava na Crírnéia.
A última vez que Baumbuch vi

sitou o Cáucaso foi cm "10, e obscr-

.Angora, 1 (Reutcrs) - "Os ale
mães visam principalmente isolar
os exerci tos russos do petróleo do
Cáucaso, úrca que êles pretendem
conquistar poster-iormente" - es-

Fronteira Alemã, 1 (H. T. ::VI.) - Revelam os jornais mé
dicos alemães que aviões-ambulâncias transportaram até agora,
e desde o começo da guerra, mais de 100.000 feridos. Dois tipos
de aviões são utilizados para êsse fim: "Junkers 52", que póde
transportar de uma só vez 12 feridos deitados e mais 5 sentados,
e o "Fieseler-Storch" que póde transportar dois feridos deita
dos.

crcvc o comentarista militar turco vadores locais acreditam que os na

"Fcnik ", no jornal "DIllS". zistas tentarão cercar os exércitos
"Os alemães estão perfeitamente ele Timoshenko, deixando para Ia

ao par das dificuldades oferecidas zcr as operações de limpeza até ou-

pelas montanhas caucasrcas, pois tuhro, ou, no máximo, até pouco
seu maior perito em questões elo antes elo inverno".

Organização de balnearios
Porto Alegre, 30 (C. P.) - Re

gressou, de Montevidéu, o dr. Uha
tuba de Farias, engenheiro do De
partamento Estadual de Balneários,
que ali esteve estudando a organi
zação dos balneários uruguaios, tra
zendo copioso material para os es
tudos iniciados pelo referido depar
tamento.
Aquele engenheiro apresentará re

latório ao interventor federal, que
vem de aprovar um plano destinado
à introduzir uma série de melhora
mentos na praia do Capão da Ca
nôa, ponto ele afluência anual de
milhares de pessoas. Será êsse o
marco inicial do que pretende fazer
o Departamento Estadual de Balneá
rios, em beneficio da população rio
grandense.

hIV�Eembarque, pagandO
praca 15.

Quando V. S. vir
um automovel
com esta chapa,
mande-o parar e

somente '11000 até à
15v·5

Refeiçoes a dezApreendida a edição do
«Campo Minado»

Buenos Aires, 1 (Assocíated
Press) - O Ministério do In
terior ordenou a apreensão de
todos os exemplares do livro
"Campo Minado", recentemen
te publicado, de autoria do ex

deputado Adolfo Lanus, em que
o autor critica a política exte
rior da Argentina·
Adolfo .Lanus fez parte da

comissão da Câmara dos Depu
tados encarregada de investi
gar as atividades antí-argeutí-

tostões

Morreram por escutar rádio
Fronteira Alemã, 1 H. T. M.) - O cura e chefe-de-redação

Alfred Kaufamann e o pintor artistico Henrtch Will, de Gies
sen, foram condenados à morte pelo Tribunal do Povo, por te
rem ouvido emissoras inimigas.

Dois outros acusados foram condenados respectivamente
a 6 e 3 anos de trabalhos forçados e mais 6 finalmente a penas
de prisão.

nas.

Serviços avulsos de contadorias ede escrituração mercantil
Organização de escrita' sistema econômico,

controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua' João Pinto n. 18 Fone 1.467

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

E' O comeco !
Zurique, 1 (Reuters) - Informa

ções que chegam a esta cidade in
dicam que muitos dos dez grandescocheiros!escolaUma para incendios que irromperam em Ber-

S. Paulo, 1 - A Diretoria de Trânsito desta capital tem
atendido inúmeros pedidos de licença especial para o exercfclo
da profissão de cocheiro, sendo também já numerosas as "ara
nhas" que estão surgindo na cidade, dirigidas por ex-automobi
listas. Ontern prestaram exame para cocheiro 26 pessoas, repe
tindo-se êsse ato diariamente.

Surgiu mesmo uma senhora, D. Amélia Espirito Santo,
que dirigiu ao diretor do Trânsito um pedido de licença para
funcionamento de uma escola para cocheiros e cuja abertura
se anuncia para breve

lim, na semana passada, ver-ifica-
ram-se em fábricas. As primeiras
informações faziam referência a

quem désse informações quanto
origem ou causa dos incendios.

�E SÓLIDA PARA U"1A
EXISTÊNCIA SADIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO mo1CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLIIIVO

Dr. Oialma Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíca)
Com práttca nos hospitais europeu!
Clfnlca médica em geral, pedlatrla,
doença. do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadIologIa Clínica com (

dr. Manoel de Aoreu Oamnanerío
Silo Paulo). Especializado êm Hí
giene e Saúde Pública, pela Unlver
.Idade do RIo de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiogralia clinica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Ilsloteranía

Laboratório de microscopia e

análise clínica

PARA AUMllIAR O DESEnVOLVimEnTO
da criança, combater a anemia e o atraso

do crescimento, a EMULSÃO DE SCOTT-
rica em vitaminas e cálcio - feita do mais

puro óleo de fígado de bacalhau - proporciona
admiravel ajuda. Em qualquer época não há
substitutos para a

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

Raios X, Raios ultra-violetas e intra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopla, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

II�
I I,
, '

EMULSÃO DE SCOTT
!TfmÃ.ar��

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a 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. Profundamente impressionados os nazis

I VENDE-SE � bela pr�-
_ _ priedade n>, 35 a rua Alml-

_
Berna, 31 (A. P.) =- A preoeupa-Il�ota-se

que .os aleJ1�aes cstüo pro- rante Lamego, composta de

çao. com q.ue os alemães vem a pcrs- fllndamel.1le imprcssionudos eOIll.
a

b 1 f t 1
pcctiva da abertura de segunda pcrspccl iva ele grande ataque dos um unga ow con or ave e

frente na Europa, dentro de pouco aliados, e as referências ao grande moder�o, e um,.sobrado t''''!.
tempo, foi dada a entender nUIlI co- poderio nas costas da França são com diversos dapóal tos na

munícado de Berlim, o qual se re- Icit as com a intensão de prOVOCHr parte terrea, e ainda uma

leria ao grande movimento de lo- demora ou receio e n l re os d ir igcn- casa propria para insta1a-
cornotivas ao longo ela costa oci- tes das nações unidas, ção de qualquer .industria.

