
Afundado o porta
aviões «Eagle»

Londres, 12 (A. P.) - A rá
dio emissora alemã transmitiu
hoje comunicado especial, di
zendo que o porta-aviões bri
tânico "Eagle" foi afundado
na tarde de hoje, dia 12. Diz o

comunicado nazi: "Um subma
rino alemão ao meio-dia de ho
j e afundou o porta-aviões da
marinha inglesa "Eagle", no

Mediterraneo Ocidental, com

ratro torpedos, ao ser ataca
.

\9 wTI�mboio fortemente

protegido". O "Eagle" teve sua

construção ultimada em 1918.
Deslocando 22.600 toneladas e

com uma tripulação normal
de 748 homens, o "Eagle" con

duzia 230 aviões. Os círculos
oficiais de Londres nada co

mentam a respeito da notícia
divulgada pela rádio.
Londres, 13 (R.) - O Almi

rantado britânico anunciou a

perda do porta-aviões "Eagle",
torpedeado no Mediterrâneo.

I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

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

',J, Nova arrancada
contra Moscou

Londres, 13 (U. P.) - o jor
nal italiano "Stampa Balcane",
na Jugoslávia, informa que os

italianos prenderam certo nú
mero de generais britânicos c

australianos que serviam com
o general Mihailovitch. Acres
centou que essas prisões se ve

rificaram nas recentes opera
ções na Sérvia.

j

Os

:� .� 400'- � \

::'�, í.:� .:: <�, '.:_j �'\,

o Mikado atacará a" Jndia no próximo _.t'uoCHUNQUIM, 13 (UNITED) -- UM PORTA-VóZ MILITAR ANUNCIOU QUE, SEGUN:i.Do.�� lNFg",
MAÇÕES OBTIDAS PELO SERViÇO SECRÉTO CHINÊS, OS NIPõES ESTÃO-SE AR,Ej?ARA�
DO PARA ATACAR A íNDIA NO PRóXIMO OUTON02 SEGUNDO o MESMO I'NFORMANTE,
NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO CHEGARAM A HAIPHONG E SAIGON VÁRIOS' TRANSPORTES
CONDUZINDO REFORÇOS MILITARES, QUE IMEDIATAMENTE SEGUIRAM PARA A TAILÂN-

DIA E BIRMÂNIA�

110 preSidente Castillo
entrará em licenca
Buenos Aires, 13 (Reuters)

- O presidente da República,
sr. Castillo, alegando motivos
de saúde e necessidade de des
canso, dirigiu uma mensagem
ao Congresso, pedindo autori
zação para se ausentar desta
capital, durante o atual perío
do de sessões ordinárias.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
IlHOSA!

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Escritório de contabilidade
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••• Aí COMEÇA
A VIDA

Sim, contanto

que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -

Vida do corpo

IODALB-
Vida do coração

! Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil
Organização de escritas, sistema econômico,

Istambul, 13 (Associated controle perfeito. ,

�����s da �����a���paa�of�: Organizavão Comercial üataríaease
formam que o marechal List Rua João Pinto n. 18 - Fone 1.467tem outro exército concentra-
do à retaguarda da Frente
Oriental, perto de Moscou, pa- Os exércitos russos ainda
ra nova arrancada contra a

capital soviética. continuam intactos
Caspa 1 LOÇÃO MARAVI. Moscou, 13 (A. P.) - O embaixador norte-americano, al-

LHOSA ! mirante William Standley, declarou em entrevista: "Não en-

---.-. . . centrei o menor indício de que os russos tenham a idéia de de-
Generais brltenkos e austr.aha.nos pôr as armas". Essa resposta do embaixador foi dada à pergun
lutam ao lado dos guemlhelros i ta se a Rússia abandonaria a luta, caso os Estados Unidos e a

Jugoslavos Grã Bretanha não abrissem uma segunda frente na Europa.
O almirante Standley declarou que o exército soviético

continua intacto e que depois de conversar com as autoridades
soviéticas tinha a certeza de que a batalha atual não seria de
cisiva. Sabia que os russos tinham três linhas de frente. "Até
agora os alemães não chegaram ao Volga", O embaixador de
clarou que a segunda frente na Europa não é "um compromis
so e sim uma promessa". Interpelado sôbre a situação alímen
tar na Rússia, Standley declarou que havia boas colheitas em

todo o país, embora não se pudesse dizer que essas colheitas
poderiam invalidar as perdas de ricas áreas agrícolas na Ucrâ
nia, nas bacias do Don e Donetz e no Cáucaso.

LABORATORIOS RAUL LEITE S.A.

������====�----------------�

alemães consideram grave a
Churchill irá ao Cairo!

situacão da Franca
Genebra, 13 (A, P�) - Fontes fidedignas dizem que Chega-!ram a Vichí, um batalhão de infantaria motorizada alemã, um

parque de artilharia, aviões de guerra e tanques anões. Acres
centam as informações que todos os oficiais e soldados ale
mães que chegaram a Vichí estavam com uniformes france
ses, Admite-se que a chegada de reforços alemães liga-se à gra
ve situação interna da França, sendo, porém, mantida em es

trito segredo.
Nova Iorque, 13 (A, P.) - A rádio de Berlim, aquí OUVi-/da, anunciou os primeiros indícios de manobras por parte de

fôrças armadas do govêrno francês, em Vichí, juntamente com

os preparativos que a Alemanha está fazendo para enfrentar
a segunda frente ameaçadora, na Europa ocidental. A revela
ção dos preparativos por parte do exército em Vichí, aliado
possível da Alemanha, foi tambem feita em discurso do almí
i:ante Jean Darlan, chefe da defesa daquele govêrno, o qual
avisou que as "manobras da segunda divisão ficaram ulti
madas" .

Darlan disse que, dentro em pouco, começarão os treí-

I namentos militares intensivos dos soldados franceses, a-fim-de
tornar o exército o líder da nação" .

N. 8612da

Mais um crime a ajuntar-se aos
muitos crimes totalitários !

