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l�HANGAI, 17 (H. T. M.) -- UM MILHÃO DE COMBATENTES SOVIÉTICOS, PERTENCENTES NA SUA MAIOR PARTE AO EXÉRCITO DA ÁSIA
CENTRAL, .RECENTEMENTE CONSTITUIDO E IMPORTANTES QUANTIDADES DE PEÇAS DE ARTILHARIA E CARROS, ESTÃO SENDO CONCEN
TRADOS NOS ARREDORES DE STALINGRADO, SOB O COMANDO DO GENERAL ZUKOV,' QUE ESTABELECEU SEU QUARTEL GENERAL EM
VERCHENSCALA, SEGUNDO ANUNCIAM FONTES FIDEDIGNAS. INFORMA-SE QUE O EXÉRCITO RUSSO RECEBEU ORDEM DE IMPEDIR, A TO
DO CUSTO, QUE OS ALEMÃES ATRAVESSEM O CANAL DO VOLGA, NO DON, ANTES DO FIM DE JULHO, CALCULANDO OS RUSSOS QUE

A QUÉDA DE STALINGRADO CONSTITUIRIA UM FAUTOR DECISIVO NA CAMPANHA.

o gral. Góes Monteiro e o quinta-colunismoRio - Julho - (C. E. C.) - Há terminados todos os cúmplices

des-I
ces que tentam estabelecer-no Bra··

p�u:os dias, o i:u�tre militar pa- sa tr�gédia. Nada mais natl�r�l. pa- sil, um regime, de cuja destruição
trrcío lendo notícias estampadas ra nos, portanto, acabar definitiva- depende a grandeza elo nosso fu
num jornal sôbre a ação criminosa mente com êsses mesmos cumplí- I turo.
dos 'agentes estrangeiros que patro
cinam o quinta-colunismo no Bra
sil, declarou com expontaneidade
colérica: "Devia ser instituida a

pena de morte para os traidores".
As palavras do brilhante oficial do
nosso exército são muito significa
tivas, maximé, lembrando-nos que
o general Góes Monteiro represen
ta o mais alto pensamento da clas
se militar do Brasil. Pela inteligên
cia e cultura de que é conhecida
mente possuidor, já estava suben
tendida a atitude dêsse glorioso
cabo de guerra brasileiro. A opor
tunidade, todavia, dessas declara
ções, serve-nos para mais uma vez

aclamar a integridade histórica e

patriótica que permanece intacta
no íntimo e no sentimento dos
responsáveis pelas nossas fôrças

. armadas. E não é só aclamação que
merece o gal. Góes Monteiro ao

emitir tal opinião e sim também
aplausos pelo seu severo e duro
ponto de vista. Que outro destino
merecem os traidores? Estamos,
hoje, vivendo dias de cautela e ri
gorosa precaução. Não basta tor
cei-mos para a vitória democrática.
Cumpre-nos defendê-la e trabalhar
por ela. Faremos jús aos louros elo
triunfo aliado, se para êle tivermos
cooperado com eficiência e segu
rança.Não esqueçamos do dinamis
mo americano que tudo tem feito
para vencer os inimigos ela civili-
zação. Em conjunto com os ingle
ses, os americanos iniciam, nêsse
momento, a aplicação de um gigan
tesco plano de ofensiva que, certa
mente fará com que o mundo, em
próximos dias, recupere sua paz
e sua liberdade. O ímpeto fenome
nal das fôrças militares britânicas
que investem furiosamente contra
todas as frentes totalitárias, dá
um perfeito exemplo para todos
que vêm na vitória da democra
cia uma necessidade universal. A
derrota nazista já está tomando
suas formas. Os bombardeios in
gleses contra as cidades básicas
ela Alemanha, abateram gravemen
te a' capacidade bélica germânica.
Breve está a época da invasão elo
Continente europeu, onde serão ex-

Tanques refrigerados
alemães

Londres, 17 (R.) - A primeira
descrição dos tanques refrigerados
do marechal von Rommel apare
ceu agora no jornal fiscalizado pe
lo govôrno de Vichí, chamado "La
Semaine".
Segundo diz esse jornal, os tan

ques dispõem de um sistema de
refrigeração na sua parte interior
menos exposta.