I icntal, possivelmente em cxpcr iên- CIl1 correspondente neutro cscre- Aceita-se proposta de per-
cias para quando chegar a neces,si- veu (IUe uma alla personalid,ad,e, de t- muto por ou ra casa no
durle de os alemães, efetuarem ln- Berlim, acreditando na possib ilirla-

". centro, ou próximo ao centro
tensos transpcrtcs ele tropas. de de invasão, declarou que este
Cm porta-voz militar do Eixo, assunto deve ser considerado com da cidade.- Informações na

contudo, já anunciou que grande absoluta seriedade" e acrescentou CASA NOVA, à rua Felipe
número de tropas alemãs estão há que as pessoas ligadas aos círculos Schmidt, 17.
algum tempo nas fortificações rc- governamentais est�(), jnfol'1llacl�s -------------
ccnlcmcnte construidas ao longo da de que vale a pena inf'orrnar o pu- Vende-secosta do Canal da Mancha, Foi blico alemão da possibilidade do
anunciado também que os alcuuu-s ataque aliado".
já estão a postos nas fortificações E, assim, começou a �l1lpre!lSa na�
�la Holanda. zista a dizer ,que "a J�l\',asa;), scra

As fontes iui litares de Berlim de- efetuada em futuro proxrrno ,; �
clarurum que inúmeras fortifica- "I-[amb,urgcr_ Fr�ll1enclenblaU d iz

ções estão sendo construídas, urnas que a mvasao ,a!la�la l,erra como Ii

atrás das outras, em grancle pro- nalidadc o auxi lio a Hússiu, c acr_?s
Iunrlidade, "para aumento do po- ccnlou que os governos d:1S naçoes

der defensivo nazista em caso de unidas reconhecem a necessidade
invasão". de salvar a Rússia, e semelhante cs-

Pelo tom da propaganda nazista, fôrço poderia decidir a guerra.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Seba,stião - Fone 1.153 - Florianó polisRua Fernando Machado, I
Telefone 1.195

PlORfANOPOLIS

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
_l_. NARIZ, GARGANTA----..------------------�

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das ro às 12
onsu tas! A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Icina 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. MADEIRA NEVES --- médico especialista em Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sas máquinas para fins in
dustriais. Informações ne!?ta
redação. 15vs-9DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e- Longa Prática no Hlo de Janeiro

Consultas pelahO���h{t:�d!�r��sri:���:e� �a�ar�d:�'I�asholr�sáS 12

Consultório: Rua João Ploto D. 7, sobrado - FODO: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Vende se
um telhado de

- folhas de zinco
(> respectivo madeiramento,
em bom estado de conserva

ção. Proposta para: Secreta
ria do "Lira Tênis Clube".

v-4

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNIC�
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

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.)

PARA. DEBELLllR
A. GRIPP!: Vende-se um terreno p�o-prio para ena

ção e lavoura, com 10 mi
lhões de campo e mato, en
cerrando cerca de 250 cabe
ças de gado e 8 ou 10 ca

-Iuhas, extremando com a
cidade de Bom Retiro. Infor
mações com Mfinoel Boell,
.rn Bom Retiro. 15v-4

Logo aos primeiros symptomas
_ um leve formigueiro na gar
ganta, olhos lacrimejantes, co
meço de resfriado, peso na ca

beça - tome duas cápsulas de

Eurythmine. A grippe e as dó
res desapparecem com o uso de

Eurythmine. É inoffensiva e

não tem contra-indicação.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-Residência 1456

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g���a��o �:�
de Medicina da Universidad� do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

QUARTOS
I Dr. Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

Alugam-se quartos, para sol
teíros, nos altos do Café
..Bubí», Tratar com o pro
prietário do aludido esta
belecimento. 13v.·12

Quase um milhão de toneladas
Londres, 31 (A. P.) - O Almiran-j perdas infligidas pela marinha rus

tado anunciou que a marinha hri- sa, que o Almirantado calcula em

tânica e seus aliados europeus, In- três quartos de milhão de tonela-

AI Iclusive a RÚss,ia:. a_funda�am, cap- �::: nem as sofridas pelos

japone-, uga-se ,uma sa a
turaram ou a, allaI_am 9;)3.�81 ,to- . .: c " grande e confortavel para casal,ncladas da navegaçao alemã e ita- Incluem-se, toda, LU, 4 i na, lOS -

,

liana, desde janeiro dêstc ano até alemães e italianos, no total ele na PENSA.O SUlCA, a rua

ontem. 25G.079 toneladas, inativos em P()I"- Esteves JUnIor, 135. V 44
Desde o começo da guerra, os los ela América Cenlral e Sul e que

alemães e italianos perderam um n ào podem ser usados pelo inimigo.
tolal de 6.178,681 toneladas de sua Compreendendo as perdas dcs
navegação, por essa ação .:

sas duas fontes, o total de perdas
mente. italianas e alemãs é de 1.18/1.7GQ
Nesse total não csí âo incluídas as toneladas desde o começo da guerra.

