
{As aguas do rio Don estão rubras de sangueMOSCOU, 15 (REUTERS) .� NÃO SE PODE NEGAR QUE É BASTANTE CRíTICA A SITUAÇÃO DE VORONEZH,
ONDE, EM CONSEQUÊNCIA DA FEROCIDADE DOS COMBATES, QUE JÁ .SE VÊM .TRAVANDO HÁ .DIAS,
AS ÁGUAS DO DON ESIÃO TINTAS DE SANGUE. ALIÁS, DEPOIS DAS ENORMES PERDAS SOFRIDAS COM O
CRUZAMENTO DO RIO, o C'OMANDO ALEMÃO ESTÁ AGORA REORGANIZANDO .AS .SUAS .FORÇAS .E
PREPARANDO·SE, TALVEZ, PARA .. MAIS UM ASSALTO ÀS POSIÇõES .. RUSSAS, QUE AINDA SE DEFEN·

DEM E SUSTENTAM o EMBATE INIMIGO..

Cresce a venda de
bicicletas

Pão popular com
mistura de milho

Rio, 15 (C. M.) - A Comis
são de Gêneros Alimentícios,
após estudos realizados sôbre a

situação da farinha de trigo, re
solveu manter os seguintes pre
ços para o pão: 1$600 por uni
dade de quilo; $800, por unida
de de meio quilo; $400, por
unidade de 250 gramas; $200-
por unidade de 100 gramas e

$100 por unidade de 50 gramas.
Será lançado um novo tipo de
pão popular, com mistura de
milho, que obedecerá aos se

guintes preços: por unidade d.
quilo - 1$200; meio quilo $600,
e 250 gramas $300.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

ANO XXVIII de Julho de 1942 I

Rio, 15 (C. M.) - As casas

I que negociam com bicicletas
têem tido inúmeros pedidos
dêsses veículos, o que aparece
como consequência imediata da
falta do automovel como meio
de transporte. Em alguns dos
mais importantes estabeleci
mentos comerciais especializa
dos na venda de bicicletas ou

vimos que o estoque existente
no Rio, daquelas máquinas,
decresce na razão direta do vo
lume das vendas, o que faz crer

que, dentro de poucos meses, já
não haverá, na cidade, mais
bicicletas à venda.

Florranónolts - Quarta .. feira. 15

Apelo para «segunda frente» Am�i!�,�al���e p )o� !�����.s��end��es���c�!�Cabelos brancos 1 LOÇÃO juntaram-se à polícia alemã em encarniçada batalha com to-
MARAVILHOSA I Moscou, 15 (U. P.) - A rádio-emissora desta capital, co- dos os matadores do estilo contra um grupo de franceses que

rnentando os últimos acontecimentos bélicos, informou quo.j se levantaram em Houdin, no Departamento de Passo de Ca-
Barbarismo nazista atualmente, o exército russo está resistindo aos mais furio- lais, atirando granadas de mão contra os ocupacionistas. O
Londres, 15 (A. P.) - Noti- sos golpes assestados pelas forças alemãs, no importante vale

grupo armou barricadas, entrincheirando-se em uma casa da
cia-se que os nazistas arrasa- do Don. Em prosseguimento ,fez o locutor um apêlo aos alia- localidade e reagindo ferozmente. Por fim os soldados alemães
ram uma aldeia na provincia dos no sentido de ser aberta, quanto antes, a segunda frente d fe os gen armes ranceses conseguiram invadir a casa, de onde
meridional norueguesa de To- européia, de acôrdo com os convênios firmados recentemente. os rebeldes fugiram não sem continuarem a atirar suas grana-
lemark, matando todos os seus "É Indispensável - disse - aplicar os planos estratégi- das e outros explosivos.
habitantes inclusive as mulhe- cos do comando TUSSO e concentrar os exércitos dos países Houve um morto entre os rebeldes e um transeunte ficou
res e as crianças. I an�antes da liberdade nas. zon�s mais importantes, para ani- ferido.
Essa noticia foi aquí ouvida, quilar as forças armadas httleristas ". Acrescenta que já é tem- - _

através de uma irradiação. Por � po de se aplicarem golpes demolidores contra o Fuehrer gel'·

RII-.uUI-dos pela Convocaça-o os loncl·onarl-os pu'bll·cOSenquanto, o govêrno norueguês, II mânico, partindo de todas as partes, e aproveitar a perrna- H
no exílio, pela voz de um in- nência de centenas de milhares de nazistas, que lutam na

formante autorizado, declarou I frente russo-germânica, para iniciar a ação decisiva em ter- RIO, 14 (C. M.) - O general' sejam convocados e sujeitos à
nada saber a respeito. I ritório soviético. Gaspar Dutra, ministro da tições distintas, com vantagens incorporação os individuos

Guerra, baixou ontem o seguín- que a lei assegura, não terão nessas condições (funcionarios
te aviso: "Tendo em vista que seus direitos prejudicados, nem públicos em geral), se por ou

é reduzido o contingente de re- seu afastamento dessas reparti- tros motivos não fizerem jús
ções seria de causar transtor- à isenção ou dispensa de incor ..

nos na marcha dos serviços res- poração".
pectivos; que isto é tanto mais Essa determinação se refere
verdadeiro quanto se considera às lc. (Distrito Federal), 2a.
que a convocação e incorpora- (São Paulo), 3a: (Rio Grande
ção incidem sôbre os de três do Sul), 4a. (Minas Gerais), 5a.
classes apenas, que só agora (Paraná), 7a. (Pernambuco),
iniciam sua carreira nos díver- 8a. (Pará) e 9a. (Mato Grosso).
sos quadros do funcionalismo; Regiões Militares, que estão
que, finalmente, só em casos autorizadas a convocar os re
excepcionais se justifica qual- servistas da disponibilidade
quer excepção, recomendo-vos para o exército ativo" .

------------_---

último homemAté o último cartucho e o
Moscou, 14 (Reuters). - Confirmando as informações conhecidas sobre a seriedade da

situação na frente do Don, a emissora desta capital irradiou, hoje, um apelo exortando as tropas
"a lutar até o último cartucho e até o último homem". Esse apelo estava concebido nos seguin
tes termos: "Gigantescas e sangrentas batalhas estão sendo travadas perto de Voronezh e nas

margens do Don. O inimigo está lançando mão de todos os seus enormes recursos, atirando-os

• desapiedadamente à luta afim de conseguir alcançar as vastas estepes do rio. Essa invasão do

r sólo russo, levada avante pelas hostes barbaras de Hitler, faz perigar seriamente os centros vitais
do nosso país. Foi nessa região que os nossos antepassados souberam enfrentar e dominar todos os

seus mirrngos que tentaram invadir o sóle russo. Grave ameaça paira agora sobre a nossa

patria. O inimigo deve ser e será definitivamente esmagado".

