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resIstencI8 dos russostributoWASHINGTON,5 (U. P.) � O VICE-PRESIDENTE DA JUNTA DE PRIORIDADES DE GUERRA, SR. WILLIAM L. BATT, DECLAROU O SEGUINTE: "SE
OS RUSSOS CONTINUAREM LUTANDO AINDA DURANTE O INVERNO PRÓXIMO - E CREIO QUE ASSIM SUCEDERÁ - TODO O MÉRITO DEVERÁ COR
RI?SPONDER AOS SOLDADOS E AO POVO DA RÚSSIA, E, UNICAMENTE, A ÊLES. EM VERDADE, DEVE ADMITIR-SE QUE, POR MAIS QUE o INTENTEMOS,
�AO POpEREMOS FORNECER À UNIÃO SOVIÉTICA SUFICIENTES QUANTIDADES DE APETRECHOS". DISSE, TAMBÉM, QUE A RESISTENCIA RUSSA DEU
AS NAÇOES UNIDAS TEMPO "INAPRECIAVEL" PARA DEDICAR TOTALMENTE À PRODUCÃO BÉLICA AS SUAS INDUSTRIAS PODENDO IGUALMENTE CUM-

� ,

PRIR A GIGANTESCA TAREFA DE REFORÇAR SUAS VANGUARDAS EM TODO O MUNDO E EQUIPAR SUAS PRÓPRIAS TROPAS.

Corpo de saúde de
Reserva do Exército
Recife, 5 (A. N.) - Foi ini

ciado, no quartel do C. P. O. R.,
o estágio para o ingresso de mé
dicos no quadro dos oficiais do
Corpo de Saúde da Reserva do
Exército, sob a direção do ma

jor-médico Arnaldo Nunes de

Serqueira.

As lelacões entre
Cuba e Espanha

Nova Iorque, 5 (R.) - Infor
mações recolhidas nesta cidade
e procedentes da Cidade do Mé
xico, dizem que o governo de
Cuba cortará relações diplomá
ticas com a Espanha, dentro de
três semanas, em virtude da es

pionagem do Eixo, largamente
espalhada naquele pais. Estas
informações, de fontes privadas,
relembram que o govêrno do sr.
Batista havia já proibido a

re-/messa de mensagens diplomáti
cas em código.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja-
no, 12.

MOSCOU,5 (REUTERS) - O NORTE DO CÁUCASO É UMA DAS REGIÕES MAIS DENSAMENTE POPULOSAS DA RÚSSIA. AS ESTEPES FAVORE
CEM AS MANOBRAS DAS DIVISÕES "PANZERS" MAS TODAS AS CIDADES E ALDEIAS RECEBERAM ORDEM PARA CONSTRUIR PODEROSAS FORTIFI
CAÇÕES. OS DESPACHOS RECEBIDOS NA MANHÃ DE HOJE DIZIAM QUE VON BOCK LANÇOU RESERVAS NA BATALHA DO DON E QUE OS RUSSOS "RE

SISTIAM FURIOSAMENTE".
OS CAMINHOS PERCORRIDOS PELOS ALEMÃES, NAS TERRAS MARGINAIS DO RIO, ESTÃO LITERALMENTE COBERTOS DE CADÁVERES E DE MON

TÕES DE VEÍCULOS DESTRUIDOS E FERRAGENS RETORCIDAS.

A �O���:o :�:�:sãO O sr B Churchill estará em Moscou 11 A visita de ChiaDg I{ai Sbek' à (ndia
Buenos Aires, 4 (R) - Ape- ,

s�r da ordem, d�s autoridades proi- Estocolmo, 5 (R.) - Mensagem do correspondente em
bíndo cOl1l.en�a.rlOs sobre .u agrcssao I Lisbôa do Bureau Telegráfico da Escandinavia controlado pe-de que fOI vítima o escritor norte- 1 I

- .

f P' '. M' ist
'

Ch hillamericano Waldo Frank, a maio- I
os � emaes, ln orma que o rnnerro lnls. ro sr. urc ,

ria dos jornais expressa hoje sua partiu, secretamente, da Inglaterra com destino a Moscou, on
indignação. I de se avistará com o Chefe do Govêrno. Êsse encontro, segun-
"La Naci.on" esc_reve que o ala- do correm versões, visa a discussão dos preparativos para a

que prOdllZJ.u o. l1laI� profundo ser�- abertura da segunda frente.tunento de indignação e que opms. .
A •

não pode ser implicado na rcspon- .. Z.unch, 5 (R.) -1?espacho _de Angora para a �gencIa al�
sabilidade de um crime que rc- ma dIZ que, segundo Informações chegadas aos círculos ofi
pudia". cíaís de Angora, hoje, o sr. Churchíll acha-se em Moscou. Esta
"W_aldo Frank não, faltou C0111 o notícia ,acrescenta o despacho, teria causado sensacão "nos

respeito ao nosso pais, que amava, ,; . I Iiti d it I d T .
.

-

mas apenas ignorou o fato de que é
. c,rcu os po I ICOS a capl a a urqUIa.

�����lll�� �:;g�:�I���oden��h:���;icar e��

hIVflE
Quando V. S. vir

crcve "La Prensa". O exaltado pa- um auiomoveltriotismo de Frank levou-o a ex-

pressar abertamente sua opinião. O com esta chapa,
povo argentino, que amava a líbcr- mande-o parar e<Jade, pensa que pode ou não COI1- .-II q' r. 11ftOO t.

.

coi-dar com Frank, mas jamais acei- \ embarque, paganuo somenlle u a e a.
taria represálias _ violentas, desde praca 15. 15v.SIque Iolizmcn!o nao existe mordaça
suficientemente forte para abafar a

P d d t d
S �.

,vegl���{lltalivo da polícia que exa- {( O emos ar con a o Imlnlgo .)}minou o escritor, informa que o
mesmo estará restabelecido em 15 Moscou, 5 (U. P.) - Continua o clamor para que as tro-
dias. Portanto, Walclo Frank não pas soviéticas deixem de recuar e resistam até o último ho-
partirá amanhã para o Chile. mem, si fôr preciso, para deter o avanço das fôrças do Reich.