A senhora Nabuco de Abreu Filho morreu
por falta de recursos médicos, no Japão

Rio, 13 (C. P.) - Todas as atenções do dia, aqui, voltaram-se para
os diplomatas americanos e brasileiros que serviam no Japão e aqui
chegados, a bordo do "Cripsholm". Além das primeiras impressões, en

viam os agora as declarações prestadas, mais tarde, pelo ministro do Mé
xico em Tóquio, general J. Amescoa:

"Embarcamos em Yo koama, no dia 17 de junho, no "Asama Marú ",
permanecendo alí sob uma atmosfera de terror até o dia 25, quando o

navio zarpou. Foram oito dias terríveis, que passamos curtindo sede e

fome. Os japoneses, tradicionalmente sorridentes e despertando simpa
tias gerais, tornaram-se extremamente arrogantes com o deflagrar da
guerra, considerando-se filhos de deuses e destinados a dar uma nova

cultura, uma nova civilização ao mundo.

Cairo, 13 (Reuters). -- Uma O mais humilde criado nipônico passou a considerar a maior das
das emissoras alemãs anunciou ignomínias o servir a um branco. O tratamento a bordo do "Asama Ma

que o primeiro ministro Chur rú " foi duro. Eram especialmente maltratados os diplomatas norte-

chill seguir ia proximamente amer ican os, mexicanos e brasileiros.
para o Cairo, afim de se aviso À proporção que o navio foi se aproximando de Lourenço Marques,

l tar com o comandante em chefe onde fomos transferidos para o "Cr ipsholrn ", o tratamento ia melho

das fôrças britânicas no Oriente rando. Os japoneses, porém, não abandonaram aquele ar de superio ri
Médio, general Auchinleck, e! da d e, continuando hostis. Na prisão os diplomatas de outros países so

cam o chefe do movimento dos freram muito. Os egipcíos foram torturados e espancados. O ministro

franceses livres, general De da Grécia, da mesma forma que os brasileiros, sofreu vexames incr í-

Gaulie. veis ".
Os diplomatas que serviam em Tóquio declaram que a senhora do

secretá rio de nossa embaixada no Japão, sr. Nabuco Abreu Filho, mor
reu exclusivamente por falta de socorros médicos. Atacada de pneu-

A indústria bélica alemã seria
mente afetada pela ação da RAF
Londres, 13 (A. P.) - O Ser

viço de Informações do Min ís
tério do Ar anunciou que os re

centes ataques en1 massa, leva- uuí, onde veiu a falecer.

dos a efeito pela RAF contra a
Alemanha Ocidental, causaram
danos que certamente afe_tarão Característicosprofundamente a produçao de I

armamentos e munições. Acres
centou o Serviço de Informa
ções que as grandes indústrias
de aço do vale do Ruhr, ainda
não tinham sido reparadas,
quando a RAF as atacou nova

mente com grande intensidade.

mon ia na prisão, permaneceu incomuuicavel, agravando-se de momen

to a momento o seu estado. Finalmente, já em estado de coma, a in di
tosa senhora f'oi transportada da prisão para o Hospital Católico de Tó-

da «Nova Ordem»
Sangue, sangue e mais sangue

L o n d r e s, 13 (Associated nando-se responsáveis com

Press) - A BBC, citando a rá_! suas vidas pela conduta do po
dia de Berlim, anuncia que Ivo holandês em caso de urna
mais seis checos foram

executa-I
invasão britânica na Holanda.

dos pelos alemães, sob a acusa- Mais mil e quinhentos eminen
ção de preparativos para alta tes eclesiásticos, médicos, ne
traição e para favorecer o íní- gociantes e civís de outras pro
migo. Ao mesmo tempo, a a- fissões já foram detidos como

gência Aneta informa de Zuri- reféns pelos alemães, numa

que que mais duzentos reféns tentativa de coibir a atividade
holandeses foram presos, to1'- anti-nazista na Holanda.

Dr. LAURO BAURA
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especialisado

das afecções crônicas do
aparelho genital iemíníuo.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e
l1emorroides sem operação.
Fisioterapia - Qi3 termia e

imfra - vermelho.
Consulta"! - das 10 às 12

e das 15 às t 7 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

14. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

Só 05 altos chefes
militares sabem

Nova Iorque, 13 (Reuters) -

"A opinião pública da Grã-Bre
tanha reconhece, unaulmemsn
te; a necessidade de uma "se
gunda frente", mas os chefes
militares devem decidir quando
e onde será aberta e não penso
que sejamos informados"
declarou sir Walter Monskton,
ao chegar no Clipper ao aeró
dromo de La Guardia. Monck ..

ton, ex-ministro de Estado para
o Oriente Próximo, está a ca

minho de Detroit, onde falará
perante a Associação norte-a
mericana de advogados.

Os alemães empregam bombas
de fósforo incendiárias

Londres, 13 (U. P,) - Em
virtude de se ter comprovado
que os alemães estão empre
gando, atualmente, bombas de
fósforo incendiárias, em seus

ataques aéreos contra a Ingla
terra, o ministro do Interior,
sr, Herbert Morrison, anunciou
a convocação imediata de mu
lheres de 20 a 45 anos de ida
de para servirem como vigias
de incêndios, em vista da es
cassez de vigias masculinos.

Auxiliar de escritório
Precisa-se, para os servi

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

15 vs--alt.-7

Quem foi que disse
que eu era valente! Aderiu às forcas de

S. Paulo, 13 (D. N. P. A.) - De Gaulle
Quando retirava cartazes, con- Angora, 13 (R.) - O sr. Paul
tendo instruções sôbre a defesa Makedonsky, que acaba de se

passiva anti-aérea, os investi - demitir do posto de correspon
gadores da Ordem Política dente do "Ofice Français d'In
prenderam o advogado F'ran- formation", deixou esta capital
cisco Valente, de nacionalidade a-fim-de se unir às forças do
italiana. general De Gaulle.

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos órgãos internos

Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam-se e inflamam
se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, UIJII

abalo forte, uma queda, uma rai
va, uma comoção violenta, uma

noticia má ou triste, molhar os

pés, um resfriamento ou alguma
imprudencia,
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestionam e inflamam mais depressa,
sem que a mulher sinta nada no cornêço,
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da infla

mação, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença
se agrave e vá peiorando cada vez mais.
E' esta a causa das moléstias mais perigosas!
Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteira sem demora.

Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos

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

\
r pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e pertur

bações da menstruação, del::ilidade, palidez e tendencia a hemor
ragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e

desanimo provenientes do mau funcionamento dos orgãos útero
ovarianos, tristezas súbitas palpitações, tonturas, calor e dôres de
cabeça, enjôos. dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer
qualquer trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde
causadas pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicaçõess proveniente destas inflamações,
Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

INDICADOR MEDICO
INSTITUTO DE

.