. Brà��!!�����c.�O�, ��a�Pª!��!e�t�r �!r!��i�l�enl�n� IEstado") - O importante diário in- entrevista com um dos brasileiros

glês "Manchester Guardian" ao pu- que mais se destacaram e, em se-
I

I

blicar U111a reportagem sôbre os guida o articulista tece-lhe os mais l

últimos e sensacionais ataques aé- altos elogios. Disse o nosso valoro
reos contra a Alemanha, referiu-se so patrício que "jámais poderia
muito simpaticamente a alguns conceber que em sua vida pudes
brasileiros que estiveram presen- se presenciar a tão absoluto movi
tes a êsses audazes bombardeios mento de destruição como o que
que destroçaram completamente a foi efetuado contra Essen. Prati

máquina bélica e industrial da Ale: camente, Essen póde sair do ma

manha, impossibilitando-a de proso pa". O nosso patrício ainda des,

seguir em seus planos de outras creveu seu espanto e sua adrní
invasões e de outros extermínios de ração pela magnifica organização Diz O jornal nazista •••

povos indefezos. Ao último reide das esquadrilhas britânicas que,
da RAF contra a cidade de Essen, com fantástica precisão, cumprem
foram 16 brasileiros. O comporta- os ataques que lhe são determi
mento dêsses heróis foi digno de nados pelo supremo comando da

atenção por partes dos valentes es· RAF. As últimas notícias telegrá
quadrões. A eficiência tanto dos pi- ficas vindas de Londres vêm con

lotos como dos bombardeadores foi firmar a reportagem do aludido
extraordinária. Basta dizer que en- jornal inglês, ao mencionarem que
tre os 16, 9 foram nomeados na 01'-167 brasileiros integram o corpo de
dem do dia. .A reportagem do aviadores da aviação britânica.

N. 8587

Estocolmo, 14 (United) - In
for-mações procedentes de Roma
dizem que Mussolini realiza,
nestes momentos, uma viagem
de inspeção, pelo norte da
Africa.

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA !

LOÇÃO

Mussolini na Libia !

servistas de 2a. categoria (dis
ponibilidade para o Exército),
originarios das baterias-qua
dros (arma de Artilharia); que
a dispensa de incorporação dos
reservistas funcionarios públi
cos' relacionados no contingen
te de três classes a convocar,
vem ainda desfalcar a disponi
bilidade; que esses funciona
rios, retirados de várias repar-

Semana anti ..nazista
no Ceará

Fortaleza, 15 (A. N.) - A
Comissão de Defesa Nacional,
fundada pelo Centro Acadêmico
Clovis Bevilaqua, da Faculda
de de Direito desta capital, vai
realizar a "semana anti-nazis
ta" entre os dias 2 e 9 de agos-

I
to próximo, prevendo-se movi
mento de grande amplitude no
sentido de fortalecer a repulsa

. __�. -: do povo contra o nazismo, des-
pertando os sentimentos de
patriotismo das massas popula
res, afim de que não admita
qualquer manifestação contrá
ria à nossa soberania.

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, narasíteses, 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.

Estocolmo, 15 (Reuters) -

Declarando que o avanço ger
mânico na frente oriental "ul
trapassara nossas próprias ex

pectativas", o periódico nazis
ta "Frankturter Zeitung" a

diantou: "Neste outono, a sor
te será lançada. Milhões de
homens sabem que nessas pró
ximas semanas e meses, a guer
ra, se não fôr ganha definiti
vamente por nós, será, pelo
menos, decidida. Não subesti
mamos a produção industrial
bélica norte-americana; mas,
antes que o material que os Es
tados Unidos estão produzindo
possa alcançar o "front", afim
de apoiar a resistência soviéti
ca, esta já terá sido dominada.
E, então, a Alemanha poderá
desfechar contra o Ocidente
toda a força tremenda de que
dispõe" .

*RÂU L LEITE*UM PRODUTO

Produzindo aos milhares o fuzil STEN Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI·
Londres, 15 (Reuters)) - O

in-,
sentes às experiências e no fim ele

vento britânico do fuzil-metralha- janeiro de 1942 foi fechado o con

dor "Sten", está sendo agora Iabri- trato para a primeira encomenda
cada às dezenas de milhares por se- dessas armas, no total de 100.000.
mana tendo batido todos os recor- O fuzil "Sten" para os britânicos
des da produção inicial. é equivalente ao canhão norte- ame-
Éste tipo foi inventado cm dezeru- ricano "Thompson". Muito sim

hro de 1941. Em junho elo mesmo pIes é a ação do referido canhão.
ano o Exército britânico perdeu 11 Funciona por meio do princípio de
maior parte dos seus equipamentos. motores de explosão. •

A Guarda Territorial foi í'orrna
da e levantou-se então grande ce

leuma no sentido de serem fabri
cadas todas as espécies de armas.

especialmentc aquelas que pudes
sem ser produzidas em massa.
Uma comissão de peritos entrou

em serviço e no espaço de um. mês
havia desenhado um fuzil-metralha
dor. O Ministério da Guerra e ou

tros Departamentos estiveram prc-

Machado & (ia.

f:ste fuzil metralhador é quase
tão rápido quanto as metralhado
ras Tonuny e mais rápido do que
[' Schoisser alemão, pesando menos
do que ambos e tendo menos par
tes.

Agências e'
Representações

(.Ix. polt.1 - 37
Ru. Joio Pinto - 5

FlORIANÚPOllS
Sub-.gentes nos princip.ls

muncípios do Est.do.
17P;

Os métodos de produção crnpre
gados, diz o ministro dos Supri
mentos, "espantariam qualquer en

genheiro adstrito à ortodoxia".
•

•

Marcando um

sucesso formidavel
devido os BAIXOS PREÇOS,

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

Parnfleto espalhado na Holanda
Londres, 15 (A. P.) - Telegrama que estão trabalhando para os ale

de Berna: "Segundo o correspon- mães.
dente, nesta capital, do jornal sueco O referido panfleto foi distribui�
Ny Dag, chegaram aq�lÍ exemplares do na Holanda por uma comissão

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI-
de um panfleto publicado na Ho- de rebeldes, que se mantêm clan-

I.HOSA I
landa �1O qU,�1 se concita o povo : destinamente no país, sob ocupa-

� holandes, a levantar-se, logo que ção nazista".
o primeiro sinal da segunda fren- -------------_

Irmandade do Senhor Bom Jesus te fôr dado". Vão atirar os Fortes
d P Hoselt I d (' o panfleto acrescenta: "Nós, os .