A �Ie d
e r e A propósito, a emissora local, comentando a gravidade da si

UIllar e escrltorlO tuação militar, informou: "A situação no sul se está tornando
mais complicada e é mais grave o perigo que ameaça nosso

país. Qualquer recuo ou entrega de posições é um crime con

tra o país, crime que jamais poderá ser perdoado pelo povo
soviético. Uma resistência tenaz não significa que se devem
esperar os ataques inimigos; mas, sim, que nossas tropas de
vem aproveitar a menor oportunidade para lançar contra-ata
ques e fazer todas as tentativas possíveis para bater os flan
cos do inimigo. Já temos demonstrado que podemos dar conta
do adversário. Agora temos que demonstrá-lo novamente.

Precisa-se, para os servi
ços de auxiliar de escritório,
de uma moça; com práttca
ou conhecimento do mesmo.
Informações nesta Redação.

15 vs-c-alt.>- 3

Morto mais um

general alemão
Londres, 5 (R) - A morte do

major general Hans Joachim Ilaupt,
do Estado Maior alemão, foi anun
ciada pelo rádio alemão. Segundo
se anunciou, Haupt recebeu o gráu
de cavaleiro da ordem alemã "Pour
Ie Mérite", por serviços de guerra,
prestados durante a confl agração
de 1914-1918. Postcr iorrrente, tomou
parte saliente na organização do
exército alemão depois da guerra e

fez parte do Estado Maior do 11°
corpo do exército.

Caspa 7 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA I

Suicidio de
embaixador turco

Istambul, 5 (H. T. 1\1.) - O sr.

Ali-Haidar-Aktav, antigo crubaixa
dor da Turquia em Moscou, que
acaba de ser substituído nesse pos
lo pelo embaixador Atchikalin, suí
cldou-se na sua propriedade, situa
da na ilha dos Principes, chamada
hoje Hui-Buyuk-Ada. Ignoram-se as

causas do suicídio.

Comprai na C"- SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Interior do Estado

Procura apoio no
exército

Firmas do

o generalíssimo Chianq Kai Shek, líder dos quatrocen
tos milhões de chineses, visitou há pouco meses a India
onde foi dis cu t ir com os líderes políticos indianos, com

os representantes britânicos e com os chefes dos dife
rentes serviços, questões atinentes à querra. A fotogra
fia, tomada no jardim da residencia do Vice-Rei, em

Nova-Delhi, no dia da chegada do generalíssimo chinês
e de sua esposa, mostra Chiang Kai Shek em compa-

nhia de Lady Linlithgow.
(Foto de British News Service, para o ESTADO)

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

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

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às t 8 horas.
Res: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Moscou, 4 (R.) - "O sr. La
vaI, percebendo a animosidade
existente no povo francês con
tra sua pessôa, está muito ata
refado com o cultivo da "ami
zade" do Exército" - anun

cia a rádio desta capital. "Há
dois dias, o sr. Laval recebeu
em Vichí e Parfs os generais
Bridoux, F'ràre, Langlois e Pi
quendar, e do novo chefe do Es
tado-Maior, General Edouard
Verneau, que está reorganizan
do à pressa a polícia, colocada
diretamente sob suas ordens".

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.-2

Prestes a fracassar as

negociações de Martinica

Vichí, 4 (United) - A im
prensa de Paris divulga despa
cho de Berna, em que se pre
diz, para breve, a ruptura das
negociações entre a França e
os Estados Unidos sôbre a Mar
tinica. Acrescenta que o Depar
tamento de Estado chamará a

VVashington seus representan
tes, abandonando, assim, todo
o esfôrço para chegar a acôrdo
sôbre os navios fundeados nas
águas daquela possessão.

Os «comandos» contra os «círculos», no «cotovelo»
Moscou, 5 (Reuters). - Pejas últimas informações aqui recebidas, percebe-se claramente

que Von Bock está lançando mão de novas reservas para atirá-las à luta no setor do" cotovelo"
do Don. E' justamente nessa area que o comando alemão está empregando nova tática, qual
seja a de lançar ao ataque pequenas unidades de tropas especializadas, .. à moda dos já célebres
"comandos" ingleses, E' também no "cotovelo" que os russos estão empregando a sua nova
tática das "defesas circulares", que consistem na disposição das forças de todas as unidades de
per si -- batalhões, regimentos, brigadas ou divisões - de forma tal, que são capazes de aguentar
e repelir os ataques lançados de quaisquer lado, inclusive pela retarguarda. Êsses "circulas",
mesmo depois de inteiramente cercados e ultrapassados pelas tropas inimigas, continuam a
resistir indefinidamente, criando-se, assim, pequenos nucleos de resistencia espalhados pelo
territorio já conquistado pelos alemães, que, dessa forma, são sempre e continuamente importu
nados pelos mesmos, que infligem severas perdas aos efetivos da "Wehrmacht".

Atendemos com presteza seviços de
ragutartz ações, registrro de firmas, de

livros, petições, etc.

Organização Comercial Vatarinense
Rua João Pinto n. 18 _. Fone 1467

O radio clama pela resistencia
Fronteira soviética, 5 (H. T.j

tra-atacai e fazei recuar o íní
M.) - A palavra de ordem "re- migo, infligi-lhe perdas por to
sistência à outrance" é repeti- dos os meios".
da cada dia pela rádio de Mos-I . . .

cou, que ainda hoj e lançou um lAd rdadlO re.�Ot�1enda ainda aos

apêlo no sentido da disciplina' so a os .sovle lCOS que, nos mo

de ferro. A emissora frisou que m�ntos .llvres, aprofundem �ua�
"cada um tem o dever de não trincheiras e as Iiguem �ntIe SI

regular a sua sorte pelos pol- p�r. valas de comu:llcaçao, per
trões dominados pelo pânico". mítindo-Ihes lutar contra os

Concitando os combatentes a "tanks". "Conter o inimigo,
fustigarem sem cessar as fôrças lançá-lo para trás e aniquilá
alemãs, a emissora acentuou: lo", eis a palavra de ordem com

"Desde que se apresente a me- que a rádio de Moscou terminou
nor possibilidade de agir, con- a sua irradiação.