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua. Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Te!. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS. COMPRA-SE

I I Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�eIO�a:i���sP�:1
Florianópolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro r'reto 51
--------

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra- Violeta.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

uma casa para moradia,
até 12 contos de réis, Info r
mações à rua Uruguai n- 3.

6V-5

AGRADECIMENTO E MISSAI Piano
Aluga-se um Piano Pleyer

em ótimo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
71A. 15vs-14

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

Geral
CONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Pl1one: 1392 -

Atlende a chamados
14

t
Filhos, genros, noras e netos de MARIA DE FREITAS
CABRAL convidam os parentes e pessoas de suas relações
para assistirem à missa de 7.° dia, que, por alma da sau
dosa extinta, mandam celebrar, na Igreja do Menino Deus,
na próxima segunda-feira (dia 3), às 7 horas, antecipando
os seus agradecimentos a todos os que comparecerem a êsse

piedoso ato. Aproveitam o ensejo, também, para manifestar sua

gratidão a todas as pessoas que, generosamente, os acompanha
ram no doloroso transe, e a todos os que testemunharam o seu

epsar. 2 v.·2

MEDICINA e
CIRURGIALAURO DAURADr.

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

Esteves Junior, 48.

i Ex-interno da cadeira de Clinica Círúrgtca da Faculdad.
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Prnctologia

do Hospital Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem dõr. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORRÉIA CRONICA. no homem e na mulher, por proce
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÕRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663.
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1601.

Os alemães têm superioridadeMoscou, 31 (U. P.) - Os despachos militares dão a en
tender que o alto comando alemão enviou para léste todas as
suas melhores fôrças, com o propósito de assestar golpe deci
sIvo, apoderar-se do Cáucaso e debilitar os exércitos russos,
a-fim-de que êstes não representem perigo para o futuro.

Em tais circunstâncias, os russos têm que fazer frente a

tríplice tarefa: impedir a travessia do rio Don,. continuar sua
luta de retirada e evitar que as fôrças blindadas inimigas fi
quem com liberdade de ação em terreno que é ideal para a luta
de movimentos.

Ao assinalar a gravidade da situação em que se encon
tram as tropas soviéticas, os despachos declaram que, no sul,
os alemães têm não sómente superioridade numérica em ho
mens, como também em "tanks" e artilharia.

Pr'eFd·lO Aluga-se o prédio
no. 184, à rua Con·

selheiro Mafra. Inf()rmações
no Café "Java", à Praça 15

.

5vs-5

Dôr de dehte ?O ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou'
o seu escritório para a rua

«Deodóro,. nO 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

Escritorio Técnico de Topografia e Urbanismo Ltda.

Medição de terras Topografia
Precisa-se de agrimensores, topógrafos, medidores, calculistas e

desenhistas.
Os candidatos deverão apresentar-se à rua Joinville, n lO, até o dia

1 ° de Agosto. Sómente nos dias uteis.
Facilitam-se horarios. 6v.4

....................._. _. .- __._. _. -_...............

Wr�.................... -:
'lia ...

.'. I oCAGO
A AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e eficientes a.parelhos.

GASOGENIO LIGHT
a exclusividade desse produto, fabricação inteiramente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela. comissão de técnicos
encarregados pelo Governo, já é conhecido em todo o Brasil como de a.bsoluta precisão, eficiencia e de facil manejo. Com o maximo prazer ministra-se aos

snrs. interessados toda e qualquer informação a. respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes aparelhos, dentro de breves dias.
Rua Conselheiro Mafra N· 54 Telefone, 1.665 Telegrama .TUFFIAMIN.

I,
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Comemorando a passagem do 700 aniversário de sua fundação,
realizará grandioso baile no dia 12 do mês próximo .,., Duas

«Show») com os <'Demônios do Ritmo»)

Por que caíu Rostov tão depressa 1
habitantes de Rostov, apenas ....

Estocolmo, 31 (Rcuters) - Antes 200.000, cxclusivamen le velhos,
de Hostov ser evacuada, os russos mulheres e crianças ainda ali per
aplicaram perfeita política de ter- manecern .

ra queimada. Descrevendo as "poderosas forti-
Fornecendo o primeiro relato da f'icaçõcs de Rostov", o correspon

cidade em rui na, o correspondente dente acrescenta: "Havia hart-ica
de guerra alemão mencionado pelo das em todas as esquinas e cada
"Svenska Dagbladet" revela: "Ros- casa foi convertida numa fortale
tov é agora simples montão de rui- za".
nas carbonizadas. Todos os arma- Após fazer essa descrição, o cor
zens da cidade foram incendiados. respondente pergunta: "Por que a

A estação ferroviária foi destruída cidade caiu tão rapidamente?"
completamente pelos "Stukas". Uma Obviamente foi devido - diz

ê

le
grande ponte sôbre o Don foi

des-I-
a uma ordem deliberada de cva

troçada, porém, um pontão já cs- cuação, pois, de outro modo, não
tá colocado no lugar. Dos 500.000 pode ser explicada".
......................................_...:.......

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

27 DE JULHO
Foi entregue a ;>restamista Waldetna r L. da Silva,

residente em São Francisco (Santa Catarina),
possuidora da caderneta n. 9.819, o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Julho de 1942.