OS assos e ospr a e an- holandeses, devemos estar prepara- Rio, 14 (C. M.) - O dístri-
dade de Florianopolis dos para apoiar a criação da se- to de Defesa de Costa, do qual

.VI.80 Assuntos referentes gurida frente, com todos os meios é diretor o general Sebastião
11 à Irmandade do Se-

ao nosso alcance, atacando o
í

ni- do Rego Barros, a seguir de ho-migo e contribuindo para apressar '

nhor Jesus dos Passos e Hos- a vitória". Incita também aos ho- je, ate o dia 30 do corrente, co-
pítal de Caridade. serão día- , lal1(!e�es a organizarem-se em fren- mo parte do seu programa de
riamente tratados exclusiva le ul1l�a para derruba� e casti.gal' instrução, fará realizar, em to-

E
.. os tr-aidores, como o lider nazista d f tífí

-

dm en.te . r:o scrttorto dessa holandês Mussert, que se fez o
as as oI' 1 icaçoes esta capí-

Iustltuição , das 10 às 11 1/2 "quisling" dos Países Baixos, e en-
tal e do Estado do Rio, exerci

horas, com o Irmã') Procura- carece aos trabalhadores a necessi- cios de tiro real, de dia e à
dor Geral Alvaro Tolentino dade de abandonarem as fúbrícas noite.

Sousa, à Praça 15 de Novem- -------------------------
bro, 16 (Pavimento terreo)
Florianópolis, 6 de Julho

de 1942.
.JULIO PEREIRA VIEIRA, Se
cretario 8v-7
Poderes a Roosevelt para

requisitar automóveis
Washington, 15 (Reuters) -

o senador Reynolds apresen
tou ao Congresso uma moção
pleiteando sejam conferidos ao
presidente Roosevelt poderes
para requisitar automóveis par
tículares e outros equipamen
tos de transporte, para fins de
guerra. Segundo a proposta do

I sr. Reynolds, 5.000.000.000 de
dólares seriam separados par.i,

compensar os proprietários dos
veículos requisitados. A moção
pretende que esses poderes vi
gorem até ,1944.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ISTADIl Quarta-feira, 15 de Julho de 1942----------R--:--------- iEi!·iII_;..__r.- IIaIlIIU'·IIIIQ'MPilllolI'"ilIlS_Rl.i.ilitlIllílOIll'.C!iill7IS?XF_1lllift1ol'!t!tWilll !I!IIl!.I_n!!!!!lJl__e kHU!S'�ité'\.iG.�W�.lhW-w;.:.:�

INDICADOR MEDI(J()

Dr. Z. DE LINS �specialista; assistente do Professor Sanson
NEVES do Rio de Janeiro.

Ex-assistente da Clini ca CO n li U I ta 5 .'
Pela manhã, das 10 às 12

'" A' tarde, das 3 às 6Ginecológica da. Facul-
dade Nacional de

Medi-I· Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. ,_ Fonecína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I"I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, es. I�----�j

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

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia,

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

operações de plastíca. ;Consultório à rua Trajano, LIJ
n. 18 (das 10 às I::!, e das I

15 às 16,30)

IqTelefone - 1285
Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

(Copvrigh! da Inter-Americana) sor-riso do condescendência, elo- hóspede, após o que se sentaram,
O "Signorc" Benito Mussolini, giar a maternidade e a virtude, lado a lado, em frente a

ê

le. Benito
Moléstias internas de adultos e crianças. Duce da Itália, defensor da família, apertar a mão de cada uma daque- ocupou, muito Jmpcrt igado, uma

,
RESIDENCIA: Consultório: RUfi Felipe Schmidt n. 38 - Tel, 1426 campeão da virtude doméstica e do las mulheres, e finalmente beijá-Ias grande poltrona, e começou a es-

Rua Blumenau, 28 Residencie: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523 lar, é pai mais uma vez. com galantcr+smo. tudá-Ias à medida que falava suave-

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS. Na manhã em que lhe foi anu n- mente, mostrando-se afavel, cousa
----------,--... ciado o nascimento da criança, Mus- "SIGNORINA" MARIA que sabe fazer quando as circuns-

I O M I solini parecia estar um tanto Í1Ti- O seu discurso começou com as lândias o exigem. Sem dúvida gestosr. Antônio oniz'
Dr AU--CiUSTO DE PAULA Ddireetocrardl.od�Hdoes.Pidteal lado. O seu secr-etário disse-lhe: seguintes palavras: "Boas mães de nos seus velhos tempos de ator ...

de Araga-o "É um menino, Excelência, e tanto Brescia, eu vos saudo. A mulher À medida que observava as nuas�. Flonanopohs
I Ó D êle como a mãe estão passando nasceu para a Maternidade C01110 o jovens, hesitava, pois ambas eram• Residência e Consu t rio: xua Visconde de Ouro Preto 51MEDICO bem". O Duce franziu o sobrolho e homem nasceu para a Guerra". adorúveis. Entr-etanto, sabia que ti-(próximo ao Teatro). -Cirurgia e Ortopedia. C· repetiu, como que maquinalmente: Quando seus olhos deixaram de nha de escolher uma nelas. No diaírurgia geral e Doenças de Senhoras.Clínica e Cirurgiado· V "A mãe... o menino... passando encarar as mulheres que estavam seguinte, uma carta do Palazzo deFisioterapia: Diatermia, lnlra-vermelho e Ultra- ioleta. Itorax. Partos e doenças CONsULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas bem ... Certo, certo !" O secretário sendo homenageadas, fitaram algo Vcnczz ia cndcrcçadu ii "Signorina"

de senhoras. Fone 1.644 arriscou : "1': costume, Excelência, que foi uma festa para eles. Trata- Maria, convidava-a a se mudar para
CONSULTORIO: enviar presentes ... e um bilhete ele va-sc de duas jovens arrebaladoru- Honra, onde lhe fora preparada

,-�------------------------

felicitações ... " Novamente o gran- menle belas que se encontravam uma vivenda confortável.Rua Trajano, 33.
Diariamente das 15 <às D LAURO DAURA MEDICINA e de senhor franziu a testa, respou- perto, sobraçando ramos de rosas e Nos meses que se seguiram, do

17 horas. r. CIRURGIA dendo: "Mande flores e um bilhete açucenas. Eram irmãs, e chama- dornin io alemão, quando Hitler

I
RESIDÊNCIA:

I·' d d
'

C·
r dizendo "Muitas felicidades pelo vam-se Franccsca e Maria Ferroni, mostrava a Mussolini quem era oEX-Interno a ea eira de Clínlca írúrgíca da Faculdade dia de hoje", mas a seguir eruen- filhas de Antônio Fcrroni, professor mais forte, o Duce, furioso, tcntan-Almirante Alvim, 36 de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proetologia dou: "Não, não escreva isso. Faça- de música do norte da Itália, do esquecer, entregou-se de corpoTelefone n. 751. do Huspital Humberto I, de São Paulo,

mos acompanhar as flores das pa- Mussol ini, caprichoso e mal cu- e alma ao seu secreto amor. Nas
;...___ Especialista em doenças de senhoras e doenças anc-retals, Tratamento lavras que julgar adequadas. carado, fez então uma ligeira in- mesas de chá começaram a surgir

I
----'----'i sem operação e sem dôr·tde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno dn lO

-

I t Ih :l
.