O ar é asp irado através do Iil-
,

tro, que elimina a areia. Em se-

guida, passa para um tubo refrige
rador em espiral, que faz baixar a

sua temperatura a 20 graus centi
grados. Acrescenta o jornal que é
possível obter-se uma temperatura
ainda mais baixa, mas que seria
perigosa para os ocupantes do veí
culo uma diferença de temperatura
muito acentuada como o ambiente
exterior. O ar refrigerado se espa
lha no i nlerior do tanque e sai por
meio ele aberturas existentes no

této.

_. . ,
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Roupas e alimentos
para prisioneiros

de guerra,
Rio, 17 ("Estado") - Do

sul, chegou um transatlânti
co inglês, que conduz em trân
sito para a Inglaterra 36 pas
sageiros, sendo vários homens
em idade militar.
Em nosso porto foram em

barcadas 51 caixas contendo
roupas, alimentos e remédios
para os prisioneiros de guer
ra ingleses,

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das llf às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1" andar.
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Os sacrificios são de todosIDi�!����7��)eso�a�t��!�'�?�m���?r��litar do "Times", falando numa reunião em Londres, aludiu às
dificuldades para a abertura da segunda frente e disse que "se
a situação na Rússia peorar, é possível que sejamos chamados
a fazer algum sacrifício".

.

A Alemanha possue na Rússia reservas estimadas em
cerca de 40 divisões, que podem facilmente ser deslocadas,
constituindo assim forte obstáculo a qualquer desembarque.
Incluindo a defesa do Oriente Médio e do Extremo Oriente, em
seis pontos da política de guerra, o capitão Cyril sugeriu que
seria aconselhavel escolher o Oriente Médio. As possibilidades
e potencialidade dessa frente, para um contra-ataque com êxito,

Moscou, 17 (R.) -- O rádio desta capital declarou que a

segunda frente deve ser estabelecida. O locutor afirmou que a

criação da segunda frente acarretará grandes sacrifícios aos

povos britânico e americano, mas que êsses sacrifícios seriam
maiores se não existisse a frente oriental. "As batalhas que se
travam na frente oriental __ o acrescentou - são batalhas em

I prol de Londres e Nova Iorque".

Prisioneiros russossão enormes.

Londres, 17 (Reuters) - A
rádio alemã anunciou hoje
que, desde primeiro de julho,
na batalha de Voronezh, ....
118.689 soldados /russos foram
feitos prisioneiros.

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

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA IMelhor seria agora, que depois ...Londres, 17 (R.) - "As nações unidas não poderiam es

colher melhor oportunidade do que o momento atual para a

abertura de uma segunda frente, caso estejamos preparados
para êsse empreendimento" - escreve o "Times", comentando
a retirada das forças de Timochenco sob o peso da ofensiva ger
mânica.

O jornal acrescenta que um ataque de diversão, menos
bem preparado, agora, será melhor do que uma ofensiva bem
preparada depois de a resistência russa ter sido dominada.
Adverte ainda o "Times" que uma resposta para a emergên
cia atual seria o transporte urgente de grande parte de bombar
deadores norte-americanos e ingleses para a frente russa.
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Caracas, 17 (R.) - O

sur-j por
outro lado, que o chefe da I tins, Harwig von Hosse Pohort

preendente grau da infiltração "Falange" é o sr. Max Fernan- - o último dos quais é casado
nazista na Venezuela ficou

pa-I
dez Atano. com uma prima de Goering -

ten�eado pela leitura, de u.m. re- Certas seita� religiosas são c?mo chefes da.s atividades na

latorio concernente as ativída- acusadas de dístrtbuir propa- zístas no refendo porto.
des quinta-colunistas neste país

I

ganda nazista. Assevera ainda o relatório
latino-americano, que fornece O relatório passa, então, a que Valencia (terminal de uma

combustível a grande parte das fornecer pormenores da orga- ferrovia de propriedade hrítâ
esquadras das nações unidas. .nização nazista num porto de nica) é um ativo centro nazis-
Foi revelado que o maior embarque de petróleo, aponta- ta.