DIAGNOSTICO
CLINIVO

Dr. Djalma Moellmann

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
__l_. . -NARIZ, GARGANTA
Fspeclalista. assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I PeJa manhã, das 10 às 12
onsu ta!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

Formado pela Universidade de
Genebra (Suíça)

Com prAtica nos hospitais europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
\

DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

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

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

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clíníea com o
dr. Manoel de Anreu Oampanarlo
SAo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro. Dra. Josephina S(hweidson

MEDICA
Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS· das 10 às 12 e das 1ft às 1'1 horas
Rua F, Schmidt. 39 (sob.)

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

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g��:ra1e° �:�de Medicina da Universidalf.e do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Duodenal
fisioteraoia
microscopia e

clín ica

Sondagem
Gabinete de

Laboratório de
análise

Dr.

Iii'IIII' Rua Fernando Machado, I
Telefone 1.195

flORIANOPOLIS
----------------

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: RUfi Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426

Resldeneíe: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - 'I'el, 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33,

Diariamente das 15 às

ln
'horas.

,'OCUlista
do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

HESID1!:NCIA: Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOli
Almirante Alvim, 36 Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Telefone D. 751. Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA

I=---------------!
Cons: Vitor Meireles, 28.-0a8 16 às 18 horas,
Res: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Dr. Remigío' _........--....-

CLlNICA -MEDICA Dr. BEZERRA LEITE I Dr. Z. DE LINS
Molestias internas, de NEVESSenhoras e Crianças em CLÍNJCÁ,Geral Ex-assistente da Clínica
CONSULTORIO: I MEDICA Ginecológica da Facul-

R F I· S h 'dt Edlfl dade Nacional de Medi-ua e ipe c mi -.
CONSULTORIO'.cio Amélia Neto--Fone 1592

I
clna e do Hospital Psi-

9 ás 12 e 14 ás 17 horas, Rua Trajano, 33 quiátrico do Hio de
RESIOENCIA' Sobrado Janeiro,

Av Hercilio Luz, 186 Consultas das 5 horas CONSULTORro: R. Tra-
- Pnone: 1392 -

I
em deante. [an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDEN·CIA'. RESIDÊNCIA:
Atlende a chamados R T' "'5Rua Blumenau, 28 ua rsjano, u .

14 I....�.................... -�---�--------..------..--- ....�

Dr. AU<iUSTO DE PAULA DJ�etOJa:i�a��SP�:1
Florianopolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fístoterapia: Díate rmía, infra-verme lho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644
--------."..-----------------

SAVAS LACERDA
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CONSEIlVII
a beleza de sua cútis, liberta-a
das espinhas e cravos, comba
tendo-as na sua causa mais
frequente: - as perturbações
digestivas 1
O "Sal de Fructa" Eno é o regula
dor ideal do sistema intestinal.
Não confunda: --

I

--""'t
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A. T0Ah}lAla. Sabemos portanto que na

exposição confusa dos seus pro
blemas Gandhi desdenha o
mais grave de todos: o perigo
de criar situações que facilitem
a essa gula a sua satisfação.
Êsse perigo é tão evidente, e

tamanho, que não póde mere
cer contemplações quem deli
beradamente o ignorar. Devem
ser sagradas as liberdades in
dividuais. Mas se numa casa
incendiada um filósofo não
quer reconhecer os horrores
do incêndio, o dever do bom
beiro que vem acudir não é
respeitar indefinidamente a

liberdade dessa cegueira; tem
de pegar no homem à fôrça e

de o levar para onde possa fi ..

losofar sabiamente - mas sem

perigo - sôbre a inocuidade e

a formosura das chamas ...
Sôbre as fundas incertezas

do seu pensamento, Gandhi já
trazia, previdentemente, uma
toalha. Ora, o "Banho" é pre
cisamente uma condecoração
britânica. .. Faltava só a es

ponja para completar a toalha;
a esponja foi passada agora .. _

Assim, - conclue o "COl�
reio da Manhã" - o velho
Gandhi terminou sua carreira
como propugnador de regimes
políticos que mereçam compre
ensão ou aplauso. Palpita-nos
que êle póde passar à história,
com muito maior verdade, co

mo paradigma dos regimes ...
para emagrecer.

Entre Gandhí e Adolfo há
um ponto de contacto muito
evidente: o ridículo.

Se é certo que a superiorida
de humana não depende do cór
te de um terno nem dos talhe
res com que se alimenta aquele
em quem tal superioridade se

encarne, não é menos exato que
onde de certas intimidades se
faz alarde elas podem empres
tal' a um 'indivíduo certo pito
resco pernicíoso. E isto de que
rer reformar o mundo a ma
mar numa cabra, exibindo um

par de canelas por baixo de
uma toalha de banho, é aspira
ção que póde ser superior, poé
tica, ideal, mas não póde ter
viabilidade.
Há rudimentos de bom sen

so que são ou devem ser uni
versais. Seja qual f'ôr r

a filoso
fia de Gandhi, e por transcen ..

dente que seja seu intelecto na

queles planos orientais onde só
incertamente penetramos, a

realidade, mesmo no Oriente, é
muito nossa conhecida. Não foi
mamando em cabras que o Mi
kado preparou a conquista de
Singapura; usou sistemas e

obedeceu a reflexos psicológi
cos que eram irmãos gêmeos
da técnica seguida por Berlim.
Conhecendo bem êsses refle

xos, sabemos de ciência certa
que, às portas da Índia, o Ja
pão freme, treme e se espreme
na gula insaciavel de devorá-

União dos Varejistas de Florianopolis
Assembléia geral extraordinaria

De ordem da Diretoria, ficam convocados todos os
snrs. assocíadcs para a sessão de ASSE\1BLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA a realiz sr-se no dia 13 do corrente
em primeira convocação às 19 h -ras e' em segunda con

vocação às 19 1/2 horas, afim de serem eleitos 0'1 vog -ís
e suplentes para representantes na Comissão do S91árÍf'
Mínimo de Santa Cstartna. de a cô rdo com as Instruções
publicadaS pelo presidente da referida Comissão no Diário
Oficial do Estado, de 9 de Julbo último.