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

�E SÓLIDA PARA U�A�ti 1ST Ê N C I A S A O I A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO
IISTITUTO DE DIAGNOSTICO

VLINIUO

Dr. Oialma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeu e
Olínlee médica em geral, pediatria,
doençaa do sistema nervoso, apare.lho genito-urlnarlo do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clfnlca com o
dr. Manoel de Aoreu Oamuanarío
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de microscopia e,
análise clínica

Rua Fernando Machado. I
Telefone 1.195

f L ORJANOPOLIS

CASA DE SAÚDE. E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

------------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Bx-asststente da Clínlca
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. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
�t[EDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 18, 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.
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

Consultas das 5
em deante.

horas

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.I

I--D-r.-R-e-m-igiO
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :
'

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

I Dr. MADEIRA NEVES -médico especialista em

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

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
U horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n, 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (s.ob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garoanta-Vabeça-Pescoço..

Dr. ARMINIO TAVARES
_ (Assistente do prof. ôanson)

ACOMODAÇOES PA.RA DESCANÇO DOS OPERADOS

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

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �ig��:raad�o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

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

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

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

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜCiUSTO DE PAU LA DJ�etoéa:i�a��SP�:1
Florianàpolis

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

Cirurgia geral e Doeuças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologia

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

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
.

CONSUl,TÓRIO: Rua Vítor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 160i.

------------_.. .
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o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro" n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

:\fais 11111 11<11'io brnsrleir-o acaba que devemos odiar e que a [usttça I po�e,ri� esperar outra coisa dos to

de ser destruido pelos piratas internacional, desta vez. saberá pu- tahtanos. Antes me�mo de lança
axiais, ('III águas do Atlânttco, '.' llÍl' cxemphrrmcntc.

'I
rem o n.lUnd.o n�, maIs.brutal das

O "Tumundaré" viajava para os .Já coutamos 1IIIl m-ande numero catastrofes, eles ja sornam dos que
Estados Unidos C0111 um grundr- de compan-iotas sa(�'ificados pela tinham �scrúpu}os e timbravam em

car-reganrcuto de tecidos, produtos fúria dêsses execraveis perturba-I conserva-los. TIraram vantagem da

fat'lIIal'(outicos, café, minerais, IH" dores da paz universal. O nosso róI escrupulosidade alheia, e de nós, que
les e paína, quando um subnuu-ino de tombados no cumprimento do figuravam os como um dos pr incipais
o torpedeou, diante de 'I'rfnidud. dever e sob a bandeira honrada do objetivos dos seus planos de con

Fornm i-ccolhtdos a Port of Spaín, Brasil começou com os metralhados quista, os quadrilheiros do "Eixo"
cnpttal da

í

lha, 48 dos seus tr-ipu- do "Tuubaté ", quando era de ri- sempre sorriram quando nos toma

lantes, Illas tPlIlOS a lamentar a gorosa neutralidade a posição por varn o pulso � nos achava� algidos,
morte de quatro dos nossos bravos nós oficialmente assumida no con- Os acontecimentos mundiais leva
marujos, mais quuti-o vitimas da flito entre o direito e a barbárie. E ram o nosso país a uma situação
gUl'l'J'a indiscriminada dos nazis e ela já vai longa, com a nossa taça a que, se para muitos_ é de sim�)les
mais um motivo para fazermos transbordar. rompimento de relaçoes, na real ida
compr-eendei- aos Impedci-nídoa a Não recriminamos () inimigo. Não de e pelas circunstâncias, é a de
estensão da infamia de uma raça o recriminámos, porque ninguem um estado de guerra reconhecido

_========================;;;;;;;=� pelo adversário e todavia ainda
-

mascarado por princípios dos quais
ê

le zomba em todos os momentos
dados.
Assim, pois, a Alemanha e os seus

satelites estão em declarada hosti
lidade para com o Brasil, por todos
'IS seus atos que já são muitos e já
abalaram demais a nossa paciência. ,�lOs amigos do "Reich" totalitár� ,11"))
e do Japão expansionista ,nt{llca se
fartaram de argumentar que as

ofensas por nós sofridas eram con

sequentes ao abandono da política
neutral. Eles sabiam que a sua ar

gumentação não colhia, em face do
atentad o anterior no Mediterrâneo.
Foram desmascarados, mais recen

temente, em face do que ocorreu
com alguns barcos sob a bandeira
neutra da Argentina. Mas têm in
sistido até aqui no esforço de en

cobrir os crimes premeditados do
nazismo contra a soberania nacio
nal.
Agora, basta! - Conclue o "Cor

reio da Manhã". As águas do ocea
no que banha as costas orientais
deste hemisfério livre abriram-se
mais uma vez para tragar homens
de uma estirpe de destemidos que
não vacilam em afrontar a insolên
cia covarde dos flibusteiros que
agem às ocultas. Eles morreram
crentes na nossa grandeza e o seu

sacrifício não regateado pede mais
do que a conformação e a justifica
tiva: exige a represália.

Gssogenio 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 BRASBLI Já adotados, por comissões oficiais, em varias serviços de
TRANSPORTES

11

•

OLEO ELECTRI-
'co é o linimento
ideal para aliviar
as dôres mús
cu lares produzi-
das pelo exercicio
violento e pelos
esportes _ além'
das dôres reumá
ticas, nevralgias
C as caimb.ra.L)��

•

Protestaram os
bispos belga$

LQNDRES, agosto (Lrrtero
liado) - Os bispos belgas
enviaram uma carta de pro
testo às autoridades de ocu

pação na Bélgica contra o

envio de trabalhadores bel
gas para trabalho forçado
na Alemanha. "É lamenta
vel- dizem êsses bispos -

que os trabalhadores belgas
se vejam despojados dos di
reitos mais elementares·
Foram compelidos a aceitar
o trabalho no estrangeiro,
e com o prolongamento da
guerra, os trabalhadores bel
gas se vêem em situação cada
vez mais precária e mais
penosa".
A carta dos bispos pro-

I testa, igualmente, contra a

obrigação - imposta pelos
alemães aos mineiros bel
gas e do norte da França -

de trabalhar nos domingos e

conclúe: "A violência é agro·
vada pelo fato de que o

trabalho dominical não
traz nenhum benefício para
a Bélgica, nem para a produ
ção nacional de carvão,
visto que os belgas se viram
privados de carvão no

í

n

verno passado, porque os
nossos mineiros foram for-
,çados a trabalhar no inte
I resse de uma potência ea

trangeira" .