1
'

, tratamento da GONORR IA eRONlt A. no homem e na mulher. por proce É possivel que aquele homem, c lIlaçao com o corpo e deixou per- (e a es (a VI( a Intima do ditador

O R r sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia � Diatermo - Coagulação e Infra triste, sentado à sua mesa de tra- ceber que esta"a radiante. VoltaJl' com a sua favorita. Soube-se quer . em igio � Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue balho no Palazzo Venezzia, teHlla do-se para um dos homens d0 sua () peleieiro Reder, da Vila Sistina,li CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5. voltado o pensamento para cerlo comitiva, ordenou que as duas ir, fizera uma guarnição fIe raposaCONSUl,TÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663. dia em que, há mais de um ano, mãs fossem colocadas à sua direi- branca para a cama de Maria Fer,
RESlDtNCIA: Rua João Pinto. 9.• Tel. 1601. eneontral'a a mãe de seu último fi.- ta e esquerda, respecti\'amente, roni e que Mussolini, cm pessôa, ti-

_ , lho. O Duce tinha ido a Brescia pa- durante o almoço que pouco mais nlla aberto crédito para a amante
..iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1'a entregar a "Medalha Mussolini tarde seria .servid.o na Munieipa- nos lllclhores estabelecimentos ro-

de Maternidade" a seis lllUlhe)'cs lidadc, no ({ecorrer do <[ual 11lOS' manos. O murmúrio (TCSCeU a pon.
que tinham tido c criado, cada uma, 11'oll.-se llluito amavel para COIl] as lo de Ecl(la Mussolini, condessa
vll1te filhos. Como se recordava do !luas beldades. Ciano e filha favorita do ditador,
que sentil'a naql1eOla manhã! O sol Denlro rle lima semana, amhas drclarar um dia implorando ao pai:
estava esplênrlido. As lllulheres erue estavam inslaladas no Sibelli Ho- "Mande essa mulher para fora da
receberam ai> llle(lalhas eram crialu- tel, siluado à entrana de Homa. cidade. Se você não pode passar
ras fatigadas, pesadas, tristonhas e Na noite que se seguiu à sua chc- sem ela, conserve-a, pelo menos, fo
rudes. Mussolini, por-ll1, leve que, gada, o Duce apareceu no hotel. 1'a de Roma".
rapidamente, vencer a repngnâncJa As duas moças, com fingida l11odés-
que se.l}tia, compor o seU melhor tia, deram as boas vindas ao seu (Continua no proximo número)

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Mczllmann
Formado 'pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com pràtíca nOB hospltaís europeus
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI
gIene e Saúde Públlca, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e
análise clín ica

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.195

FlORfANOPOLIS

____,..------------------..

II
II

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, ;)3

Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras' e Crianças em
Geral

,CONSULTORJO :

f<ua Felipe Schmidt-Edifi·
cio Amélia Neto·-Fone 1599

\

9 ás 12 e 14 ás 17 horas,

liRESIDENCIA'
°

Av Hercilio Luz, 186
- P�lOne: 1392 -

�Att.nde a chamados !I
14 �

! CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

em

COM SAUDADES DO BRASIL
Lisbôa, 14 (U. P.) - o poeta

Osório Dutra, cônsul brasileiro
em Lion, chegou f1 esta cidade a
chamado do embaixador do Bra
sil, devendo permanecer 15
dias em Portugal.
Declarou à imprensa encon

trar Portugal mais rejuvenesci
do tendo sentido viva alegria
por "ter visto tudo claro, .Iimpo
e com aroma de poesia". O sr.
Osório Dutra afirmou estar en
carregado por Emile Heriot, crí
tico literário do jornal "Le
Temps", de escolher um roman
ce da autoria de um escritor
português que ainda viva para
ser traduzido e publicado no re-
ferido jornal.

-

Falando à-cêrca da situação
da França, disse: "Há tudo a es-Iperar da ressurreição dêsse
país. E' apenas questão de tem
po. Tenho fé inabalavel na
França e nos seus destinos".
Concluiu, referindo-se ao Bra
sil, pela saudade que tem dêste
país, de onde não recebe jor
nais há cêrca de 10 meses.

I lHNHE FHIL UM TERRENO I
A EMPRESA ° SUBURBANA DE MELHORAMENTOS

oferece, a título de bonificação e reclame, UM LOTE DE
TERRENO, medindo lO metros de frente por 30 de fundos
(300 m2.), situado no "PAROUE SUBURBANO", dentro do
perimetro suburbano da Capital de São Paulo, a todos
que decifrarem o enigma abaixo:

I T �� Q V�-pLE�
SOLUÇÃO
NOME
RUA
CIDADE

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudável

ESTADO
Recorte este anúncio e envie-o, devidamente preenchido, a

EMPRESA SUBURBANA DE MELHORAMENTOS
Rua São Bento. 290. 6' andar. sala 12 ,- Caixa Posial 66A .-

São Paulo os Capital
escrevendo com clareza o nome e endereço para resposta,
que será feita pelo Correio.
NOTA - O Parque Suburbano está situado a 500 rse

tros da Estação de Cot ia, possuindo facilidade de luz elé
trica e telefone. E' servido por facil meio de condução,
sendo que, brevemente, confortaveis trens elétricos corre

rão de meia em meia hora. Nos terrenos do Parque Su
burbano existe fonte de Agua Bicarbonatada, analisada
pelo Instituto Bacteriológico, sob n'' 86,

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

Aluga-se uma sala

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 18, 28 e 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com tocas 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

" ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA-----------------

grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua
Esteves Junior, 135. V-32 Selvajaria tolalitaria

Rio, 14 (C, P.) - O piloto Neres Linhares, um dos náufra
gos chegados a bordo do "Poconé", falando sôbre o naufrágio
do "Buarque", fez uma revelação que, por si só, fala mais alto
que qualquer comentário, quanto à selvageria com que nos
atacam os eixistas.

São daquele tripulante estas declarações: '''Foi o momen
to mais terrível em minha vida de marujo. Os submarinos ron
davam os nossos náufragos. Não prestavam socorro. Passavam
próximo de nós, fazendo grandes vagalhões, para que nossos
barcos salva-vidas fôssem tragados".

Outro sobrevivente, o 10 rádio-telegrafista Ciríaco Stra
pini, que ainda chegou ferido, narrou aos jornalistas o que foi
o torpedeamento e as peripécias porque tiveram de passar,
vagando numa baleeira, 70 horas consecutivas, até que foram
socorridos por um destroier norte-americano. Ciríaco Strapini
esteve hospitalizado durante largo período, por ter ficado com
uma perna congelada.

,Dr.

J1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista
DOENÇAS DOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultas diariamente Pela ta�d��h:�sd�� \� 1� l�orhaO:asConsultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

-------------_._------------

Dra. JosephiniJ 5(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CllNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES IPARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 - Tel. 1461.-Residêneia 145õ

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

Ausente durante o corrente mês ..