grupo dos simpatizantes com o do como fóco de atividades na- Finalmente, compreende uma

1Il1IlUgO está localizado nas zistas. São indicados os srs, lista de todos os chefes nazis
regiões petrolíferas. Foi, ou- Wilhelm Busing, Philip Mar- tas residentes na Venezuela.
trossim, revelado um fato que
não apareceu em outros rela
tórios do mesmo genero, como,
por exemplo no relatório apre

s:-ntado pela <?om�ssão Argen- Nova Iorque, 17 (U ..P.! - A Columbia Broadcasting Sys
tma de Investigações: a part.i-] tem captou uma transmissão de Moscou, anunciando que os

ci�a9ão da "Falange" r;essas I alemães destruiram o famoso palácio Petrhof, construido por
atividades e o grande numero Pedro o Grande, na costa do golfo da F'iulandia, a uns 30 qui
de espanhóis de destacada po- lôrnetros ele Leningrado.
sição que nelas se encontram
envolvidos, em virtude das Biblioteca com meningi�esuas contribuições financeiras. I. --e

O relatório assinala o fato
de muitos falangistas espa
nhóis se acharem ocupando
cargos governamentais. Os 110,

mes dêsses individuas já fo
ram entregues ao ministro do
Interior.
Adianta ainda que os impor

tantes poços petrolíferos ele
Rubio e de Sancristobal estão
sendo dirigidos por nazistas e

que existem numerosos agen
tes inimigos no terminal do
oleoduto da Companhia Mene
grande e da Tigre Oil Co.
Denuncia, igualmente, dois

diplomatas estrangeiros, cujos
nomes são citados, declarando,
CASA MISCELANEA, distribui

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

Feliz, ou infelizmente, não é verdade
Londres, 17 (R.) -- O jornalista Jacques Villesolin, cor

respondente da Agência Francesa Independente no Egito, en
viou uma correspondência à Agência Reuters, desmentindo as
versões propaladas no "estrangeiro sôbre a morte do marechal
von Rommel e do sr. Mussolini, chefe do govêrno, quando voa
vam sôbre as linhas ítalo-alemãs, naquele teatro de guerra.

Marcando um

sucesso formidavel
Obra dos novos vândalos

devido os BAIXOS PREÇOS,

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

Santiago, 17 (R.) -O govêrno decretou o fechamento da
Biblioteca Nacional até o dia 26 do corrente, depois de terem
si;1o .

constatados vários casos de meningite epidemica entre o
público que frequenta a Biblioteca e funcionários desta.

As autoridades sanitárias adotaram várias medidas afim
de cOI�lbater o surto epidêmico e iniciaram a distribuição de
100 mil tabletes de sulfadiazina, recentemente trazidos dos Es
tados Unidos por um avião da "Pan American".

Extraordinario planador alemão
Londres, 17 (Reuters) - (J no- necessárias apenas seis jardas de

vo tipo de avião de carga alen.ào I campo de qualquer espécie para o

que, segundo se anuncia, está sen

do empregado no Don para o

transporte de arLi lharia e muuição
até. a linha de frente é, possível-

pouso.
Se os alemães descobrirem qual-

quer tipo de avião capaz de l rans-

portar tais cargas e Ievan lar vôo e

mente, um planador semelhante ao aterr-issar vcr l iculmcn tc como au

"Gothoa-242". togiro, dependendo apenas de al-
Descrevendo o aparelho, os cor- gumas duzias de jardas para ater

respondentes italianos mencionam rissar o fato constitui rá, i ncontes

particularJlle�1Íe sua capacidade Itavellll:nte, uma revolução na ae

para conduz ir pesadas cargas, cal- roriautica.

culando que elas, sejam de G a 8 Outros pormenores citados pelos
toneladas, o que, provavelmente, é correspondentes italianos fazem

exagerado. Menciona-se, ainda, a tarnbcm lembrar o planador "Go
facilidade de aterrissagem, sendo tha".