«AGENCI/\ FORD», distribuidora

Escritorio Técnico de Topografia e Urba nismo Ltda.

Medi�ão de terras TopografiaPrecisa-se de agrimensores, topógrafos, medidores, calculistas e

desenhistas.
Os candidatos deverão apresentar-se à rua JoinvilIe, n io, até o dia

10 de Agosto. Sómente nos dias uteis.
Facilitam-se horarios. 6v. 5
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querendO bem servir aos

-

Vendedores autorizados:
C. RAMOS & crx.

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.

-

Presos membros do «Dragão Negro»Washington, 4 (Reuters) - tre os negros norte-america
Os G-Men descobriram, agora, Inos. Gusman foi detido sob a
nos Estados- Unidos, um gru- acusação de não ter devolvido
po de recrutados japoneses da um questionário.
sociedade "Dragão Negro", que Kosworth, secretário do di
seria um exército de reserva retor do Bureau Federal de In
em caso de invasão. A deten- vestigações, declarou que Gus
ção do organizador do grupo, man disse aos seus recrutas:
cujo total se elevaria a 100 mil "Os japoneses fornecerão tu
membros, foi tambem anun- zís, quando chegar o momento
ciada. Trata-se de Gusman, de da invasão. Entretanto, com

nacionalidade desconhecida, prai e ocultai armas de fogo,
formador da quinta-coluna en- preparando-vos para o dia".

Gabinete Dentario

II
dos aFamadas PNEUS B R A S I L,

que a honram com a sua preferencia. resolveu reduzir os preços dêsse produto. dando um desconto compensador.Assim, inteiramente à disposição dos interessados. aguarda com prazer a sua honrosa visita.
Rua Conselheiro Mafra� 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMINI) •• Florianópolis

Cirurgião-dentista JOSÉ C. DE BORBA (Calá)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1° qualidade
Rua Deodoro, 16

Berlim já prevê o fracasso
campanha submarina

da
Londres, 4 (R.) -- O tenente-coronel Murawski, um dos

comentaristas militares nazistas, falando através. do rádio de
Berlim, advertiu o povo alemão de que devia contar com uma

possível diminuição dos êxitos alcançados pelos submarinos
germânicos em águas do Atlântico: "Não podemos garantir
que os nossos submersiveis continuarão atuando tão eficazmen
te durante muito tempo, especialmente nas águas norte-ameri
canas. Não podemos esperar um aumento da tonelagem afunda
da; mas, pelo contrário, a eficiência crescente das defesas an

ti-submarinas e, talvez, a necessidade de retirar uma parte das
nossas unidades para enviá-las a outros setores provocarão
inevitavelmente uma diminuição das possibilidades de ação dos
nossos submersiveis".

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sacados e' domingos
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 11'> llE NOVEMBROI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comemorando a passagem do 700 aniversário de sua fundação, o Clube
realizará grandioso baile no dia 12 do corrente -- Duas grandes

«Show» com os <'Demônios do Ritmo»

Doze de Agosto
orquestras

Terror nas cidades alemãs I
ccssúr ios, sendo comuns os rcgirnen-

Istambul, 1 (Reutcrs) - O medo los que ainda mantêm no Reich
elos tremendos rêides ultimamente apenas U111 batalhão, êsse mesmo
realizados pela RAF está atcrrorí- bastante desfalcado. Os novos re
zando as populações das grandes ci- cru las são em número insignifican
dndes cio Reich, consoante as últi- le, consistindo principalmente de
mas informações aqui recebidas. homens ele mais de 45 anos que p05-
Assim, um viajante recentemente suem pouco ou quase nada do cha

chegado de Hamburgo descreveu a mario espírito combativo. Os pro
destruição ocasionada por uma uni- blcmas do potencial humano e dos
ca bumba ele 4.500 libras - que os transportes tornam-se cada vez
nnz istas já chamam de "pesarlissi- mais agudos, embora, aparentcruen
mas" - que arr'azou literalmente te a situação não seja muito séria
toelo uni quarteirão daquela cidade no tocante aos gêneros alimentícios
onde se erguiam edifícios públicos e combustíveis.
importan tcs, inclusive o observató- Alguns comentaristas turcos acre-
rio e um quartel das "SS.". ditam que a questão da abertura
Além disso, as populações dos da segunda frente é menos premeu

países ocupados aguardam anciosa- te que o que se poderia supôr à luz
mente a prometida abertura ria se- de algumas declarações aliadas, uma
gunda frente - o que já consli tuc vez que todos êsses comentaristas
01111'0 pesadelo para os alemães. se mostram unânimes em conside-
Outros viajantes, há pouco chega-. rar como muito pouco provável

dos do �i.cicl,l, re�elam a existência qualquer coisa parecida com um

ilt.. de �onS.](lenn.rel �nfluxo .de tropas col�pso dos exércitos .russos. .

� 1 �fOlSO, que all1d� dui ante lodo E Ctt1e as perdas nazistas na Rús-
o mcs passado segun-am continua- sia tem atingido tais )propoI1ções
mente da fren,te. OCIdental para os que o comando alemão está prati
campos da HlIss�a. Na Alemanha

I
camcntc impossibilitado de explo

propriamente dita, segundo afir- rar quaisquer êxitos territoriais
mam êsses viajantes, permanecem que por acaso as suas tropas ainda
apenas os efetivos estrí tamente ne- venham a conseguir.

--

Cornpan�ia «Alianca �a Baía»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Moritímoa

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
• ;1.929.719:000$000
• 28.358,'717$970

85.964:965$032
7.323:826$800

. 22 354:000$000

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

LOBO & (ia.CAMPOS
RUA FELIPE SCHMiDT N 39

Catu postal 19- TeitphoM1083-End. Tei. cALL/ANCA

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,
Blumenau e Lccres.