Florianopolis, l' de Agosto de 1942
FIRMINIO LOURENÇO-Secretario

2vs-2

Trabalham os patrio
tas franceses

Zurique, 12 (Reuters) - Ao
que se sabe, os atos de sabota
gem registrados' nas fábricas
francesas que trabalham para
os alemães atingiram "propor
ções enormes". ,Assim: sóme;�te durante o mes ti::.:;r-�,-
timo, as autoridades nazistas
revelaram que de 1.500 auto
móveis militares produzidos
pelas usinas francesas, 1.200
apresentavam tais defeitos de
fabricação que se tornou im
possivel a sua remessa para a
frente de combate.

Calendário da guerra russo-ger·mânicaMoscou, 12 (Reuters) - Do ponto de vista militar, a to
mada de Malkop e Krasnodar foi o resultado direto da captura
de Rostov e da travessia do Don ao sul dessa cidade, os dois fau
tores decisivos da ofensiva de verão iniciada no dia 28 de junho
e cujas etapas principais foram as seguintes:

7 de julho - Os alemães atingiram o Don, estabelecendo
sólida cabeça de ponte em Voronej, dando assim liberdade de
movimento ao marechal von Bock para marchar rumo ao sul.

17 de julho - Vorochilovgrad caiu, enquanto a ala es

querda do marechal von Bock prosseguia no seu avanço ao

longo do Don, entre Bogutchar e Stallngrad. Os russos reco
nheceram o perigo e procuraram frustar os planos alemães, pri-
meiro com uma contra-ofensiva em Voronej e depois com um

ataque na embocadura do Don,
24 de julho -- Rostov foi tomada de assalto.
26 de julho - O Don foi franqueado e as cabeças de ponte

foram alargadas.
30 de julho - Os alemães conquistaram Proletarskaya,

dividindo em dois os exércitos de 'I'imochenko .

1 de agosto - Salsk caíu e o avanço alemão redobrou em
velocidade.

Assim é que no dia 3 os primeiros elementos alemães atin
giram o Kuban; no dia 4 caíu Vorochilovsk; no dia 5 caíu Kro
potkin; rio dia 6 houve a queda de Armavir; Timoctchevskaia
caiu no dia 7, e, por fim, no dia 9, os alemães ocuparam Kras
nodal' e Maikop, em consequência de um .duplo movimento de
cêrco:

Agora todas as atenções se concentram sôbre as operações
que prosseguem a leste e a noroeste, Pela primeira vez, foi on
tem dada uma indicação confirmando a amplitude da progres
são realizada pelas fôrças alemãs, que, partindo de Vorochilovsk
e Armavir, se desviaram para sudoeste e tomaram ontem a cí-

I da;;;�:;:n;rm�a�;;�;ÃLávendanaFARMACIA ESPERANÇA vende-se ,oma machína
ue c o stura de

Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2 mão mares Vestasínha nova

(Defronte à casa Hcecckel sem uso. por 270$ Tratar com
. o chauííeur do Carro no 1.522,

II

ELIMINE
AS ImpUREZAS
DO SAnGUS
�

SALSAPARRILHA
DE BRISTOL

DEPURATIVO E
FORTIFICAnTE
SEm IGUAL

dm�fzk�
PILULAS c& BPlISTOL

. __ ._---

Amedrontados com c.
espectro da 2a.frente
Estocolmo, 12 (Reuters) -

O capitão von Schreum, co
mentarista militar nazista, es
crevendo no "Brausseler Zeí
tung", diz que a "ameaça de
uma segunda frente está sendo
a�ora levada mais a sério pe
los alemães, diante das' infor
mações colhidas pelos apare
lhos de observação da Luftwaf
fe. É que existem muitas e va- �

riadas razões pelas quais in
gleses e norte-americanos de
sejam a todo o custo abrir uma
segunda frente na Europa" -
acrescentou êsse oficial.
Além disso, relembrando as

medidas já adotadas para im
pedir que a população holan
desa venha a prestar qualquer
auxílio às tropas aliadas, um
outro jornal controlado pelos
nazistas, o "Deutsche Zeitung
in Niederlanden" afirma que,'" diante das possibilidades da
abertura de uma segunda fren
te, os holandeses devem-se pre
parar para outras medidas ain
da mais severas à serem dita
das pelas autoridades alemãs".

Resfriado
do Peito

Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma
cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que ..
respiram. Corta a maioria dos resfria

dos da noite para o dia.

Vende-se ou aluga-sea propr-iedode n: 35 à rua Al
mirante Lamego, composta
deum bungalow confortavel
e moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na
parte terrea, e ainda urna
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.- I.formações na
CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt. 17.

,
)..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Coesão entre o povo \--------------------e o Exército -

pe�t��� �;c��'e�;) edit��lv��= Compan�i8 C Aliança �a Baia.mentando as declarações do
general Pereira de Oliveira so
bre a coesão reinante entre o

povo e o Exército em torno da
figura do presidente Getúlio
Vargas, após salientar a sígní
ficação do fato, acentua: "É
vital que a voz de comando do
chefe da Nação seja ouvida e

seguida sem vacilação, pois o

presidente Getúlio Vargas sig
nifica o mais nítido traço da
união civil militar, porque,
alem de tudo, s. ex. foi, na mo

cidade, soldado efetivo de nos-

((.ii!1:IIIIIr-_ -;<--;.Aguarnições, tendo servid
nas fronteiras de Mato Grosso
antes, de bacharelar-se I em e11-
reito.

Os alemães prometem vingança fi
NOVA IORQUE, 12 (U. P.) --- A "COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM" CAPTOU UMA TRANSMISSÃO DA RADIO DE BERLIM, SEGUN- IDO A QUAL A EXECUÇÃO DOS 6 SABOTADORES ALEMÃES EM WASHINGTON, NO SABADO úLTIMO, FAZ COM QUE OS ESTADOS UNIDOS

PERCAM TODO O DIREITO DE PROTESTAR PELAS EXECUÇÕES QUE OS ALEMÃES EFETUAREM NOS TERRITóRIOS OCUPADOS.