SAVAS LACERDA

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a��o �:��de Medicina da Universidada do Brasil)
Bx-ínterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Cobertores - Sobretudos - Pantufas
Pulóveres

UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE
SANTA CATARINA

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO .... 33

Não sabe que a diarrhea é
um perigo para a sua vida.
A mamãe porém sabe que
nesse caso deve dar - lhe
immediatamenle E I d o f o r";' i o,
O remedio sem igual' contra
esta terrivel doença.
Para combater as diarrheas
nada existe melhor
que os famosos
comprimidos de

Convido a todos os associados em geral desta União, a com

parecerem na séde social à rua .João Pinto n. 32,no dia 15 do corren

te, às 19 horas, afim de se realizar uma sessão de Assembléia Ge
ral Ordinária, para se proceder à eleição da 110va Diretoria, que

deverá reger os destinos soeiaís no período de 13-8-42· à 13-8-43.
Não havendo número suficiente na hora marcada, se convo

cará nova sessão para as 20 horas do mesmo dia, a qual se realí
zará com qualquer número de sócios.

Florianópolis, 10 de julho de 1942.
ARA0 BONIFÁCIO DE SENNA, Presidente

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Moira, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepckel

Eldoformlo
Dom para os adultos
como para as creanças.

��
•

U��� Inl
•

'Pela Condessa GISELE T ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o PAPAGAIO PARA O "DUCE"

I Um dos diplomatus italianos,
de regresso ii Itália, quis levar
ao Duce um presente simbólico
do Brasil. Considerou que Mus
solini apreciaria um papagaio
brasileiro.
Adquiriu a ave e levou-a pa

ra bordo, conduzindo-a na pró
pria cabine, com o maior cui
dado, pois era o presente ao

Duce ...
Entretanto, um dia, por azar,

uma pesada valise cái sôbre o

papagaio, quebrando-lhe uma

perna. Um médico, que estava
a bordo, socorreu o

,. louro" e

com carinho encanou-lhe a

perna.
Quando chegaram os diplo

matas ao fim da viagem, foram
desenroladas as gases da perna
do. papagaio, que ficou cura elo,
mas mancando no andar.

O diplomata estava aflito pa
ra avistar-se com Mussolini,
a-fim-de fazer-l he a oferta.
Houve a ar1resentação ofi

cial elos representantes da Itá
lia que voltaram ao país pro
cedentes da América.
Mussol ini apertou cordial

mente a mão de todos. O que
levava o pagagaio fez-lhe a en

trega solene da ave. O Ducc
manifestou o seu agrndcchuen
to com efusão:

- Que beleza! Qllc' ex l.raor
dinário colorido!
Colocou o papagaio para an

elar sôbr c a mesa de despachos.
E ficou comovido:
- Infeliz! Que desgraça!

Tem uma perna mais curta l
Infeliz!

O papagaio, diante de tais
manifestações de piedade, per
guntou irritado:

- O senhor quer papagaio
p'ra falar Oll p'ra correr? ..

Farmácia «Esperançe»do
Farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

SALAZAR E A GUERRA
Washington, julho -, (Servi- condenou o chefe do govêrno de

ço especial, da Inter-Americana) Lisbôa a democracia e o libera
- O último discurso que o che- lismo, princípios que formam a

fe do governo de Lisbôa pro- base da Constituição dêste po
nunciou para definir a sua ati- vo e a própria essência da Hís
tude perante a guerra, teve cer- tória do povo de Portugal, e que
ta repercussão nos meios

IUSO-j
são também os alicerces da

americanos dêste país. Como se "Carta do Atlântico", que é,
sabe, os portugueses e filhos de por assim dizer, o Código run
portugueses residentes nos Es- damental dos povos livres na
tados Unidos, sentem a causa da sua luta contra os países tota
América como uma causa pró- litários. A coerência do sr. Sa
pría. Todos êles se ofereceram, lazar pode ser admirada como

sem exceção, ao govêrno de uma convicção pessoal firme
Washington. Há cidadãos luso- mente mantida, contra tudo e

americanos incorporados no contra todos; mas invalida, no

exército nacional, e alguns de- futuro, o inteligente estadista
les lutando no Pacífico desde a português para saír de uma po
primeira hora. Entre os mártí- lítica de neutralidade na guer
res da Liberdade, vítimas da rú- ra para uma política de coope
ria nipônica, há também alguns ração na paz. Daí que nos cír
portugueses de origem. Portan- culos luso-americanos dos Esta
to, nos centros luso-americanos dos Unidos, onde o sr. Salazar
dos Estados Unidos predomina chegou a ter algumas simpatias,
um ambiente de emoção de o seu discurso não merecesse um

guerra incompatível, por assim acolhimento de franca aprova
dizer, com aquele espírito de ção.
fria análise que seria índíspen-
savel para se compreender, em

todo o seu alcance, a atitude de
finida pelo sr. Salazar.
Compreendem perfeitamente

os luso-americanos dos Estados
Unidos quão delicada é a posi
ção do seu país de origem na

encruzilhada da guerra, não só
pela situação .geográfica da me

trópole, como pelas latitudes em

que se encontram algumas das
possessões lusitanas do ultra
mar, justamente consideradas
como pontos estratégicos de pri
meira ordem nas linhas defen
sivas da Democracía anglo-ame
ricana. Reconhecem, portanto,
que os homens que têm atual
mente sôbre os seus ombros a

pesada responsabilidade de di
rigir a política internacional de
Portugal, estão mais obrigados
a um silêncio de espectativa do
que às expansões dos seus sen-

timentos ideológicos. Mas, uma
vez que o sr. Salazar entendeu
do seu dever falar, surpreendeu
vivamente a crítica, às vezes

acerba, com que o ilustre cate
drático de Coimbra verberou os

fundamentos políticos das De-' Empro-sa Jl.1eger & Irma-Omocracias, crítica que, nesta fa-I 1(;,,0

se decisiva da contenda, não se

I Saídas de Florianópolis às terças e sábados
ajusta perfeitament à posição I Saídas de Porto Alegre para Florianonolis
de neutralidade que o sr. Sala-

I às quartas e sábados
zar, desde o princípio da guer- Saldas de Araranguá às quartas,ra, deu ao país que há 16 anos

governa, com poderes ílímíta- sáoados e domingos
dos.