Os procuram refúgioalemães
Londres, 4 (A. P.) - Uma agência telegráfica polon:esa

anuncia que em consequência dos ataques da RAF contra o

oéste da Alemanha, 20.000 alemães buscaram refúgio em Lodz
e outros centros da Polônia ocupada. Todos os dias chegam
trens com refugiados. Sómente �m Poznan chegaram recente-

f
mente 1.800 crianças e 700 alemaes.

I Farmácia "Esperança)do

farmacêutico NILO LAUS,

,

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa Hcepcke),

FONE 1.642

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

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

PREÇOS MÓDICOS

Notícia de última hora
i
i
I
!

I

�i

Gerlrud
.

Schollz-Klink

AV·ISO
ANASTACIO KOTZIAS 8-

visa à SU8 distinta freguesia
e ao público, em geral, que
mudou 8 sua loja de Iazen
das e armarinho, para a rua

Felipe Schmidt, n° 17 (antiga
Agencia da Companhia Sín
ger).
Florianópolis. 31 Julho 1942

ANASTACIO KOTZIAS
l5v,4

Vendem-se
por motivo de viagem, com

urgencía, diversos móveis em

perfeito estado. Ver e tratar'
à rua Uruguai, 29 (fundos),
das 12 horas em diante.

10 vS.-2

QUARTO
Aluga-se um, à rua Conse

lheiro Mafra, para solteiro
ou casal sem filhos. Iníor
mações nesta redação.

3 v.-2

Precisa-se de um viaiante para os Estados do
Paraná e Santa Catarina. E' necessário ter conhe
cimen to do ramo de fazendas e armarinhos. Prefe
re-se o pretendente que conheça a zona. Ofertas
sómente por escrito. com cópias de atestados e

fotografias, indicando estado civil e ativida�es
anteriores, a. MATHEIS & CIA. LTDA., Cc.ixc
Postal 493, Rio de Janeiro.

guerra. O seu alvo não foi nunca
defender a mulher alemã, mas fa
zer dela uma escrava do. partido.
Em 1938 declarou: "E' preciso que
a mulher alemã trabalhe até se

fartar, física e mentalmente; é pre
ciso que renuncie ao luxo e ao pra
zer". Não admira, pois, que ela es

teja a favor dos campos ele traba
lho para moças, dos quais, segun
do os nazis dizem com orgulho,
muitas saem grávidas dos 14 aos

18 anos.

VIAJ

({Tesouro de espionagem
e propaganda nazi»

México, 4 (United) - o go
vêrno mexicano extinguiu o

Banco Germânico da América
do Sul, poderosa inst!tuiçã�
bancária alemã, conhecida ate

pelo nome de "tesouro p�r.a a

propaganda nazista e atlV.Id�
des de espionagem no hemísté-
rio ocidental".
Recorda-se que, há pouco

tempo, o govêrno do México
deportou o ex-diretor dêsse
banco, sr. Ewald Bork.

. (
REUMATISMO GOTOSO

, ACIDO ORICU
DORES lOMBARES

TE

SEJA SUA

Á- SÁUDE DÁ MULHER
Associil<ão Comercial de Florianópolis

I

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
Pelo presente são convocados os srs. associados para 8.

sessão de Assembléia Geral que se realizará a 10 do cor

rente, na séde social, à rua Trajano, 13 -sobrado
às lG horas, para o fim especial de se elegerem os vogais
e suplentes que deverão ser apresentados pela Associa

ção à Comissão de Salário Minimo do Estado, de confor
midade com a lei.

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

10v 4

Vende·se OU alnga.se

Fechamento do comercio aos
Sábados à tarde

Porto Alegre, 3 (C. P.) -

Processa-se grande movimen
to, nesta capital, tendente a iI
conseguir o apôío de todo o co

mércio para o fechamento aos

sábados, à tarde, tendo em vis
ta a anormalidade que se es

tá observando na vida citadi

Dentro de poucos dias será inaugurado em Ftor íanó na, em face das determinações
polis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.) do governo quanto ao horário

O CLUBE AEROMODELISTA, J?a�roc.inado pelo Aé.r�o I de. t�'abalho de vários ram?� de

Clube Civil Catarinense sob a presídência do sr. capitão atividade, que foram modifica

Asteróide Arantes e fi�calizado pelo snr. Franklin Ganzo dos, refletindo-se no comércio

Diretor-Proprietário: Otomar Bõhrn. Inscrição desde Nesse sentido, estão sendo

o dia 25 de Maio de 1942. consultados os comerciantes,
Matrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000. afirmando-se que o movímen-

Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - A ulas noturnas to está encontrando franco e
v -- 34 ; decidido apôío,

,

Gertrud Schcltz-Klínk tem muito
orgulho 110 seu título de "Reichs
frauenführerin" - Líder das Mu
lheres elo Reich - que é algumas
vezes, por êrro, considerado como

contraparte do título do Líder dos
Homens do Reich. Não tem, po
rém, cotação no partido nazi, e não
exerce influência alguma nas re

soluções elos chefes do partido, que
nunca a consultam para nada.
Frau Gertrud julga que. como lí
eler das mulheres alemãs, compete
lhe dar o bom exemplo de produ
zir o maior número possível de
cidadãos alemães. Por ocasião do
último censo já tinha produzido
oito. Enquanto durar a guerra não
se pode saber que novas contribui
ções ela tem feito desde então para
as reservas de "carne para canhão"
de Hitler. Frau Scholtz-Klink está
plenamente convencida de que as

mulheres alemãs têm a obrigação
de darem o ser a numerosas cri
anças exclusivamente para os fins
de guerra e para a germanização
dos países vizinhos da Alemanha.