CONFERIDA A CRUZ DE
GUERRA À CIDADE DE

LÍDICE
Londres, agosto (Serviço Checos- I

lovaco de Informações) -,Na sede
tio govêrno checoslovaco, em Lon
dres, realizou-se no dia 14 de julho
último, uma. reunião durante a

qual o presidente Benes conferiu a

ordem da Cruz de Guerra à cidade
de Lídice, arrazada pelos alemães,

I
Da reunião participaram os mem

bros do govêrno checoslovaco, che
fiado pelo primeiro ministro Msgr.
Sramek, por membros do parla-
mento checoslovaco, representan
tes do exército, da aviação checos
lovaca e representantes da im
prensa. O sr. Benes declarou no

seu discurso, entre outras coisas, o

seguinte: "O govêrno checoslovaco,
,compreendendo que a aldeia de Li
dice, cuja população era conheci
da elos carniceiros alemães pela

I

sua fidelidade à Checoslováquia,
tornou-se célebre e imortal pelo

I
seu sacrifício na luta pela existên

I
cia da nação, e sabendo que a nos

I
sa maior e principal frente na

I
guerra atual acha-se na própria pá

I tria, apresentou-me a
_

proposta da
condecoração de Lidice com a Cruz
de Guerra. Profundamente como

vido, estou disposto a concordar
com essa proposta. Todo o nosso

povo na pátria merece uma Cruz de
Guerra, e quer, pois, conferir esta
ordem simbolicamente à célebre
aldeia de Lidice, que, juntamente
com a de Lezaky, viverá para sem

pre na memória de nossa nação.

I
Lídice renascerá na Checoslová
quia, como já renasceu, há alguns
dias, no território dos Estados Uni-

�=================�=�=====����� dos, onde o presidente F. D. nOJ-

Vende-se u� terreno p�o· Iprio para erra-

ção e lavoura, com 10 mi
lhões de campo e mato, en
cerrando cerca de 2nO cabe
ÇIlS de gado e 8 ou 10 ca

sinhas, extremando com a
cidade de Bom Retiro. Iníor
mações com Manoel Boell,
em Bom Retiro. 15-13

Dr. (Iuno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 � andar (Altos d'o Café
Bubi). - Fone 1.'-68,

Fundad� em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e MarítimoG

3

Em tôdas as tonalidades mais jovens do
aderente P6 de Arroz Coty, a Sra. encon-

trará L'Origan - o perfume
quente e de inebriante doçura.
Sempre onde for, leve no rosto

o aveludado do P6 de Arroz
Coty perfumado comL'Origan.

PÓ DE ARkOZ

Foi beijar as mãos
do «Gaulleiter))

Zurique, 12 (Reuters) - Se
gundo um telegrama aqui re

cebido de Paris, o primeiro mi
nistro de Vichí, Pierre LavaI,
chegou hoje cedo àquela capi
tal, onde, ao que se espera, de
verá permanecer pelo espaço
de alguns dias.

Na Franca a maior
base de submarinos

do mundo
Zurique, 12 (R.) Segundo

anuncia a agência alemã, citando
informações veiculadas pelo jornal

• dinamarquês "Politiken", os edifí
cios e as principais instalações "da
maio!' base de submarinos do mun

elo", 'situada alhures, na França
ocupada, foram atingidos e danifi
cados pelas bombas e pelo incêndio
que se seguiu. "No entanto -

acrescenta a referida agência - a

produção dessa base continua nor

malmente".

PERIGO POR TODA PARTE
Com as inovações que .urgr-m,

a vida vai se tornando cada vez

mais complicada. Já n50 SP. púde
mais andar despreocupadamente
nas ruas. Por toda a parte 11:'1 o

perigo, por exemplo, dos automó
veis. Mesmo em cima das calça
das não se está livre de atropelamcn
t05. Este estado permanente de
preocupação perturba os nervos

das pcssôas fracas e, também. de
a rgumas fortes, que não se cuidam
higienicamente, Nas grandes me

lrépoles o progresso está sempre
ao lado da complicação, Nestas
condições, nem todos os seus habi
tantes podem se alimentar e re

pousar como devem, Esgot.un-se,
perdem fosfato e outros elementos
indispensáveis ao sistema nervoso.

Essa a razão do sucesso do 'I'ouo
fosfan entre os esgotados das gran
des cidades. Ao fim de duas ali

três injeções, sentem-se renovados,
retemperados, como se tivessem
gozado algumas semanas de férias
num clima de montanha.

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
I> 54.700:000$000
t ;1.929.719:000$000
t 28.358:717$970

85.964:965$032
7.323:826$800

t 22 354:000$000

-

Crédito Mútuo Predial

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

de Souza e Drv Francísco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Agente em Florianópolis

C A M·POS' L O B O & Cia.

seveIt eleu seu nome a uma cidade
americana".

O presidente Benes confiou de
pois ao Primeiro Ministro Msgr.
Sramek, a ordem, a-fim-ele que a

guardasse até o dia da vitória.

AVISO
ANASTAC 10 KOTZIAS a

visa à sua distinta freguesia
e ao púbIíco, em geral; que
mudou 8 sua loja de fazen
das e armarinho, para a rua

Felipe Scbmidt, n° 17 (antiga
Agencia da Companhia Sín-
ger). .

Florianópolis. 31 Julho 194::!
ANAS'rACIO KOTZIAS

l5v,9

Represen tan t es:
MACHADO & Cia.

Proprietários: J. Moreira & (ia.
, 27 DE JULHO

Foi entregue a prestamísta Waldemar L. da Silva,
residente em São Francisco (Santa- Catarina),
possuidora da caderneta n. 9.839, o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de, rs.

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

18 DE AGOSTO
"Mals um formidável SOrteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de AGOSTO (3aJeira),
com prêmios no valor de

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

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

----------------------------------,------------

Consulta médica gratis !
Conlribuicão, apenas 1$000

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caise postal 19- Teieohone1083-E.nd. Tel. c ALLIANÇA)

Sub-Agente elm Laguna. Tubarão, ltajaí,
Blumenau e Lcrcea.

Agradecimento e Missa
Esposa, filha, genro, cunhados. sobri
nhos e netos de MARCELINO CAETANO
DE SIMAS, agradecem de coração a

todos os parentes e pessoas amigas,
que. generosamente, os acompanharam

no doloroso transe, comparecendo ao sepultamento e

enviando corôas, cartões e telegramas. Convidam, ainda,
à todos os parentes e' amigos para assistirem a missa
de 7° dia. que, por alma do saudoso extinto, mandam
celebrar na Capela de Bom Jesus dos Aflitos (João
Pessôa), na próxima sexta-feira (dia 14), às 7,15 horas,
o rrtecípcmdo os seus agradecimentos a todos os que
comparecerem a êsse piedoso ato. 3v.-3

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Treleno n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtíflcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Económica Federal para a venda

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

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
. de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6,*>
C/C A 'fiso Prévio 8l>f>
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais fi Municipais_

Seja Guarda Livros em sua Casa
Por corresp- ndencia, em 12 mezes apenas, V. S, di

plomar-se-á-garllntimos melhoria-sempre há procura de
pessoas cornpetenres. Faça o curso em sua casa e oberá
melhor emprego. V. S. tambem poderà nos representar
Dessa cidade, ganhando muito dinheiro. Escreva ainda hu
je a Caix3. Postal, 3717-S. Paulo.