II AEntre outros sistemas polití- I
Agente em FlorianODOlis: M RIO MOURA

cos, que aquí carecem, igual-' PRAÇA l� DE NOVEMBRO
mente, de ambiente e simpatias, .,_,________ , _

Salão no centro
ALUGA-SE um 6timo salão,
pr6prio pi escrit6rio ou casa

comerCial, sito à Rua Jóõo
Pinto, n= 9. Tratar à Rua Fe
lippe Schmidt, 19.· (Casa
Doura). 15vs·9

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43·CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Ásia e Europa.
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Notí(ia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó·

polls à Rua João Pinto n. 13. (SoLr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo sar.: Franklin Ganzo

Diretor-Pro prietário: Otomar Bõhrn. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

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

v. 30

AVISO AO POVO CATARIHENSE
Linha direta Porto Alegre - Floria nópolis

Mais outro {(despachadO»dard, foi dada pelo ministro de
Informações do govêrno polo
nês no exílio que funciona aquí.
A notícia dizia que Guddard ti
nha morrido em cumprimento
do dever, mas os círculos pelo
neses daquí acreditam que te
nha sido assassinado em confli
to, ocorrido há cêrca de quinze
dias ,entre guerrilheiros polo
neses que lutam pela libertação
do país e as fôrças alemãs, per
to de Zamoze, na Polônia.

Londres, 14 (A. P.) - Foram
obtidas explicações a respeito
da notícia da morte de Erich
Guddard, chefe da "Gestapo"
das Tropas de Assalto alemãs
no distrito de Lublin, na Poló
nia. A notícia apareceu sem

qualquer explicação no obituá
rio do jornal "Krakauer Zeít
tung" .

Essa confirmação, indireta

'embora,
do falecimento de Gud··

_'lL,, _, :•. :..�...

Gabinete Dentario
Cirurgião-dentista JOSÉ (. DE BORBA (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

Rádio: Telegrafia - Electricidade

I
Camisas, Gravatas, Pijames,

AULAS NOTURNAS, Início dia Meias das melhores, pelos menores

2 de Junho-Rua João Pinto, preços só na CASA MISCELANEA.
13, Sobrado. - Rua Trajano, 12.

Os americanos na Nova Guiné
Washington, 14 (A. P.) - O

Departamento da Guerra anun-

I ciou que tropas dos Estados Uni
dos estão tomando parte na de
fesa de Port Moresby, um dos
baluartes do Pacífico, a sudo
este da ilha de Nova Guiné, que

, os japoneses há longo tempo es

tão atacando pelos ares.

Washington, 14 (A. P.) - Não
se sabe se as fôrças norte-ame-

ricanas que agora participam da
luta em Port Moresby incluem
outras unidades, além de arti
lheiros anti-aéreos, pessoal de
terra e aviões de combate. O
comunicado oficial fala apenas
em soldados. Unidades aéreas
norte-americanas há algumas
semanas estão defendendo aque
la cidade contra os repetidos
ataques japoneses .

Coleção de selosI Vende-se uma, bem orga-
nizada, a preço de ocasião.

I
Tratar nesta redação.

5vs-5

i MOTOCICLETA
Vende-se uma, marca «Ar

die», de x 1/2 H P. Ver e tra
tar na casa n= 187, do Saco
dos Limões. 6v·4

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

Representantes:
MACHADO & Cia.

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 110-Fone: 1277

ESTABILIZADOR
Vende-se am para radio.

Tratar na casa n- 175 do Sa
co dos Limões, 6v 3

v,

Nada supéra em
'� eficácia o

O L E O '

ELECTRICO

no tratamento
de dôres reumá
ticas, caímbras,
nevralgias e dô
res ou torcedu
ras de músculos

e tendões,
l�'

••••••••••••••�••••••••••••••••••••• fi••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

I A CASA -ra8$ laMÃOS' I: fará durante todo o corrente mês a mais sensacional liquidação de todos os tempos :• •

: Lãs-Sedas lisas e estampadas-Casacos-Boleros de pele-Martas-'Capas para homens e senhoras, etc. :
: Mais de 2�OOO metros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1- em todos os artigos. :

! Vendas só a dinheiro i• •

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

:••••••••••.•.••••••••••.••.•••••••••••.••••••••"••••••••••••••••••••.••••.;
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 15 l e Julho de 1942

Os n�zistas estão penetrando pouco a poucolMo�cou, 1" SReuters). - As �lti- apesar de lutando em desigualdade
�as informações aqui recebidas nada menos de 5 divisões alemãs, de condições. fazem-nos pagar pre
sobre o desenrolar �a luta an fren- poderosamente apoiadas por ceu- ço excessivamente caro para cada
te de Voronezh deixam entrever tenas de tanques, aviões e forma- polegada de terreno Que são ohri
que, apesar d�s .enormes yerdas em ções de artilharia, conseguiram CTt.·· gados a ceder.
vidas e ma�enals, q:',le vem sofren- z.. r O Don em vários pontos e estão Além disso, o comando alemão
do, os nazl�tas estao aumentando n.ar telando as posições de defe-sa lancuu uma outra poderosa ofensi
cada vez ma�s a sua penetração pe-. dos ru�sos na área daquela Iocah- va 'contra Boguchar, empregandolas terra� ne"õras da Rússia, no

av�n-I
dade. E exatamente ai que os na- forças de todas as armas, preten

�o em d,I�'eçao aos poços petrollfe- zistas estão sofrendo (I maior de'J- dendo conseguir mais um ponto de
lOS do Caucaso. gaste de toda a sua nova ofensiva, apoio nessa região.
Realmente, se sabe, agora, que uma vez que as tropas soviéticas,

MM vwc:ev'Mll11 .=., ..

Ecos e Notícias IUL liMA HORA
�I

A Policia Secreta alemã (Gestapo) na Grecia desis
tiu de efetuar a prisão do general Papagos (ex- chefe
dos exércitos helênicos) quando este entrou em casa e,
fechando as portas, desafiou os agentes nazistas a que o

retirassem dali.
O gra1. Papagos é acusado de «envolver·se em

política. e ter criticado oficiais gregos que «colaboram»
na administração, chamando-lhes perjuros.

Anuncia Berlim que a coluna sob o comando do 'general,
Von Kleist se encontra apenas a 16 kms de Rostove.

Os alemães atingiram a cidade de Voronezh, sobre o no

Don, e em cujas ruas se luta, corpo a corpo, com estranho
carniçamento.

Duisburgo, cidade indus- encontrados dois alemães farnin
trial do Ruhr e o maior por tos, trajando restos de roupas
to fluvial da Europa, foi on- de marujo e que, por se acha
tem bombardeada por cerca rem em extrema debilidade, fo
de 1:50 aviões brit&r�icos, que ram recolhidos a um hospital.
lançaram toneladas de ex- Acredita-se sejam naufragos do
plosivos sobre objeÚvos mi- submarino alemão recentemente
litares, causando grandes atacado por um avião mexicano.
incendios. Cinco aviões dei- ao norte de Tampico.
xaram de rêgressar. •

*

I
O chefe da "Gestapo" na

Ontem, 14 de Juího, aviões Croacia foi assassinado por
britânicos soltaram sobre a Fran- granada de mão lançada contra
ça 5 milhões de folhetos, com seu automovel. Em represalia
uma mensagem do ministro sr. os alemães executaram 700 ci:
Anthony Eden, assegurando que dadãos croatas.
a Grã-Bretanha, ao terminar a

guerra, restaurará todos os
r
ter

ritorios franceses" event-ual- ; ....."""'_""_""........, _

mente ocupados.
•

O «Diario Oficiai do Estado»,
de ontem, publicou o decreto
lei n. 663, que reorganiza os

quadros do funcionalismo pú
blico civíl do Estado. O decre
to, com os quadros anexos, ocu

pa cerca de 16 paginas daquele
diario.