4 DE AGOSTO
Mais um formidável sorteio rea liza rá a Cr édlto Mú

tuo Predial, no dia 4 de AGOSTO (3 i.Ielru),
com prêmios no valor de

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

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto na J 3.

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

Consulta médica . ,gratu •

apenas 1$000Contribuicão,

Esperada gigantesca batalha
Moscou, 31 (U .P.) - Os despachos militares prevêm que

não tardará a verificar-se uma batalha de enormes propor
ções, a qual talvez decida a sorte dos exércitos russos do sul.

Enquanto, porém, a situação se agrava de dia para dia no

sul, as fôrças russas do norte estão obtendo êxitos, pelo menos
em três frentes: Voronezh, Bryansk e Leningrado.

ARTIGOS MILITARES
geralem

I I
CANOS DE BOTAS

TdAVIAMENTOSo OS os artigos TALABARTES
para fardas de BANDEIRAS

I
Tiro de Guerra, g:rtf��fSexérdte, pclklas

I
TECIDOS

e colegios. FIVELAS
GALÕES

_______ PANOS

LIMITADA

GABARDINES
CANOTILHOS
DISTINTIVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CINTOS
FILELE
BRINS

ARGUS MERCANTIL
ATACÁDISTAS

Alameda BARÃO DE LIMEIRA, 212 -- SÃO PAULO
Caixa Postal, 3529

Produtos CATEDRAL,
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofru. 4 é 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Heepckel

PELOS
FILTROS DO ORGANISMO,
evitam-se muitos males!
• Dôres nas costas, nos músculos,
nas juntas, reumatismo, olhos
empapuçados, pés inchados, são
sinais da deficiente eliminação
do ácido úrico. Tome Pílulas
de Foster, indicadas exatarnen-

te para uncerma.

PiL ULAS DE

I'OSTER
Para os Rins e a Bexiga.
Preferidas porque são!

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desinfetam e ativam os rim.
• Fáceis de tomar.
e I":di�ada� p:ar3 uricemias, ure-

T

o Clube
grandes
-

Gasogenio SUL LY
A Carvão Vegetal

Adataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

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

DO BRASILI Já adotados, por comissões oficiais, em

TRANSPORTES
varias serviços de

Vendedores autorizados:
C. RAMOS & CIA.

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

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos
Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.

EY/TEmuitos
RESFRIADOS"""

�&��
Ao primeiro espirro-al-." gumas destas gotas nas
narinas. Esta medicação

",,",<, especial estimula a Na
tureza a repelir o resfriaVICK do antes que êle comece.

VA-TRO-NOL

Os esbirros da «Gestapo» em Paris
Londres, 31 (De Fernand Mou- a segunda frente. Tudo isso basta

lier, ela AFl para a Reuters) - A para explicar a presença da "Guar
rádio de Vichí. confirmou a che-

I

ela Negra" na França.
gada à França de importantes con- Os esbirros ela "Gestapo" não
tingentes elas "Secções de Assalto" vieram para repelir os anglo-sa
que desfilaram nas ruas de Paris. xões, mas para jugular os fance-
A Guarda Negra percorreu a ses revoltados.

Avenicla elos Campos Eliseos com ----------

poderoso material mecanizado, ao

mesmo tempo que numerosos

Angora, Julho (Interaliado) aviões evoluiam acima na capital
Uma carta da Polonia, que não francesa.
passou pela censura, revela que Contudo, nem Berlim nem Vi
a situação alimentar no territo- chí, procuraram esclarecer o pa
rio polonês é de verdadeira ca- pel dos "SS" que foram enviados
lamidade. Essa terrivel situação para a França. Consideramos duas
é devida ao enorme número de interpretações como igualmente
soldados feridos alemães, que re- possíveis: Ou êles vieram afim de
tornam da frente russa para apoiar o exército regular no caso

I
tratamento nos hospitais da Po- dum desembarque aliado na costa

lonia, onde se alimentam à cus- francesa, ou talvez tenham sido CANÁRIOS NÃO ARIANOS
tcà da fome a que é submetida enviados com a missão de manter Uma nova lei alemã, reproduzida
a população polonesa. O merca- a ordem na França no momento no jornal "Dagens Nyheter", proí
do negro dos preços, em 'virtude presente, e mais ainda, a partir do be aos judeus terem animais do

mésticos. Esta proibição diz res-disso, causou uma alta fant ásti- dia em que as fôrças anglo-norte- peito não só a cãis arianos mas
ca do pão, que é vendido à r a- americanas abrirem a segunda também a canários. Os judeus têm
zão de 30 «zloty» o quilo e a frente. de entregar os animais às autorí-

E 1 hi
, elades até meados ele Junho. Émanteiga a 130 «zloty.. ssa segunea ípótese parece também proibida a evasão à lei,de longe a mais verosimil, por- fazendo presente do animal a um

quanto, se a "Guarda Negra" tor- ária.
nou-se elepois de alguns meses um -------------

corpo militar de elite, não deixa
entretanto de representar a mais
formidavel organização policial que
já deu provas de sua capacidade em

todos os países europeus. Aliás.
porque esse desfile nas ruas de Pa
ris, senão para provocar os fran
ceses revoltados e para Intimidar
os hesitantes?
Temos a prova de que a resistên

cia cresce na França pois ainda
agora 28 pessoas foram fuziladas
em LHa. André Philip, que chegou
recentemente a Londres, declarou
que o povo francês, unânime, se