I
"A mulher alemã combate entusí
ásticamente ao lado do Fuehrer na
batalha pelo reconhecimento uní
versal ela raça e da cultura ale
mãs", disse ela numa recepção à
imprensa; "o número crescente de
nascimentos mostra que a mulher
alemã compreendeu a ordem do
Fuehrer". E com direitura brutal,

Para assistir à recentemente louvou "o caráter sa-

Semana da Patria grado" da atual guerra de conquis-
Porto Alegre, 4 (C. P.) ta. "Todos os alemães, homem, mu-

Para receber os "gauchitos" e lher, rapaz ou moça, devem sempre

"bugrinhos", que, a convite do pensar e dizer: esta é a minha
interventor federal, vêm tomar guerra", declarou Gertrud Scholtz

parte nas festas da Semana ela Klink. E' um exemplo típico do

Pátria, foi escolhida, novamen- papagaio insensato, que repete o

te d. Branca Regina Lenzi. que lhe ensinam. Quando Hitler

Ontem, aquela professora te- subiu ao poder deram-lhe ordem

Ive, a respeito, entendimentos para exigir que se proibisse às mu

com o general Benicio da Sil- lhcros ele trabalharem nas fábri

va, comandante da 3a Região cas, e fê-lo. Quando lhe deram de
Militar e com o coronel Angelo pois uma ordem exatamente con

Melo, comandante geral da trária, prégou com a mesma con

Brigada Militar. vicção a necessidade de as mulhe-

O general Benicio determi- res irem trabalhar nas fábricas, e

nau que, nos estabelecimen- isso foi muito antes de rebentar a

tos militares da 3a Região,
sejam hospedados 150 meni
nos, tendo, por sua vez, o co

ronel Angelo Melo informado
que o 2° e 3° Batalhões de Ca
çadores receberiam outros 150
Quinze dos pequenos visi

tantes ficarão hospedados no

palácio do govêrno, a pedido
do general Cordeiro de Farias
Os gauchitos e bugrinhos

chegarão a Porto Alegre por
todo o fim do corrente mês.

o querosene não
está racionado

Porto Alegre, 4 (C. P.) -

O sr. Nicolas D'Ajelo diri
giu-se à Diretoria Geral .Ia
Secretaria de Agricultura,
pedindo providencias sobre

I a aquisição de querosene,
V. S. JA' PENSOU NO FU- ponderando que a sua in-
TURO DE SUA FAMILIA? dustria necessita do artigo
Vá hoje mesmo ao como materia prima insubs-

MONTEPIO DOS SER- tituivel.
VIDORES DO ESTADO, Foi-lhe dado o seguinte
à Travessa das Belas despacho: "O querosene não
Artes n .> 15, Rio de Ja- está racionado".

de seu filho pode tornar-se

pallida e triste, quando a diar
rhea, atacar -lhe o organis
mo. Nestes casos, confie nos

conhecidos comprimidos de

Eldoformio, um producto de
lO 'B.atj.e/J. «,

Ao primeiro symptoma de

diarrhea. dê ao

Vende-se u� terreno pro-
prio para erra-

ção e lavoura, com 10 mi-

Vende se
um telhado de lhões de campo e mato, en-

folhas de zinco cerrando cerca de 250 cabe
E:' respectivo madeiramento, ças de gado e 8 oU 10 ca
em bom estado de conserva- sínhas, extremando com a
ção- Proposta para: Secreta- cidade de Bom Retirá. Infor
ria do "Lira Tênis Clube". mações com Manoel Boell,

V-7i em Bom Retiro. lSv-7

Dr. Clerno
Galletti
ADVOGADO

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

G.

a propriedade n: 3S à rua Al
mirante Lamego, composta
deum bungalow confortavel
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.

seu filho com-

primidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

== 'T'

TERRENO
Vende-se excelente terreno

medindo 20x50 mts., situad�
à ESQUINA da avenida Rio
Branco com a rua Nerêu
Ramos. Tratar à rua BIu
meDau, 28. 5v.-4

Alnga-se
grande e confortável para casal
na PENSÃO SUIÇA, . à rl!l;
Esteves Junior, 135. V 11

nma sala

I
I I

neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando· lhes o pão
de cada dia.
Corretor em San ta

Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

30v. alt.·29
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IEcos e Notícias
..

o Govêrno Federal assinou,
ontem, decreto dispondo sôbre
a situação dos funcionários pú
blicos federais, estaduais e muni
cipais (incluidos os que encon
tram em estágio probatório,
exercício interino, extranumerá
rio ou efetivo) e estudantes, con
vocados para o serviço ativo no

Exército,
Em linhas gerais, determina o

referido decreto que os funcioná
rios públicos, embora convocados
para prestar serviço militar,
farão jús a todos os direitos e

vantagens inerentes aos respecti
vos cargos, podendo optar, se

assim o desejarem, pelos ven

cimentos do cargo público ou

pelo sôldo que lhes correspon
derem nos diversos postos do
Exército.

Os estudantes, entretanto, fi
carão dispensados da frequencia
já regulada por leis especiais,
porém, obrigados a se submete
rem aos exames normais, con

forme determinará, oportuna
mente, o Departamento Nacio
nal de Educação.

:[.

Já se encontra no exercício do
cargo de Juiz de Direito da
Comarca de Biguassú, desde 1°
do mês fluente, o sr. dr. Age
nor Carneiro.
As autoridades daquele muni

cípio prestaram-lhe expressiva
homenagem por motivo da sua

investidura.
*

Hoje, às 19.30 horas, ha-
verá mais uma sessão dou
trinária no Centro Espírita
"Amor e Humildade do Após
tolo".

*

Está sendo esperado hoj e
no Rio o novo embaixador
do Chile no Brasil, dr. Ga
briel Gonçalves Videla, que
se faz acompanhar de sua
exmo. família·
O novo' titular é notável

orador, prestigioso advogado
e brilhante jornalista, sendo
proprietário do conhecido
órgão chileno "EI Chile".
Em sua carreira diplomática
j á foi ministro de seu país
na Bélgica, ao tempo da in
vasão daquele país pelos
rinaís , e enviado extraordi
nário na França e, depois,
em Portugal. Como político,
foi deputado e presidente do
partido radical chileno. É
ardoroso americanista

A B. B C., no seu pro
grama em castelhano, das
20,4S, noticiou o falecimento
do notavel historiador ita
liano Guglielmo Ferrero,
que era professor da Univer
sidade de Genebra (Suiça)

2 quartos
Inglês solteiro procura

dois quartos mobiliados, com
café pela manhã, em ambi-

Procura

Pudésse uma só néu contê-los todos ...
Rio,4 (J. C.) - O navio espanhol "Cabo de Buena Esperanza", chegado de Buenos