Cartazes- do clia
*

A Secretaria de Segurança PÚ-
blica suspendeu, até segunda oro

dern, o emplacamento de auto
moveis particulares e a frete.
em virtude do racionamento da
gasolina.

*

Foram transferidos os drs.
AIvara Goes Valer iano, do H. M
de Florianópolis para o 14' B.
C. (Florianópolis), e Augusto
Ferreira de Paula, do 14. B. C.
para o H. M. de Florianópolis.

A's 7,30 horas A's 5,30 e 7)�0 horas

Segundo decreto recentemen
te assinado pelo sr. Interventor
Federal, a partir de 20 do cor

rente o período de trabalho nas

repartições administrativas do
Estado será o seguinte: Na ca ..

pital: das 11 às 17 horas, ex

ceto aos sábados, que será das
9 às 12 horas. Das 14 às 14,30
horas, terão 00 funci'onários,
na capital, direito a um quarto
(1/4) de hora, para café. Fóra
da capital, exceto aos sábados,
das 9 às 12 e das 14 às 17 ho
ras.

A's 7,30 horas

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

Quero casar-me
contigo

Floresta
encantada

Com Tim Holt e Virginia
Gilmore

Sonho maravilhoso
Com Alan Jones e Mary

MartinCom Sonja Henie
Payne

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)

Johne

Complemento Nacional (D.F.B.)
P a r a c a t ú - A Cidade

Monumento
Cine jornal brasileiro '2 x 94
Viva o esporte (Desenho)

A Missão Militar Argentina
visita SABARA'

Musica Espumante (shor t)
Preços: 2$500 e 1$500
Livre: de Censura

Preços 1$500 e 1$000
Livre de Censura

fVid� -SO-d�� i �������:�o��:���, -L����-Lt���;,����;):�����a��,- I de pessoas foram detidas naquela I medidas recentemenle impostas por

Fasem aD08 hoje: I' c,apital e em três outras cidades ita-I Mussolini, está sendo interpretada
A d d horit L'I' Jianus, por haverem protestado con- corno prova do rccrudescirnento da

pren a a sen on a e la 1
.

I
' ,

. -

'" 1 I '1 l'
'

M d
.

d' I t f'ilh d
ra o prosseguimento (a partici- oposiçao .. en 1'0 (O part.ír o aSCJS-

e erros, 1 e a I a o nosso ãn rl r 'I' I I' I'
'

t
dA F paçao (a ta la na guerra. As mcs- a. :'11 r e esses eC0l101lllS .as, cncon-

preza o conterraneo sr. ran- . - ,
' .

.

'M d
.

1'1'
mas informações adiantam que es- Ira-se o professor Stcf'ani , membro

CISCO e eiras, euoeiro: I tã I
.

d' I G d C II 1- ist I'
.

P I J I L I. ao senr o espera as Importantes ({) ran e onse .10 'aSCIS a, o qua
os Jovens au o e oe an- I .. - .', ,

rilh d W 1 L modificações na chefia do Partido se manifestou contra a remessa de
ge, I os o sr. a ter ange e F

.

I Ii.

d desnorti
<ascísta ta 13110, e que a campanha trabalhadores italianos para a Ale ..

aprecia os esportistas: . .

iad I'
,.

1
P d X·.'

111lC!a a pc a imprensa italiana con- mau ia.
o sr, e ro aVIer, co-pro- I

__

prietário da conceituada "Livra-jria Moderna"; I
a exma. sra, d. Diva De

laytti Moritz , esposa do sr.

Carlos Moritz.

Decreto recente da Interven
toria Federal exonerou, a pedi
do, do cargo de Promotor PÚ
blico da comarca de Jaraguá,
o dr. Abelardo Fernando Mon
tenegro.

Foram concedidos 60 dias de
licença ao sr. Armando Cuneo,
10 escriturário da r. O. E., sem

vencimentos, segundo decreto
da Interventoria Federal, para
tratamento de saúde de sua es

posa .

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria ede escrituração mercantil

Organização de escritaS, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n, 18 -- Fone 1.467

Foi nomeado o dr. Sérgio Au
gusto Boísson, pela Intervento
ria Federal, para exercer o car

go de Promotor Público ela co
marca ele Jaraguá.

Dr_ RemígíoVolvendo a suas ativida·
des profissionais, agradece
a imprensa que noticiou su a

doença a seus médicos as

sistentes, Drs. Munis Ara
gão e Rozário Araujo, sua

dedicação fraternal de cole- i maior êxito o primeiro exerci
gas; aos colegas que o con-l cio de "bIack·out" realizado
fartaram com suas presen I nesta capital. A população 10cHI
ças; aos amigos que o VlSl I demonstrou durante o mesmo

taram e a todos que mani-/ magnifico
espírito de disciplina

festaram interesse por sua e cooperação, não havendo ne-

saude. /
nhum acidente a registrar.

CASA MISCELANEA, distribui-; 156 milhões de doia-
dora dos Rádios R. C. A. Victor, res por dia !

�!��;�S e Discos. - Rua Traja-
Washington, *15 (Reuters) - O plano' alema-o era atacarO b· d N I eh I ,A importancia gasta pelo gover-

em alxa or oe ar es em, no dos Estados Unidos para fins

EE UU IM'Belo Horizonte I bélicos, elevou-se, durante o mês

OS pe O eXI·coBelo Horizonte, 1 (C. M.) de junho p. passado, a . . . .

.