levantaria, sem hesitar um segun
elo sequer, caso os aliaelos abrissem

Fome na Polonia

O-Mucus da
Asma Dissol
vido em Um Dia
Os ataques desesperadores. e violentos da

Asma envenenam o o r g am s m o, rumam a

energia, arruinam a saúde e debilitam '.0 co

ração. Em 3 minutos, Me n d a c o, receita de
uni famoso médico, começa a circular no

sangue. dominando rapidamente os ataques.
Desde o II r i m e i r o dia começa a desapa-
recer a dificuldade em respirar e volta o

sono reparador. Não é preciso continuar

I
usando drogas, cigarros ou injeções. Tudo
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes
de Mendaco às refeições e ficará comple
tamente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos r�beldes e antigos. Mendaco tem tido tanto êxito
que se oferece com a garantia de dar ao

paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser
restituido o pacote vazio. Peça Mendaco em

qualquer Iarmácia. Nossa garantia o protege.

Menda eo A:a::,::.lV

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Auxiliar de escritório
Precisa-se, para os servi

ços de auxiliar ds escritório,
de uma moça; com prática
ou conhecimento do mesmo.
Informações nesta Redação.

15 vs--alt.-2

Doze de Agosto
orquestras

MALES DA ÉPOCA
A civilização trouxe, a par de

grande benefício, também grande
prejuízo para a humanidade. Nesta
época da velocidade, nem todos os

pobres mortais conseguem adaptar
se às novas contingências tumul
tuosas e exaustivas. Em consequên
cia, reina um sem número de víti
mas, dando impressão de epide
mia de neruosismo sobretudo nas

grande capitais.
Muitas vezes, esse nervosismo

ocorre em pessôas aparentemente
sadias, mas com desordens do me

tabolismo celular. Para estes ca-

sos basta, muitas vezes, o repouso
de algumas semanas, um regime
adequado, ou mudança de clima,
para corrigir o estado psiquico.
Casos há, entretanto, em que é su

ficiente estimuar ó metabolismo ce

lular por um medicamento fosfó
rico para que tudo entre nos eixos.
Neste sentido, o melhor medica
mento é o Tonofosfan da Casa
Bayer. Ele levanta as energias per
didas, com o uso de poucas inje-
ções, fazendo desaparecer as man;
festações erroneamente capituladas
l.'or "nervosismo ou neurastenia".

Dr. G.

I
Arma secreta alemã
Berlim. 30 (United) - A emis

sora de Berlim, dando inicio a mais
uma guerra de nervos, descreveu,
o laboratorio secreto para o desen-

I volvimento da arti�haria, nas f�
bricas Krupp e assmalou que so

mente contadas pessôas, entre as

quais Hitler, Goering e o ministro
elas munições podem visitá-lo. O
locutor declarou que três enge
nheiros juraram cortar tôdas as

relacões com o mundo exterior até

completarem uma sensacional ar

ma secreta e não abandonam o la
boratório já há muitos anos. A re

ferida arma, segundo a mesma

emissora, teria sido inventada por
Erich Mueller, chefe elos desenhis
tas da fábrica Krupp,

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B�--
-

,,�
I_ �� )
':;?_;/

AVISO.

ANASTA::lO KOTZ[AS a
visa à sua distinta freguesia
e ao público, em geral, que
mudou a sua l( [a de fazen
das e armarinho, para a rua
Felipe Schmidt, n= 17 (antiga
Agencia da Companhia Sin
ger).
Florianópolis. 31 Julho 1942

ANASTACIO KOTZIAS

(Ierno
Galletti
ADVOGADO

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

• Para suavizar e rejuve- A
nescer a pele, há um ·pra- 4
duto perfeito, e SABÃO ,jRUSSO. Aveluda a pele,'�combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
"ld I'· )SO I O ou iquido . .,,":t... V

...� + + + + +..+ +++ + ++ + + + + + !++.+ +..+ + + + +•••.++ + + -ft....... + + + + + + + + + + v.;��-�-�-� .�-�-� .�-�-�-�-� �_.�-�-�-��-�-� �-�.�-�-�-�._�-�-�-�-� .�-�-�-�-� � � � � � �-�-�-� � � �-�-�._�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�._� � �-�-�-� �-�-�-�-� �-�-�-�-�-�.� ,�+�I

�� Para os últimos dias da liquidação na ((A MODELAR», novas e grandes baixas de preços ! ���� ��..... Artigos para Senhoras Artigos para homens Artigos para Crianças ..."��, C d b �....�. apas e orracha, lisas, desde 45$000 ,�,�:� Manteaux Americanos, puré> lã, desde 132$000 Sweters d� 1/2 lã 12$500 Capas estampadas 55$000 I�:'��:.� Blusas pura lã 40$000 Blusões de tecido, impermeavel 73$000 Capas ponche borracha, Americana 65$000 :::.��:.� Capas de borracha Americaoas 95$000 Capa,s impermeaveis, duplas 245$000 Sobretudos e casfiquinhos, com grande I�:'��+� Capas de borracha estampadas 89$000 Cerca de 500 ternos finissima confecção, desconto ! �+��... Finissimos Tailleurs de pura lã 91$000 saldamos pelo custo ('xato ! Para Cama, Mesa e Janelas �..+�:� Galochas americanas, saldamos 23$000 Jaquetas de
-

couro 245$000 Cretone superior, tipo linho, metro I 0$700 ���f...:. Passadeiras de congoleum, largas, metro 9$500 F·I t à
-

t 31$50· o .:i':".+' .