�E SÓLIDA PARA U�A
EXISTÊNCIA SADIA

Novo tipo de mor
teiro russo

Moscou, 17 (R.) - Novos
morteiros russos, dotados de
instrumento especial que au
menta a sua precisão de fogo,
estão infligindo pesadas per
das aos alemães, segundo in
forma a transmissão da emis
sora local. Centenas de tan
ques, canhões e outros equipa
mentos inimigos já foram des
truidos e milhares de soldados
alemães foram mortos pela
ação desses morteiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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do c quase autómato, pois se sentem co

a ma se já houvcsern perelido a capacida
ele elo raciocínio e do discernimento.

INDIC,iDOR MEDI(JO
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINIUO

Dr. Oialma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça)
Com prática nos hospitais europeus
Olíníea médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Oampanano
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Públíca, pela Uníver
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clinica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado, •

Telefone 1.195
PlORIANOPOLIS

�------------------�

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

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações de plástica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 12, e das

15 às 16.30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

AUende a chamados
14

8 mortos e 4 loucos dentro de uma baleeira

Dr. RemígíeVolvendo a suas ativida
des profissionais, agradece
a imprensa que noticiou sua

doença a seus médicos as

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

dedicação fraternal de cole
gas; aos colegas que o con

fortaram com suas preseri-Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó ças; aos amigos que o V1Sl'poiis à Rua João Pinto n. 1::l. (Sobr.) taram e a todos que mani-
O CLUBE AEROMODELISTA. patrocinado pelo Aéreo festaram interesse por sua'

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

. Diretor-Pr�prietário: Otomar BohID. Inscrição desde Alnga-se nma salao dia 25 de MaIO de 1942,

IMatricula: 15$000. - Mensalidade: 15$000. grande e confortável para casal,
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas na PENSA0 SUlÇA, à rua

v.-31 Esteves Junior, 135. V-34

! CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

Rio, 16 U.) - Em palestra com os

jornalistas, Mir-al ele Sousa Oliveira, 2°

piloto cio "Cairú", fez ímpr-essionantc
na rrat i va elas [)(; horas vividas 110 bojo
da balee iru 11. 4, em seguida ao torpe
dcarneuto daquele navio brasileiro pe
los suhmarlnos nazistas que agem no sufocado pelo enr'egelamento que acabou

por lhe' tornar o torax. Os homens pa
ram ele trabalhar e entreolham-se em

Si lêncío, as vestes enxarcadas, coladas ao

corpo. O corpo do paíoleíro é atirado às
águas, e a faina continua. No elia se

guinte, mais oito corpos estão tomba
dos, gelados e hirtos, nos bancos da
baleeira, Tiram-lhes as roupas que vão
servír de agasalhos aos sobreviventes, e

os infelizes náufragos são Ia ncados às
prof'undesas daquelas águas que pare
cem não ter fim.

nham, esgotar a água que Invadu-a
bote.

O pobre paioleiro, cujas pernas e bra
ços j{j estavam dominaelos e vencidos
pela frio, tombou no fundo ela baleeira,

Quatro homens enlouquecem e ou-

tI'O perde a vista. Gritam e se debatem,
proferinelo fr-ases ininteligiveis. Outros
são tomados ele uma furia indescritivel e

se contorcem em alucinações convulsas,
<lilacerando-se com unhas e dentes e es

tr-açalhando as roupas.
O piloto Mu-al ele Oliveira, as pernas

geladas, doendo horrivelmente, continua
no leme, guiando aquele bando de es

potros e ele loucos.
Aviões ele comando 'fostei"') norte

americano, passam voando alto, alto ele
mais para d iv isar na rmensidâo elas
águas a pequerrinu baleeirn.
Afinal, ao despontar elo quarto dia

os seis sobreviventes são saIvos e recolhi
dos por um barco patrulha que os le
va para teri-a, onde acred itavam que já.
mais poriam os pés.