-Transcorrem com brilhantismo 158.600.000 dol ares diários - ..,
as homenagens oficiais e popu- anunciÇl o Departamento da México, 15 (Por John Lloyd, trando que o México jamais
Ja res ao embaixador britânico, Produção de Guerra. da Associated Press) - O te-' consentiria em abrir mão de
Sir Noel Charles, e as recepções nente-coronel Armando Lozano' sua soberania, tanto mais quan-
da sociedade belorizontina a Bernal, ex-adido militar mexi-I do se tratava de ato contra um

$Lady Charles, na visita que fa- Ronaldo Antonio Salum cano em Berlim, acaba de re- país irmão do continente,
zem a Minas. Ainda no primei./ velar, em uma entrevista, qlh� "cortaram suas esperanças no

ro.dia da visita, o embaixador I e a Alemanha planejára o desem- nascedouro". .. No cumpri-
da Inglaterra foi ao Palácio da Jorge José Salum barque de uma força de

inva-,
mento de meu dever, eu, desde

Liberdade em visita ao gover-! são no porto mexicano de Tam- as primeiras insinuações ale-
nador Benedito Valadares, acom-: participam aos parentes pico, para atacar os Estados mãs, avisei o meu govêrno e

panhado de toda a sua comiti*! e amiguinhos o nasci- Unidos, oferecendo ao México, continuadamente sempre o

va. O chefe'do governo minei- I
mento de sua irmazi- em retribuição ao consenti- mantive ao corrente das insis-

ro recebeu o ilustre visitante às I' nha MARIA ELIZABETH menta para êsse desembarque, tências nazist.as".
15 horas, cercado de todos o "compensações territoriais".
seus secretarias e auxiliares de

I O plano alemão - acrescen-

governo_ I Fpolis., 12 de julho de 1942 tou o ex-adido militar - foi

Foram, nessa ocasião, presta- preparado durante a invasão
das honras militares ao embai I da Polônia, em 1939, dois anos

xador Noel CharlJs, pelo 6'. B.: 4_7_0 3_v_s-_2 portanto antes da entrada dos
C. M., havendo s. excia, assis- Hitler recebeu o Estados Unidos na guerra.
tido ainda, da sacada, élO lado

I embaixador turco
"Os alemães discutiram êsse

do governador do Estado e de plano comigo - declarou o te-
sua comitiva, a uma demons- Berlim, 1;) (A. P.) - (De ir- nente-coronel Lozano Bernal

tração de ordem unida e ao des- I rndiações oficiai!'l) - Hitler re,· -- e mostraram grande interês
file do batalhão da Força Poli-, celJeu O emuaixador turco se em poderem dispôr dêsse
daI de Minas, sob o comando: Heusrev Gerede, em !'leu filIar- nosso porto do golfo, na região
do tte. ceI. Vicente Torres. I te]-g'clleral milital·. O mini!'ltro petrolífera, para base de seu

do Exterior, Joacllim YOU RUl" ataque aos Estados Unidos .. ,

A Comprai na CP.SA MISCE I bentrop,
tamhém estel'e pre· todavia, a resposta desalenta-

LANEA é saber economizar' sente. dora que logo lhes dei, mos··

Exercícios de «black-
oul» em Maceió Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

" e Garganta do
Maceió, 15 (A.N.)-Obteve o i" DR. TULIO RAllIOS

Assistent.e efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso

de especialização e prãtica de ouví
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sansou, na Policlínica de

Botafogo - Rio de .Janeiro
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas
Segundas, quartas e sextas das 17

às 19 horas

Ato recente da Interventoría
Federal removeu o dr. Emídio
de Azevedo Trilha, da Promo
toria Pública da comarca elo
Curitibanos para a de Caçador.

ESTABILIZADOR
Vende-se .im para radto

Tratar na casa n- 175 do Sa
co dos Limões. 6v 3

ii·"
O tenente-coronel Lozano

Bernal, que acaba de regressar
ao México com os diplomatas
repatriados, esteve na Alema
nha até maio dêste ano, quando
o México declarou guerra ao

govêrno nazista e seus satéli
tes.
"A força alemã - disse ain

da o ex-adido militar - está
absolutamente minada, apesar
das vantagens militares que
têm os exércitos nazistas obti�
do, e a guerra se encaminha
francamente para a vitória elas
Nações Unidas".

Washington, 15. -- O sr.

Sumner Welles, secretario in
terino do Governo, em entre
vista à imprensa, revelou que
Vichí recusou dois oferecimen
tos dos Estados-Unidos para
que os 7 navios-de-guerra
franceses que se acham em

Alexandria fossem dali retira
dos e recolhidos à um porto
nor te-americano ou a porto de
qualquer país neutro da Arné
rica, até o fim da guerra,
quando os Estados-Unidos
garantidamente os restituiriam
à França, Uma vez que tal
oferecimento foi recusado (disse
o sr. Sumner Welles). é prova
vel que a Inglaterra, diante de
possível avanço do gral. Rom
mel, ordene a saída dos refe
ridos navios, através do canal
de Suez; e, caso recusem faze-
os Estados Unidos considerarãolo, serão afundados. Neste caso,

justificado o afundamento.

'"

Numa pra:a do México foram
-- __ . --

Trapaceiros
com A Bôca
na Botiia

Leia no novo número de Seleções
o empolgante artigo em que um

sagaz investigador expõe os in
críveis truques usados à mesa do
jôgo pelos trapaceiros profissio
nais. E mais:
• A traição premeditada do Ja
pão. Num artigo sensacional, um
jornalista que esteve ao serviço
do govêrno japonês revela os pre
parativos secretos que há 20 anos

Tóquio vinha levando a efeito
contra os EE, UU .. " Pág. 85.
• "Como devemos educar nossos

filhos para serem felizes e triun
far na vida". O famoso pen
sador Will Durant oferece a todos
algumas regras práticas e interes
santíssimas para a completa edu
cação da juventude.,. Pág. 30.
• O semblante de Judas, A
comovente história do monge-pin
tor que envelheceu a procurar
modêlo para o retrato de Judas,
e, ao encontrá-lo ao fim de muitos
anos, sofreu uma terrível e cho
cantíssima surpresa!. ,. Pág. 36.
• Seis meses entre loucos ! Numa
obra que é um triunfo de livraria,
um popular escri'K>r narra as suas

extraordinárias experiências como

internado numa d.a; mais modernas
instituições criadas para o trata ..

mento de psicopatas. " Pág, 93.
• Quanto proveito podemos tirar
de meia hora de solidão por dia.
O meio seguro e simples de al
cançar a paz de espírito e uma

visão mais nítida e compreensiva
da existência, " Pág, 57.
Não deixe de ler êstes e outros
notáveis artigos no número dr

JUNHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

en-

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

senhoras - Partos.
�J�TA CIRURGIA ABDOMINAL: es,
tõmago, vesícula, útero ovãríos
apêndice, tumores, etc. - 'CIRURGIA
PLÁSTICA DO PERíNEO - Hérnias
hidroeele, val'icocele. 'I'rutaruenm se�
dor e operação de Hemorroides e vario
zes. -- Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.Praça Per-en-a e Oliveira, 10 _

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

mente.
�. --

É mIA DOENÇAMUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PAR..!2_ RAÇA

Barbeiro
N,) «salão Hecord» preci

Sti-se de um oficial de bar
beiro. Tratar diretamente
com o proprietarl0. Praça 15
de Novembro. 6\'-1

Piano
Aluga.-se um Piano Pleyer

em ó�imo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
71 A. 15vs-6

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

o Sabão

Representante Geral no Brasil:
J.'ERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário, 55-A 2.0 andar - Rio

I
DE WETZEL & CIA.-]OINVILLE (Marca registrada)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ

'''VIRBEII ESPEOI },.&Ã� .�'�C(A,• •

[S.Ptt!AUDAO(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