Aires em viagem de regresso a Bilbáo, recebeu em nosso pôrto a divisa diplomática por ter
sido permitida a viagem, a seu bordo, de sete nta-e-quatro alemães, que foram compelidos a
deixar o nosso país, em virtude do rompímen to de relações entre o Brasil e Alemanha. Êsse
grupo de súditos germânicos é integrado por elementos de categoria simples, que trabalha
vam na Embaixada e nos consulados nazistas. Vai dirigindo o pessoal o sr. Ferdinand Ha
ger, ex-secretário do Consulado Alemão, no Rio, sendo os demais ex-serventes, ex-dactiló
grafos, ex-motoristas e ex-serviçais. A bagagem consta de cêrca de 645 volumes. O "Cabo de
Buena Esperanza", que seguirá, conforme ac ôrdo com as autoridades britânicas, via Trini
dad, deverá partir hoje. Os embaixadores Curt Prueffer e Ugo Sola, que representavam no

Brasil a Alemanha e a Itália, respectivamente, não embarcaram no "Cabo de Buena Esperan
za". O sr. Prueffer deverá viajar pelo "Cuiabá", e o sr. Sola pelo "Bagé", ambos para Lis
bôa, provavelmente na mesma ocasião ..

Salvar o Sul a todo custO! -Vida

Peças �enuinas FORD
Só

- ,-

com os cencessienanes:
Tuffi Amin & Irmão

Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 171-Fone 1665

Italianos bombardeiam italianos
Fronteira suíça, 5 (R.) - Mais de 200 soldados italianos

foram feridos por bombas atiradas de aviões da mesma nacio
nalidade, por engano, na cidade de Budva, na costa monte
negrina. Êsse bombardeio constituia parte das "represálias"
tomadas pelos italianos, quando a maioria da população de
Montenegro desobedeceu à ordem de deposição das armas e se

retirou, com armas e munições, para as montanhas.
Os italianos incendiaram várias vilas e, quando êsse pro

cesso fracassou em submeter os naturais, bombardearam vio
lentamente a costa.

'"

Marcando=um
sucesso formidavel
devido os BAIXOS PREÇOS,

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

Calculando as perdas russas
dução de que dispõe a Alemanha
ascendem a 40.000.000. Além do
mais, os russos perderam três
quartas partes de sua produção
de alumínio e parte de sua im
portante bacia hulhífera, assim
como os seus melhores distritos
agrícolas.
Durante o ano passado, um

terço sómente do exército ale
mão estava concentrado na
Rússia. Êste ano, são quatro
quintos que estão empenhados
na frente léste.

Os peritos britânicos tiram de
todas essas indicacões a conclu
são de que o comando aliado de
ve, tão cedo quanto possível
abrir a segunda frente na Eu�
rapa.

Cartazes do dia
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
:- "FONE 1602 - - FONE 1581 - FONE 1581 -

I :

A's horas A's 7,30 horas

Sorte de cabo O eterno
co��o��qL�m�u��a D. Juan

Bob Hope Com John Barrymore, Mary
Obras do cais e porto de Beth Hugljes e John Payne

Vitoria Cine Jor. Brae. 2x12
Complemento Nacional (nF.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)Bilhete de Loteria (Desenho Preços: 1$500 e 1$100

Popeye) Livre: de Censura
Preços: 2$000 e I$Soo

Livre de Censura

Social
-

Antversárioo:
Ocorre hoje a data natalícia

do nosso ilustrado conterraneo
sr. dr. Ivo d' Aquino, secretario
do Interior e Justiça e figura
destacada nos círculos intelectu
ais catarinenses.

Fazem anos hoje:
o sr. José Rosa Cherem, eh e

te da Casa Cherem, à rua Cons.
Mafra, 24;

o sr. dr. Manoel Pedro da
Silveira, procurador geral do
Estado;

o sr. Cantidio Machado, em

pregado da Empresa Funeraria
"Cardoso";

o sr. dr. Humberto Pedernei
ras, alto funcionarío da admi
nistração estadual;

a prendada senhorita Norma
Goulart, funcionaria da geren
da do nosso confrade «Diari
da Tarde».

o jovem Mario Costa, filh
do sr. Mario Costa;

o sr. Celso da Costa MoeI
mann, comerciante.
o sr. João Neves, comercian

te em S. José.
Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Pedro Lessa e a sta
Dorací Martins.

Clubes:
Alcançou grande êxito o shaw

apresentado pelo LIRA na "soi
rée" de domingo último.
Enzo , o jovem cantor de mú

sicas populares, artista da Rá
dia S. Paulo e da Rádio Club
Paranàense, agradou imenso com
o seu programa de tangos
melodias mexicanas.
A Orquestra Típica Vienens

e Alírio Alcântara, com sua gai
ta mágica, emprestaram grand
realce à festa.
Constituiu a «soirée» do LI

RA mais uma das suas carac

terísticas noitadas, cuja falta já
estava sendo sentida pela socie
dade florianopolitana.
Falecimentos:
Foi sepultada ontem, no Ce

miterio do Itacorobí, a vene

randa senhora d. Maria do Car
mo Ribeiro, residente à rua

Crispim Mira, 33.
- Foi inumada hoje ás 9

horas no Cemiterio Público a

exma. sr a, d. Ernestina Schultz
Reinisch, falecida ontem à rua

João Pinto, 44.
- Em sua residencia, à rua

Tiradentes, 56, faleceu ontem à
noite o sr. Gentil Bouson, ma

quinista da marinha mercante
e técnico de rádio. Será enter
rado hoje às 16 horas o seu

cada ver no Cemiterio Público .

A Marinha Real e a Aviacão britânica
continuam a fazer abortar Os planos

de bloqueio de Hitler

Graças à vigilância de todos os momentos da Ma
rirtha Real e da Aviação Naval os projetos de blo
queio feitos por Hitier foram anulados e os comboios
aliados continuam a chegar aos destinos respectivos,
a salvo. Na batalha vital de suprimentos, de 1942, . )

os navios britânicos e aliados terão de fornecez: um,,:- ('",''\
esforço. mesmo maior do que até o presente. Na .

fotografia: Um vaso de guerra britânico em patru
lhamento, visto do tombadilho de um porta-aviões.
(Foto de British News Service, para O ESTADO).