7$
I e, mao, em me ro �.+,,�, Pe'les Passadeira de congo mais estreIta 900 T h deI .�1�.+, N d 1- B

A

b t· t de 20°1'
aman os e preços e on'go euns: �....�.� Boléros de pele 285$000. os tapetes e a, oucle a a lmen o 10· 1.83 x 2,75 110$000 ......._:�+� �+1�... Capas }) » 135$000 2.30 x 2,75 132$000 �...f:� Martas J) :t 85$000 JÓgos de Lingerie 2,75 x 2,75 155$000 �:��:.� Casacos» » 410$000 Jogos de Jersey, 3 peças 85$000 2.75 x 3,20 175$000 �:., iI�:.� • J :t 3/4 615$000 Jogos de opala, 3 peças 35$000 2,75 x 3,66 195$000 �:.'�� ��

�i� Aproveitem os últimos dias dessa grande liquidação.- Vendas só a dinheiro! ti�� �I�I ;�I�•• � � � �-�-� � � � � � ... � .......... � � .. �- .. �-�-� � � �-�-�-�-�-�-�-�-���-���-�.��-� ......�......���������-:�-:�-�---:��..--:•.:-:.-:.:.-....,t.;:�-���-�-����� � .. �-.. .. .. • ..
�....�:tt.'+!+!!.!!.!!.."+.!.'+!..'+!.'+!.'+!.'+! +"+!..'+!.'+!.'+!..+!..�..�..'+!.+.!..+!+'+!+'+!..'+!.!!+�+!.'+!.'+!..._�.'+!+"+!.'+!.�..'+!.+!.'+!.!!.!!..+..!.!!.!!.+;!."+!.'+!.'+!.�.'+!.'+!.��••;!.!!.'+_!.'+_!.'+_!.��.���..'+!."..'+!.."..'+!.!!...........!!.....!!........+!....:..:..��.
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«Lira Tenis Clube» - Domingo: matinée, soirée, show. Estreia de Enzo, a voz serenata, tangos e músicas mexicanas.

IVida Social
Fazem anos 1I.oje I
A exma. sra. d. Amanda H.

Pereira, esposa do nosso preza
do e ilustrado conterraneo sr

Carlos da Costa Pereira, dign�diretor da Biblioteca Pública;
o nosso venerando conterra

neo sr. dr. Antonio Lopes de
Mesquita, engenheiro agrônomo
e que conta ém nosso meio com
inúmeras relações;

o sr. Ariosto de Carvalho
Costa, contador;

o iovern Fernando Viegas;
a exma. viuva Lucí Cabral

Wendhausen;
a galante menina Joana Dal

va, filha do sr. sgto. Antônio
Nunes Pires, de nossa Força
Policial;

o menor Silvio Calandrini, fi
lho do sr. sgto. Calandrini, da
Base de Aviação Naval.

o jovem Valmor Silva, ativo
vendedor deste diario.

,Visitas:
Visitou-nos ontem o nosso

prezado conterraneo sr. capitão
Quirino Bento, oficial, reforma
do, de nosso Exército, que nos
veio agradecer a nota com res

peito ao natalício de sua exrna.
esposa.

Clubes:
O Clube Recreativo "7 de

Setembro", da cidade de Palho
ça, levará a efeito hoje, às 21
horas, animado baile.

DOMINGO - DIA 2
Às 17 horas - grandiosa

" .mati
née" dansante, que se prolon-

gará até meia noite.
Artísticos •• shows" . Estreia de
ENZO, o aplaudido cantor de
tangos e músicas mexicanas da
Radio S. Paulo e Radio Clube

Paranaense.
Apresentação da Orquestra Tí

pica Vienense.
Jantar na séde do Clube.

Vão COmer menos MATARAM' 500 !
carne verde I Istambul, 1 (R.) - Na últí-

Chicago,l (United) - O se- ma quinzena, um total de 300cretárío da agricultura decla- oficiais e soldados italianos,rou que possivelmente os con- inclusive um coronel, foramsumidores civís dos Estados mortos pelos guerrilheirosUnidos ver-se-ão obrigados 11 jugoslavos, tendo sido feridos
reajustar a sua dieta de carne, ainda 900 soldados fascistas _

devendo se adatar às exigen- segundo informa a emissoracias da alimentação das forças "Jugoslavia Livre".armadas do país. Manifestou
que a marinha e o exército Além disso, os patriotas co

compram o gado em pé, direta- mandados pelo general Draga
mente dos criadores, o qua faz Mihaillovich aprisionaram dois
subir os preços e dificultar os: oficiais e 74 soldados italianos
esforços dos pequenos frigorífi- e capturaram 4 canhões pesa
cos, a-fim-de obterem animais dos e outros materiais de
para abater. guerra.

Amanhã. com início às 18
horas, o Cantista R. F. C., de
João Pessoa (Estreito), realiza
rá animado saráu-dansante.

O «Lopes Vieira S. C.» rea

lizará, amanhã, com início às
17 horas, animada «soirêes-dan
sante:

x

iov-i

AssociaCão, Comercial de Florianõpolis
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente são convocados 08 srs. associados para 8
sessão de Assembléia Geral que se realizará a lado, cor
rente, na séde social, à rua Trajano, 13 -sobrado
às IS horas, para o fim especial de se elegerem os vogais
e suplentes que deverão ser apresentados pela Associa

Cão à Comissão de Salário Mínimo do Estado, de confor
midade com a lei.