1\
querendO bem servir aos

«AGENCIf\ FORD·, distribuidora
.aASS�
dos afamadsl P,NEUS B R A S I L,

que. a �onr�m com � �ua �r!ferenci�, resolveu reduzir os preços dêsse produto. dando um desconto compensador.ASSim, íntetramente a dlsposlçao dos Interessados, aguarda com prazer a sua honrosa visita.
Rua Conselheiro Mafra. 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMINlI ... Florianópolis

I
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IEcos e Notícias
o "LA.P.T.C." deu à publi

cidade mais um número de sua

apreciada revista, elaborada com

carinho e apuro. Somos grato
ao aludido Instituto peja oferta
de um exemplar da mesma.

*

A Brahma oferece um avião
treinamento avancado,

de

---

Vida Esportiva
�--,=--====;:::=C=l��� I Durante o ato inaugural do Refeitorio Geral dos Em.pregados da

8rahma esta importante companhia pôs a disposição da
Campanha Nacional de Aviação a elevada quantia

de 150 contos de reis

DOMINGO - DIA 16
Grande "matinée" dansan
te, com início às 17 horas.
Apresentação de ENZO, o

novo
,. crooner" da

orquestra.
*
* *

Na 2.' quinzena de setem
bro proxrrno, eleição da
Diretoria para a exercrcio

1943 - 1944.

x

Presentes à solenidade o ministro do trabalho e o
prefeito do Distrito Federal

Foi inaugurado, a 4 de julho último, o refeitório geral dos emprega
dos e operários da Companhia Cervejaria Brahma, no Rio de Janeiro.
Esse ato, que foi solene, teve a honrosa presença do ministro do Traba
lho, sr. Marcondes Filho, Prefeito do Distrito Federal, sr. Henrique
Dodsworth, e de grande número de industriais e operários.

Durante a cerimônia foi inaugurado no recinto do refeitório o re

trato do Presidente da República, tendo nessa ocasião usado da palavra
G sr. 'Valter James Gossling, que, em nome da Diretoria da Brahma, pro
nunciou expressiva oração.

Finalizando o discurso, que foi entrecortado de aplausos, disse o

orador que o estabelecimento industrial em apreço, aderindo à Campa- Fazem anos hoje:
uha Nacional de Aviação, resolvera d oar um aparêlho de t.reinamento ° jovem Luiz Hamilton,
avançado, oferecendo para isto a 'q,uantia de 150 contos de réis. filho de nosso confrade José
A Campanha Nacional de Aviação vem, assim, de receber mais um de Diniz;

donativo precioso, que coloca a Companhia Cervejaria Ilrahma entre os a exma. sra. d. Telesília
grandes im pulsionado res do patriótico movimento que empolga o país. i H. Ferreira Bandeira, espo-Sua valiosa contribuição revela uma completa identidade com a carn pa, 50 do sr , Custódio Banc'!t>!-'"'-�·. 5
uha em que estão empenhadas todas as classes sociais brasileiras. a srita. Ilsa Damiani-fi-

.

,
Falando na inauguração do refeitório dos operários da Bra hma, pa- lha do sr. prof. Anacleto

ra agradecer a oferta do cheque de 150 contos de réis, doado à Campa- Damiani;
a exma. sra. d. Adelaide

Lobo Amaral. esposa do sr.

Antônio Tavares do Amaral,
vice-consul de Portugal em
nosso Estado;

avançado à juventude brasileira? a exma. sra. d. Zoê Mes-
Estejam certos o meu prezado amigo Hans Kuening e seu feliz in- quita, esposa do sr. dr. An

térprete dr. Walter Gossling, que não olvidaremos tão valiosa contri- tonio Lopes de Mesquita;buiçâo para o equipamento dos nossos jovens. que aspiram o domínio a srita. Maria de Lurdes,do ar. Bott filha do sr. Mario
Estamos diante de um almoço gordo, para inaugurar o restaurante Bott '.

dos operários da Brahma. Devoramos aquí, com esp lên d idas vitualhas, I O sr. Bráulio Dias'
um robusto avião de treino superior. Estamos convictos de que êle não o iovern Luiz-Fern�ndo fiestará atravessado na garganta dos acionistas da Brahma, tão airoso e lho do sr. dr. Altamiro GUimacio pousou em nosso coração. Meu caro Prefeito Dodsworth, o que marães, secretario da Fa
inauguramos aqui é menos um refeitório do que um porf.n-av iô es da zenda.
Campanha Nacional de Aviação".

5166
mirante Mário Keckeler, atim
de estudar e sugerir as modifi
cações a serem feitas no Código
de Justiça Militar, na parte, re

ferente à Armada.
*

Sábado e domingo proximos
será realizada em Biguassú a
" Festa das Palmeiras", em be
nefício\'da nova matriz.

O programa elaborado é o se

guinte: Sábado: às 8 horas -

Missa; às 9.30 horas, Missa can"
tada, com sermão ao Evangelho;
às 19 horas, Novena. Domingo:
Missa às 8 e às 9 horas. À
tarde, a partir das 13 horas,
diversões, como: corrida de bici
cletas, corridas de sacos, etc. e

barraquinhas com leilão de pren-
das.

'

:t-
A União Beneficente dos Chauf

feurs de Santa Catarina ernpos
sará hoje sua nova diretoria.