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da. Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital PsI-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULT6RIO: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

R:aE��1�n�I,A�5. DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no mo de Janeiro

I!!IIII I �� Consultas diariamente pe!ata�d��h:�sd�� \� 1� I�O�i1�rasI Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

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

mnr das Cara ibas,
Conta que dos 21 homens que toma

ram lugar 11a mencionada bnlee lra. ao

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

ALEGRIA E
OTIMISMONo estado normal há sempre mo-

tivo para encarar a vida com ale
gria e otimismo. Os tristes devem,
pois, fazer um auto-exame para des
cobrir a razão do desanimo e com

batê-lo. Quando não obtiverem re

sultado, torna-se necessário recor

rer a um médico, que verificará se
a tristeza e a depressão nervosa cor
rem por conta de alguma doença ou

de simples alteração do quimismo
humoral. Neste último caso bastará,
muitas vezes, modificar a alimenta
ção e usar um medicamento de ba
se fosfórica para restabelecer-se.
Simples desequilíbrio da glicemia

ou do metabolismo dos açucares
causa desordens nervosas que pó
dem resultar, também, da falta de
elementos fosforados no organismo.
A medicina atual tem recursos para
ambos os casos. Em se tratando de
deficiência de fosforo, a medida é
facil e consiste em algumas injeções
de Tonofosfan que concorrem para
que o paciente apresente animado
res resultados logo nas primeiras
vinte e quatro horas.

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 todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Seba,stião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
_l_. e -NARIZ, GARGANTA
rspecialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
on�u ta!: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone I1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

ser abandonado o navio, que afundava,
apenas êle e mais cinco companhei
ros lograram escapar com vida áquela
tragédia pavorosa que se desenvolveu
nas águas revoltas elo mal' das Caraíbas.
O paioleiro Júlio foi o pi-ímerro a su-

cumbír, víuma do frio íntenslssímo que
o castíguva, enregelando-lhe o corpo.
Chovia tor-renoiarmen te e o mal' se

apresentava borrascoso, ameaçando sos- No terceiro dia a s.tuacão torna-se ca-

sobrar a baleeira. da vez mais tétrica e inquietante. Um
Enquanto uns remavam, outros ten- silêncio pesado domina os rernanescen

tavam com as vasilhas de que díspu-] tes que trabalham num mutismo obstina-

Não ha necessidade, mi
nha Sen hora, de cada mês
ter séte dias de sua vida sub
traidos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
ra sófre, deve-o á sua impre
vidência, Use A Saude da
Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe fará recuperar

• •
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Dra. Josephina S(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 MOLESTlAS DOS

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

_ (Assistente do prof. Sanson)
I ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS

I
Consultas 20$000 - Operações a combinar

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

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

Reabriu sua clínica

anos de vida.

......
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Â SÁUDE DÁ MULHER

.. , .....
........ -:<�.

Notícia de última hora

Pela Condessa GISELE T.
mecou a reorganizar a sua vida.
Houve, COIlJO percebeu imediata
mente. muito cochicho acerca de
sua vida privada. O seu principal
problema era Rachelc Guido, a mãe
de sua filha Edda, e do seu segundo
filho Benito. Ao pensar nesta pe
quena família, Mussolini franziu o
sobreccn ho. Amava sua filha, em

cujos olhos negros, penetrantes, se
via a si própr-io, mas quando pensa
va em Rachele sentia-se abatido.
Foi nessa ocasião que o rei Vito

ria Emanuele ocorreu em seu auxí ..
lia, dizendo: "Seria melhor que
você se casasse. Essas uniões mais
ou menos casuais estão bem para JS

socialistas, mas agora és conserva
dor. ]� melhor que te cases com
essa senhora. 1:; mais convenien
te ... " Mussolini concordou, casou
se, por fim, e já, então, um homem
respeitável, enfrentou com mais
ânimo os seus anos de frutífero tra
balho.

I EX.i���O �::a���e ����r�ic�C��Wi!r!�d.deI de Medicioa. Ex-estagiário do serviço de ProctoJogia
do Hospital Humberto I, de São Paulo.