Florianópolis, 1 de agosto de 1942
ADAUTO. FREITAS, Secretario.

Retornou a esta Capital o
nosso prezado conterraneo sr.

Hidelbrando Vaz.

Nascimentos:
O lar do nosso estimado con

terraneo sr. Alberto Gonçalves
dos Santos, funcionaria do Ban
co Nacional do Comercio, está
em festas pelo nascimento de
sua filhinha Marcia - Jací,

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142-1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TULIO RAMOS
CORRIDA DO FACHO

Assistente efetivo do !Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especialização e prática de ouví
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof, David Sanson, na Policlínica de

Botafogo - Rio de Janeiro

I
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

Mulheres e crianças auxiliam
as colheitas

Moscou, 1 (Reuters) - Se
gundo anunciou a emissora lo
cal, centenas de milhares de
crianças russas estão auxilian
do as autoridades nas colheitas
dêste ano, uma vez que a maio
ria dos homens válidos está
servindo nas forças armadas.MARIO LAÇOMBE, Secretario.

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

A's horas

Promovida pela Liga de De
fesa Nacional do Rio Grande
do Sul será realizada, no proxi
mo mês, com inicio em Tiraden
tes (Minas Gerais) a classica
corrida do "Fogo Simbolico".

Será uma homenagem ao

proto-martir da Independencia
brasileira, Tiradentes, e terá o

concurso de elementos destaca
dos do esporte nacional.

TERRENO A respeito dessa realização

I da Liga de Defesa Nacional do
Vende-se excelente terreno, Rio Grande do Sul, recebemos

medindo 20x50 mts., situado ontem, varias prospectos .conten
à ESQUINA da avenida Rio do as instruções e um mapa do
Branco com a rua Nerêu percurso do signiticativo certa
Ramos. Tratar à rua BIu- me, os quais nos toram gentil
menau, 28. SV.-1 mente trazidos pelo nosso pre

----------------------------- zado confrade sr , Valdir Grisard.

Clube Doze de AgosloAssembléia Geral
De ordem do Sr. Presidente, convido aos Srs. sacias para

a sessão de Assembléia Geral a realizar- se em nossa séde social,
no dia 2 de Agosto corrente (domingo), às 9 horas da manhã,
afim de ser eleita a nova Diretoria, que deverá gerir os des
tinos dêste Clube, no ano de 1942-1943.

Não havendo número legal, será feita nova convocação
meia hora após.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar: o sr. Abelardo Duarte e

a srita. Olga Apelice de Mene
zes; o sr. Frederico Henrique
Domdei e a srita. Maria Soa
res Dias.

Viajantes:
Viajou para o Rio o rvmo.

pe. João Chryssakis, chefe da
Igreja Ortodoxa local, e que,
antes de partir, veio' trazer-nos
suas despedidas.

Cartazes do dia
7,30 A's 4,30 e 7 horas A's 7,30 horas

Os gregos
eram assim

Pare, veja e ame Vingança
do passado

e Andrea
Continuação do seriado:

A volta da Aranha
Negra

No dia de hoje, há 65 anos,
era formada a Confederação
Helvética, grangeando, portanto
nesse, dia, a Suiça, sua inde
pendencia.
E', portanto, a data de hoje

festiva para a comunidade suí
ça de todo o mundo. O presi
dente da grande república fala
rá hoje, em homenagem à data,
apresentando uma mensagem de
congratulações aos suiços de to
dos os pontos do globo, através
do Radio.

*

Às 1230 horas de hoje, reali
za-se, no salão do Democrata
Clube, o almoço de cordialidade
oferecido aos srs. Antonio M.
Marquez, Diretor, Braulio E.
Teixeira, Inspetor Geral de
Agências e Aniello Pierri, Su
perintendente do Departamento
Sul, pelos agentes, inspetores,
médicos examinadores, funcioná
rios da SALIC e colaboradores
da Sucursal do Paraná, tendo
como convidados de honra os

representantes da imprensa local.
Às 15.30 horas, como já no

ticiámos, efetuar-se-á a inau
guração da Sucursal de Santa
Catarina.

•

Ocorre hoje o "Dia do Selo".
Com efeito, nesta data e no

ano de 1843, era lançado o pri
rl'Ieiro selo postal no Brasil, a

série clássica hoje conhecida por
«Olho de Boi».

�

Foi aposentado, pela interven
toria federal, o sr. dr. Carlos
Júlio Renaux, juiz de direito de
2" entrância, em disponibilidade.

*

Foi assinado decreto, pe
lo presidente da República,
aposentando o ministro Otá
vio Kelly, do Supremo Tri
bunal.

•

Hoje haverá sessão doutri-
nária no Centro Espírita
«Amor e Humildade do
Apostolo», com início às 7,30
horas; amanhã, no mesmo

horário, será realizada no

Centro Espírita «José de
Nazaré· .

*

Estará amanhã, de plantão
a Farmacia "Nelson", à rua
Felipe Schmid t.

•

Foi aprovado, pelo presi-
den te da República, o acôr
do b o.ncdr io entre oBra
si! e o Paraguai, firma
do, no Rio, a 6 de julho
último.

·

O sr. João de Barros Bar
reto, diretor do Departamen
to Nacional de Saude, reme
teu aos delegados federais
de saude circulares recomen
dando seja iniciado um

í

n

quéri to preliminar sobre as

disponilidades alimentares,
poder aquisitivo das pcpulo
ções e situação atual da
fiscalização de gêneros ali
menticios nas diversas re

giões do Brasil. Com os dados
colhidos serão feitos amplos
estudos sobre os assuntos
ligados à alimentação em

todo o país.
*

O governo dos Estados Unidos
da América do Norte deliberou
oferecer um exemplar do Novo
Testamento a todo novo solda
do que se alista no exército da
quele grande país.