Estocolmo, 5 (H. T. M.)
"Desde o princípio da guerra no

léste, os Sovietes perderam, en
tre mortos e feridos e prisionei
ros, cêrca de 5.000.0 de homens
e um território cuja superfície
total corresponde ao da França,
Alemanha e Ilhas Britânicas, em
conjunto. Tais são as estimati
vas feitas por "observadores mi
litares competentes" citados pe
lo correspondente londrino do
"Dagens Nyheter".
Do ponto de vista econômico,

segundo a mesma fonte, os rus
sos perderam cêrca de metade
de sua' produção de ferro fun
dido e de aço. Não podem con

ente sossegado. Tratar com tar no máximo sinão com a
D. A. G., Cabo Submarino I produção anual de 10.000.000 de

6v-S toneladas, ao passo que a pro-

7,30

Luz que
se apaga

Com Ronald Collman, Ida
Lupino e Walter Huston

Cine Jor. Bras. IxIlt3
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços; 1$500 e 1$000
Livre de Censura

Moscou, 5 (Reuters) Os Ao longo de toda a frente, as
alemães mortos em todo o perdas alemãs são estimadas em .""'....._-"'''"''...-,

"front" meridional, na semana 15.000 por dia.
passada,

-

segundo informações
ainda incompletas, elevam-se a O exército soviético está cor

um total não menor de 60.000 respondendo ao apêlo do alto
homens. As suas perdas totais comando, para resistir em todas
são estimadas em cêrca de as partes. O desej o do comando
180.000. Aproximadamente russo, de salvar o sul a todo cus-

20.000 foram mortos nos últi-

j
to, está-se exprimindo através

mos cinco dias no "front" de de disciplina de ferro, em todos
Kuschcheskaya-Salsk apenas. os ramos do exército soviético.

A's 5,30 e 7,30 horas

_ ..-

ara os hospitais! *

Nova Iorque, 5 (A. P.) - O Mussolini foi inspecionar a

dia inglês, citando o "Neue situação na Jugoslavia, porém
ageblatt" diz que cerca de não passou além de Gorizia,
0.000 soldados alemães se en- Ali recebeu as 'homenagens dos
minharam para os hospitais generais CavaI era, Ambrosio,
ra feridos da:guerra em Viena. Rabotti e 20 outros. De Gori
ses 100.000 ter idos provieram zia ouvia-se o troar dos canhões
frente russa.

em combate com os guerrilhei
ros do gral. Mihailovitch. Per
guntado Mussolini se desejava
ir assistir à luta, respondeu:
- "Não é preciso. Daquí ouço
o canhão, e êle está provando
que se batalha pela honra da
Itália" .

A·VISO As Senhoras
que subscre-

veram uma lista para
acquisição de uma Ima
gem de NOSEa Senhora
Auxiliadora, destinada à
Visita Domiciliária e ain
da não tenham contri
buido com a importancia,
roga-se o obsequio de
entregar na residencia de
D. Edésio Aducci, à rua
Visconde de Ouro Preto.

Para o povo faminto
da Grecia -Machado & Cia.

LAVANDO-SE COM O SABAO

"VIRBEM E

Cabelos brancos 7
MARAVILHOSA!

LOÇÃO

Nova Iorque, 5 (Reuters)
O arcebispo de Athenagoras,
chefe da Igreja Ortodoxa Gre

ga, no norte e DO sul dos Esta
dos Unidos, partiu desta cida
de, por via aérea, com destino
a Montreal, afim de lançar a

bênção aos alimentos, carrega
dos em três navios suecos e des
inados ao «povo faminto da
Grecia».

Esses navios estão íretados
pela Associação Grega de Sccor
os de Guerra, e sairão, breve
mente, para a Grecia, carregan
do 15.000 toneladas de cereais
50 toneladas de suprimentos

medicinais.

Agências e

Representações
C.lx. poltll - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agentes no. principllh

munelple- do E.t.do.
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SíDNEI E SINVAL SILVA

participam o nascimen
to de seu irmãozinho

SIONE
Fpol is., 3 - 8 - 942

3vs-1

== *iM*ifn

I

Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RA]}'[OS
Especínltsta em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es

tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hernorr-otdes e vari·
zes - Pr-acturns: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspttnís de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horár-Io: Das 14 às 16 horas, díaría

mente.
.&'P7' ___

Por 5:000$000
Vende- se a casa sita à rua

Tiradentes, n> 39. Para tratar
a rua Tiradentes n- 3

15v-}

Apedrejados
pela 2a. vez

Buenos Aires, S (A. P.)-Os
scritórios das Linhas de
avegação Italianas foram
pedrejados durante a noite,
endo as suas vitrinas par
das. Esta é a segunda vez,
m um mês, que' o edificio
atacado.

Quem perdeu�Foi achada e depositada
a gerencia.· do "Estado"
ma chave atada a uma

ta.

OI I
de WETZEL & CIA.-Joinville

POUPA-SE TEMPO, DINHEIRO E

(Marca registrada)

Cabelos brancos 1 LOÇÃ Q
MARAVILHOSA !

CARLOS •• ALBERTO Iparticipa aos parentes e pes
soas de relações de SIlUS pais
--Alberto Gonçalves dos Santos
e Jaci Silva dos Santos -- o

Inascimento de sua irmãzinha
MARGIA-JACí. ocorrido em 30

de Julho P. passado.
---�-:3v.-3

ÚLTIMA HORA
Havendo lançado à luta gran

des contingentes em Kleptskaya,
os russos conseguiram deter alí
oa alemães, os quais, porém,
afirmam haverem tomado já
Voroshilovsk.

•

11 generais e 18 coroneis fo-
ram afastados dos comandos do
exército rumeno pelo graI. An
tonescu.

*
Dentro em pouco, a Marinha

dos EE. Unidos contará com 1
milhão de homens.

Começou agora a circular o

boato de que a "nova frente"
será aberta nos Balcãs.

ABORRECIMJ(NTOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