-- -i Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento

I""
sem operação e sem dÕr'tde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORR IA CRONICA, no homem e na mulher, por proce-

Dl'. R-m '.8 •.0 sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
I � Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CLlNlCA -MEDICA CONSUl,TÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663.
Molestias internas, de RESIDÊNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 1601.
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORlO :

}�ua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fone 1692
9 ,1S 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av HerCllio Luz. 186

- PilOne: 1392 -

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g��:ra��o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de SalÍde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultórto: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜ<iUS,O DE PAULA Dj�etofa��a��SP�:1Florianópolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Fisioterapia: Diatermia, tníra-vermettro e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dlarlamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

Não obstante, uma ou duas vezes,
ouviram-se certos murmúrios quan
do Felicita Stabile, uma jovem de
16 anos, de cabelos CÔI' de ouro, fi.
lha de um humilde funcionário pú
blico civil, vcrificou que estava pa�
ra ser mãe. Ao pai preocupado fo
ram pagas, então, 40.000 liras reti
radas dos Fundos de Propagand�
da Itália.
Com habilidade e a sua habitual

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

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A.

AGENCIA R·ENNER
RUA DEODORO - .. 33

CEn.TOS DINHEIROS SE·
CRETOS, ..

A infeliz mulher revelou um

dia: "Escrevi a meu marido, mas ;l

gosto c receosa. Alguns elias mais
tarde, os carahineiros prendcram ti

pobre mulher c levaram-na parn
uma cnxovia cm companhia do fi
lho, um bebê.

do, indubitavclmente amante. dramaticidadc, II Duce foi gover-
Vcrificou-se mais tarde a Marchn nando triunfalmente até à guerra da

sôbre Roma, que foi um sucesso. Etiópia.
Orgulhoso, encarando o futuro co-

mo homem poderoso, "lI Duce" ço- (Continua no proximo número)

Os acontecimentos sr aproxima- cada não chegou às suas mãos, sr
varn da explosão de agosto dr 1914. gundo me parecc. Ele jamais veio
Mussolini a principio. esbravejou em meu auxílio ... Finalmrnte, po
contra a guerra, até que um dia, al- rérn, sem que soubesse quem linha
guern da França, incumbido de gas- dado ordem para isso, a polícia pôs
tal' "certos dinheiros secretos do Irene em liberdade c um comissário
govêrno", procurou () orgulhoso lhe disse: "Aqui está algum dinhei
jornalista quo exercia alguma in- 1'0 e um hilhete. Saia de Milão iine
fluência sôhrc o povo italiano. Da dialumcnte, pontue siuão ... " Le
noite para o dia, Mussolini rnodií'i- vando ao colo o seu filhinho Beni
CDU o seu ponto de vista. Dc inimi- to, que, aliás, estava doente, a pa
go da guerra, passou a ser favorá- bre mulher abandonou Milão.
vel à mesma, concitando os seus

adeptos a se alistarem. Muito mais EXPULSO DO PARTIDO COMO
tarde, Irene Dcsler contou da se- TRAIDOR
guinlc forma o que se passou na-

queles dias: "Ti Ilhamos chegado à Enquan lo isso, Mussoli I1j f'óra ex

múx ima pobreza. Benito t rabalha- pulso elo partido como traidor. Aba
va muito, mas nunca tínhamos di- tido pelos ataques dos seus antigos

correligionários, voltou a viver com

Rachele.
Por mais espantoso que pareça,

a verefadc é que, quando, mais tade,
teve que ir para a guerra, por oca

sião da entrada da Itália no confli
to mllndial, 11 Illulheres foram ao

jIinistério da Guerra solicitar, como
esposas, a pensão a ([UC se julgava
com direito. Tudo isto consLa dos
arquivos oficiais... Quando os pe
dirlos foram estudados, somente os

de duas mulheres mcreccram a dc·
viela consideração. Um era o da

nheiro suficiente. Um dia, um cava

lheiro vciu visitá-lo, após o que
ele me mostrou lima vultosa impor
tância. Quando lhe perguntei por
que tinha modificado scus pontos d"
vista acêrca da guerra, e donde ti·
nha "indo aquele dinheiro ficoll
furioso, dizendo: "As mulheres
nunca poderão entender de políti
ca !" A segui r, em tOI11 mais calmo,
disse: "A pl'opósilo, lllinha querida,
acho quc deverjamos vi'ifcr em apar
tamentos separados. Prcciso llluito
dc ficar absolutamente só, nestes
dias ... ". esposa legal, ou da amante, Irene
Irene llludou-se bem a eontra- Deslcl'. O outro era de Rachele Gui-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os alemães exterminariam aluuns milbõesMÉXICO 16 (ASSOCIATED PRESS) -- EM SENSACIONAIS DECLARACõES À IMPRENSA LOCAL A PROPóSITO DE SUA ATUAÇAO EM BERIJM,
ONDE SERVIU COMO ADIDO MILITAR DO MÉXICO, O TENENTE-CORONEL LOZANO HERNAL DECLAROU, ENTRE OUTRAS COISAS9 QUE AL·