Sôbre a capa, vai impresso,
com letras - douradas, o dístico
« Exército dos Estados Unidos»
e há uma dedicatória imprensa
com o íac-simile da assinatura
do Presidente Roosevelt, que
diz: «Como comandante em che
fe tenho o prazer de recomen
dar a leitura da Biblia a todos
os que servem às forças arma

das nos Estados Unidos.
Através dos séculos, os ho

mens de mais fé têm achado
no Livro Sagrado palavras de
sabedoria, conselho e inspiração.
E' uma fonte de fôrça, tantoCom Warner Baxter

Leeds
3 �e novembro

Complemento Nacional (D.F.B.) *

Campanha da Laranl'a Careca orelhudo (Comédia O nosso conterrâneo dr. Ne-
em duas partes) .

D t 1° tari dComplemento Nacional (D.F,B,� mesio u ra, secre ano a

Preços: 2$000 e 1$500 Preços: 1$500 e 1$080 Preços: 1$500 e 1$100 Embaixada brasileira em Roma,
Livre de Censura Imp. até 18 anos Imp. até 14 anos foi removido para junto do Mi-

_. �........--.,.---_----- � ...,...,_...............,._...,...----�-----....,...-- . nisterio do Exterior.

Com Alan Jones, Jae Pener,
Rosemary Lane e Martha Raye

Atualidades N' 12
Complemento Nacional (D.F.B.)

agora como sempre e um

lia à alma humana».
auxi-

indús no deserto ocidentalTropas

Os sapadores indús, juntamente com os seus companheiros
especializados no trabalho das minas terrestres, realizaram
trabalhos notaveis nas altas montanhas que circundam
Keren, na Eritréia, desempenhando agora os mesmos mes
teres na área do deserto ocidental. (Foto de British News

Service, para O ESTADO).

Peças �enuinas FORD
Só , "

com os cencessronanes:
Tuffi Amin &: Irmão

Mafra, 54-Caixa postal, 111-FoneCons. 1665

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-3

ULTIMA HORA
Centenares de avroes ingleses, entre os quais figuravam

bombardeiros pesadíssimos, atacaram esta noite a região da Ves
tefália, concentrando-se principalmente sobre a importante cida
de industrial de Dusseldorf, cujas usinas, comparaveis, em ta
manha, às usinas Krupp, foram arrazadas.

.', *
*

Vichí mostra-se cada vez mais preocupado com a pers-
pectiva da invasão aliada.

I(

O Gabinete persa demitiu-se coletivamente.

Um transporte japonês, que

/'
na fronteira manchucucsiberl

navegava em comboio a nor- ana 400.000 soldados.
deste da Nova Guiné, foi atino •

gido por 5 bombas aéreas, incen- �oi abatido um avião sobre
diando-se, a Ilha de Malta.

LavaI condenou à morte todo
aquele que possuir explosivos ou

armas-de-fogo.

De uma patrulha de 11 5 j a
porieses , no centro da ilha de
Nova Guiné, quase metade foi
morta ou ferida a tiros de me

tralhadoras, numa emboscada
que lhe armaram os australi�
nos.

*

Estão sendo construidos abri
gos anti-aéreos em Zagreb, Se
rajevo e outras cidades da Jugos·
lavia, no receio de que os ame

ricanos forneçam avioes aos

guerrilheiros para bombardeá-Ias.
:{.

As tabacarias de Buenos
Aires, a partir de hoj�, sua-

* penderam o brinde de Iôsfo-
Os Estados Unidos vão auxi- ros, que costumavam ofere

liar a plantação de borracha cer aos compradores de êi
numa extensão de 5.150 acres garras.

�==========�=====de terras, no México.

Foi preso pelos alemães o

consul geral sueco em Var
sovia.

9 nvroes alemães foram
ontem derribados na Ingla-
terra.
As autoridades militares

húngaras estão .requisitan
do todas as roupas pesadas,
servriem ao exército na para
campanha da Russia.

*

=Os japoneses já concentraram

Gratifica-se
Gratifica-se com 50$000 a

pessoa que encontrou um
cachorro «bull-dog»; com 5
meses de idade, pelo branco,
malhado de beige, e o entre
gar na Casa «Três Irmãos».

3 vS.-IResfriado
no Bebé

Evite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione este
alliviante unguento no pescoço I
peito, ao deitar. Traz prompto allí
vio-corta a maioria dos resfriados

" � da noite para o dia.
,.

jiMa, ..

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

senhoras - Partos.
AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: es

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. 'l'ratrunento sem
dor e operação de Hemorroides e vario

I
zes - 'Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diaria·

I
mente.

Espionavã'Pr'a ItaUã
Nova Iorque, 1 (U_ P.)

Rudolph Keller, de 25 anos de

I
idade, cidadão suíço, foi conde
nado a seis anos de prisão por
atuar como agente do govêrno
italiano e não se haver regís-

.______
tado na repartição federal de

---3�v-,lil acôrdo com a lei.

CARLOS •• ALBERTO
participa aos parentes e pes
soas de relações de seus pais
--Alberto Gonçalves dos Santos
e Jaci Silva dos Santos -- o
nascimento de sua irmãzinha
MARCIA-JACi, ocorrido em 30

de Julho p. passado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