:I{.
Foi estreada no palco do

Santana, em S. Pau10,- diz
"A Gazeta", daquela capital,
-a comédia • 'Sindica to dos
mendigos" , úl tima produ·
ção de Joracy Camargo.
Sendo uma continuação

de "Deus lhe pague", tão
apreeiada pelo publico, o exi·
to da nova peça já estava
em parte garan tido com
uma espectativa simpática
Foi portanto com uma· Istambul, 13 (A. P.) - Um alto f'uncicnário do ministério da Pro-

sala repleta e num ambi- paganda alemã que se diz "inspetor", visitando a Turquia em missão
ente favoravel, que se de oficial, declarou a uma autoridade neutra o seguinte: "Sabemos que não
senvolveu a história do sin- podemos derrotar os EE. VU. Esperamos, porém, que pelo uso de nossa

dicato "

su
í

generis". Para I arma submarina e com a cooperação da aviacão japonesa, manteremos

aprecia·la é forçosa a cornv ,
a organização norte-americana suficientemente embaraçada de modo a

paração .• 'Deus lhe pague" é dar a impressão aos EE. UU. de que não podem ganhar a guerra" O
mais objetiva, mais sincera, I funcionário nazista deu um esbôço do que êle chama "planos de guerra
indo mais longe no fim a

1
do Eixo" e exprimiu a esperança de que a Turquia reabriria o estreito

que se propõe. Por outro entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Declarou que a Turquia seria com

lado, "Sindicato dos men pensada pela oferta alemã da área do sul do Cáucaso, que, segundo a

diqos" fica livre das alusões propaganda nazista na Turquia, pertence à Turquia porque muitos povos

vaga.mente Hloaôfícos ," socio- de raça turca vivem alí. Acrescentou o �unciol1ário nazista que na Rús

lógicas e econômicas, �ien ti- sia a Alemanha planeja construir uma "mur�lha oriental" para passar

ficamente um tanto duvi I} inverno e permanecer atraz dela, com propostas de paz. Acrescentou

dosas, e que só consegue l�ue tanto o Mar Negro como o Mediterrâneo tornaram-se lagos alemães.

impressionar' aos leigos. Uma muralha nazista terá "base nas montanhas do Cáucaso, entre o

Volta-se mais para o cinis Mar Negro e o mal' Cáspio e outra no Báltico ou Leningrado". Segundo
mo dos falsos mendicantes, o oficial nazista, a linha "estender-se-á ao Volga, partindo de Auskran
e numa das poucas vezes e Stalingrado e Voronezh, mais ou menos até a atual frente nazista man

que aborda o tema da pri- tida pelos alemães nos set.ores centrais da Rússia.

meira, é num monologo,

::;�:� ::inf:i�c�o l,����s:,� Peças �enul'nas FORD'ministrado pelo presidente
do Sindicato. Aproveita
com habilidade os inumeros
estratagemas de que lan-
çam mão falsos mendigos SO'

" ,,,

(entendendo-se aqui no bom com os concesslonarlos:
sen tido, e não no que lhe
empresta Joracy) no exerci- Tulfi Amin & Irmão
cio da profissão, para co- Cons. Mafra, 54-(aixa postal 171-Fonemover a caridade publica.
° autor demonstra mesmo
um regular conhecimento
do assunto, aliás im pres
cindivel quando se pretende
traduzir a realidade.

R1DCORDE SUI�·A�[}i]JUCANO DE
Nl\'l'AÇ'ÃO

Ouayaqufl, 12 (U. P.) - o nadador
Acel Gilblat superou o recorde sul-ame
ricano ele 200 metros, estilo I ív rc, cobrin
elo essa distância em 2'14"9,10. O recorde
anterior pertencia ao nadador argentino
Duranona, com 2'16" 7,10.

CAHPEOXA'I'O C.\RIOCA
Iniciando o turno final elo Campeonato

Carioca, estão marcados para o próximo
domingo. os seguintes encontros oficiais:
Vasco x América.
São Cristóvão x Bangú.
Botafogo x Madureira.
Fluminense x Bonsucesso,
Flamengo x Canto do Rio.

·Vida Social

Livre-se da prt
são ... de ventre I

As

PILULAS DE

REUTER

uha Nacional de Aviação por essa grande cervejaria, disse, de impro
viso, o sr. Assis Chateaubriand, as seguintes palavras.

"Felicito o corpo de acionistas da Brahma pel o seu expressiv o ges
to. Esta casa é uma das empresas mais progressistas e adiantadas do
Brasil. Que de admirar seria que ela oferecesse máquinas de h:eino

A Alemanha sabe que não
derrotará os 'Estados Unidos
Como Guilherme ,II, Hitler apoia-se na

guerra submarina

De nossa parte, aderimos às manifestações de louvor recebidas pela Nascimentos:
Diretoria da Brahma e apresentamos-lhe, por intermédio do seu muito Pelo nascimento de sua
digno representante geral neste Estado. sr. Vitor Busch, nossas caloro- garotinha Elóa está em fes
sas felicitações pejo nobre gesto, fazendo votos que a poderosa Emprêsa tas o lar do sr. cap. Con
continue na sua vertiginosa prosperidade, para a crescente grandeza ceição Nunes de Miranda e
do Brasil. de sua esposa, sra. Maria

Heloisa Rego Miranda.

Ocorre hoje o dia do Chauf- Alugam-se diversas salas,
feur. Disputando como nós ou- p/médtcos, dentistas ou a d
tros o seu lugar ao sól, no ganho vogados, sitaR à rua Tira
honesto do pão de cada dia'ldeotes, 14 (sob).
êles, tambem, merecem a sua Vende se tambem uma oti
data. E nessa data, irmanados ma armação envidraçada pI
como outróra os deuses do Olim- escritorio. Tratar à Rua Fe
po no dia de" gratia", êles iíppe Schrnídt, 19 Casa Dau
podem esquecer as vicissitudes fl1) 1 flvs -}
da vida, para alcançarem um

_ Comprai na Cf SA MISCEmomento de ilusão feliz... -

I.ANEA é saber economizar'
- Singelas, mas expressivas,

serão as comemorações de hoje,
culminadas com animada "soi
rée" dansante no Clube 15, O Dr. LAURO DAURA, a
Será, outrossim, ,empossada a nuncia aos seus clientes,
nova Diretoria, da União Bene- Que mudem o seu consultório
ficerite dos Chauffeurs de Santa para a Rua Tiradentes n J 4
Catarina, em sessão solene. Como onde atedderá das 10 às 12
nota humoristica dos festejos e das 15 às 17 horas.
haverá um Jogo entre as" aguer-
ridas" equipes de profissionais
do volante, particulares e de Ialugueis. Veremos, então, os

"discipulos" de

FriendenreiCh'1desbancando os Procópios, Saul,
Nizeta, etc ...

O "Estado", aqui desta colu
na, saúda os dignos profissionais
do volante, enviando-lhes seus --------

votos de prosperidades.

DI11 DO CHAUFFEUR Salas no centro Falecimentos:
Faleceu a 6 do corrente

em Angelina, neste Estado,
o nosso venerando con ter-
raneo sr. Francisco Miguel
Koerich, genitor do sr. Car
los Miguel Koerich, provis.o
nodo , residente nesta capi
tal. Deixa o extinto viuva,
11 filhos maiores, 63 netos
e bisnetos ..

5v 4

Por iniciativa do Serviço de A Liga de Delesa Nacional, I

Proteção aos Índios, vão ser re do Rio Grande do Sul, está)alizados importantes estudos distribuindo pela nossa impren-Ietnográficos sobre os diferentes sa e o público em geral, um

grupo indígenas que habitam o artigo intitulado. «A mulher
território brasileiro. Com êsse sob a tirania nazista», da au

tim, técnicos daquele serviço toria do conhecido escritor pa
penetrarão o sertão, tendo o de- trrcio, sr. Tales Velinho, alto
partamento tornadoas providên- tuncionario do Secretaria da Clínica médico-cirúrgica do

Cabelos brancos 1 LOÇÃO DR. SAULO RAltIOScias preliminares nesse sentido, Agricultura daquele Estado.
MARAVILHOSA! Especialista em moléstias de

organizando o pessoal conveni: Como o título o denuncia, senhoras - Partos.
.

d T I V AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: es-
ente e montando um laboratório cuida o artigo o sr. a es e- Não dorme o (arras- t'ômago, vesícula, útero, ovários,
apropriado. O ministro da A- linho da posição de escrava da apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

CO dos bárbaros PLÁSTICA DO PERíNEO - Hérnias,
gricultura obteve do chefe do mulher na Alemanha de Hitler, hidroceJe, varicocele. Tratamento sem

. Estocolmo 13 (H T M) - dor e operação de Hemorroides e vario
governo autorização para a en- onde ela teve que renunciar a,. ' ". .' zes _ Fracturas: aparelhos de gêsso.
trega àquele Serviço de um a- todos aqueles atributos de do·; A lI�lprensa suec� .

notícia .de Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Berlim que nos últimos dias Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Idiantamento de' 735 :500$000, çura e virtude que lhe atribuiam _. ." Fone, 1009

destinado à aquisiçãoédo mate- e reconheciam os homens civi- houve doze e:,ecuçoes capitais, Horário: Das 14 às 16 horas,

diaria.,.rial indispensavel à realização l izados, pois a propaganda de sendo de dOIs_belgas, quat,ro mente.
_

daquela iniciativa. Goebbels e a coação nacional- checos, 5 alemaes e 1 polones. -------

* socialista transformaram-na, à

C d
,/

A Ordem dos Advogados do semelhança do que foi feito

art Cl zes oBrasil acaba de reeleger seu com os moços alemães, noutras (_A'" .presidente o sr'. Fernando Melo tantas peças do morticínio e da
Viana' Das ·20 delegações pre- indignidade em que se afoga o

sentes à reunião 19 votaram no Terceiro "Reich".
jurisrta mineiro, havendo apenas E' uma inteligente contribui-
um em branco. ção, não há que duvidar, para

* o esclarecimento do nosso povo
Foi baixado decreto de- a respeito dos beneficios da

terminando que continúa ideologia que tantos e tão gran
em vigor a disposição .

que des povos escravizou na sua

regula a apelação da prova sanha homicida.
de nacionalidade brasileira -=;:;;;C;;;;;a;;;;;b;;;;;e;;;;;lo;;;;;s=;;;;;b;;;;;r;;;;;8;;;;;n;;;;�;;;;o;;;;;s;;;1;'=;;;;L;;::O:;;;Ç;;::;:Ã;;;:;;;Oe quitação com o serviço MARAVILHOSA!militar. As cartas terão
prazo de validade por três
anos não podendo ser reno

vadas.

AVISO

ÚLTIMA ·H·ORA
Um novo tipo de bombardei

ro está sendo usado pela RAF.
E' dotado de 4 motores, de
1.260 H. P., e sua velocidade
é de 480 kms. horários. Póde
conduzir 8 toneladas de explosi
vos. Seu peso é de 30 tonela
das e está armado com 2 ca

nhões.
'*'

A ilha Formosa foi bombar-
deada por aviões aliados. Essa
notícia ainda não foi confirma
da.

Camisas, Gravatas, Pijames, *
Meias das melhores, pelos menores O movimento de rebeldia na
precos só na CASA MISCELANEA, India, ao que se anuncia, co
- Rua Trajano, 12. meçou a declinar. A situação

está quase dominada pelo go-

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO
Rua João Pinto. 'I - Fone I.ft61

RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft - Fone I.ft56

FRACOS II

ANtMICOS
TOMEM

fln�o CreDsatada
"SILVEIRA"

Grand. T6ni�ó

dia
A's 7,30 horas

Aventuras
de Ruck

SALAS
Com Mickey Rooney e Walter

Connolly
Cine Jor. Bras. Ixllt3

O almirante Guilhem comuni
cou ao diretor do Pessoal da
Armada que resolveu nomear

�roa çomis$ão pre�jdida {leIo al-

Alugam-se algumas salas
do prédio à rua Victor Mel
reles n' 18. Tratar com João
Matias Gustenhoffeo, no mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horae. 10vs.aIt " º

Complemento Nacional (D.F.B.)

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

A's 7,30 horas

•

Muralhas de São Francisco
Com Burghes Meredith

2(") Início do seriado:
A volta do cavaleiro

selítarte
Com Robert Levingstone
Getulio Vargas, o homem

providencial
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos

horasA's 7,30

Tudo isto e o
céutambem

Com Charles Boyer
Davis

O nordeste

e Bette

Complemento Nacional (nF.B.)

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

verno.

...
O Ministério de Marinha nor-

te-americano expediu comunica
do declarando que a infantaria
de marinha consolidou suas po
sições, nas ilhas Salomão. Os
japoneses estão sendo batidos.
Os aviões aliados continuam seus

ataques.
...

A polícia de Vichí procura
ativamente dois patriotas fran
ceses que tiraram de um de
pósito em Clermont-Ferrand cer

ta quantidade de dinamite. As
autoridades de Vichí presumem
que sejam sabotadores.

'*'

O ex-presidente do Mexico,
gral, Lázaro Cardenas, foi no
meado comandante supremo das
forças de terra, mar e ar me
xicanas.

,

I

,.I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