TA PERSONALIDADE ALEMÃ TEVE OCASIÃO DE DIZER-LHE, LOGO NO INíCIO DA GUERRA, QUE, SE COMEÇAREM A FALTAR ALI�ENTOS
NA PARTE DA EUROPA OCUPADA PELA ALEMANHA, OS ALEMÃES ::NÃO TERÃO A MENOR DúVIDA EM ANIQUILAR ALGUNS MILHoES DE

EUROPEUS SUBJUGADOS".

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B��
,,�

I_ �� )
�/

o ADVOGADO ACACIO MO-
REiRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escri tório para a rua

«Deodóro s na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Rotêl"

apartamento 112.
Caixa-Postalll0-Fone: 1277

Vende-se um a, marca «Ar·
díe», de H 1/2 H P. Vere tra
lar na casa n= 187, do Saco
dos Limões. 6v·5

Agradecimento e ·Missa

t
MARTA EVA�GELISTA i filhos, irmãos, sobrinhos
ainda acabrunhados pela perda Irreparável de seu
sempre lembrado esposo, pai" irmão e tio DOMIN
GOS E.VANGELISTA, 'vêm, por este meto, agra
decer muito especialmente aos drs. Muniz de A
ragão e Ilmar Corrêa. pelos esforços que fizeram
para satvá-Io. bem como ao Revdo. Frei Norberto

O. F. M. pela assistência espiritual prestada, às Revdas.
Irmãs do Hospital de Caridade e a todas as p ess ôas que
os confortaram por meio de telegramas, cartões e aos qne
pessoalmente comparecerem 80 seu enterramento.

Outrossim, convidam às pessôas de sua relações pala
asstetírem à missa de 70 dia que, se realizará sàbado proxí
mo, dia 18, às 7 horas da manh ã, no altar de N. Senhora
das Dores, na Igreja da Ordem Terceira de São Francis.
co, pelo que antecipam sinceros agradecimentos.

Farmácia "Esperança)do

farmacêutico NILO LAUS
_ Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

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

Mercado, frente à Casa Hcspcke),
FONE 1.642

Gigantesco couraçado terrestre
São Paulo - Julho - (C. E. C.) do de rodas semelhantes aos tan

pertou simpatias, mesmo porque,
estava fundamentada em dados

Linha direta Porto

teóricos de grande sabedoria. E is
so fez com que fosse aproveitada.
Hoje a Inglaterra está fabricando
em seu território ou em terras de
seus domínios, vários dêsses gi- Gabinetegantes que aterrorizarão os mais
potentes exércitos. As dimensões

Disturbios
-

.Renaes'.

Ap.��!��6t;��.) e p!sa!O!!��!!rcl!�!f�l!!a�����i! IIIro da Panair transitou por esta ca- dentes ocorridos em Buenos Aí

pítal o dr. Damonte Taborda, depu- res e em outras cidades da Ar
tado argentino, que regressa elo gentina,onde os populares, indigna
Rio de Janeiro, com destino a Bue- dos com os recentes torpedeamen
nos Aires. tos, apedrejaram estabelecimentos

O deputado Taborda é um dos comerciais dos súditos do Eixo,
nomes mais em evidência no cená- hostilizando também as institui
rio político da Argentina, no mo- ções sociais dêstes.
mento, pois a imprensa se tem
ocupado largamente de sua pessôa,
assim como de sua ação, defensor,
que é, da política de rompimento
com o Eixo.

S. s. foi quem dirigiu, também
.1'01' escolha do govêrno do seu

país, a comissão que procedeu ás
investigações em torno das ativida
des anti-argentinas, trabalho que

Idespertou o interêsse de toda a
América do Sul.
Durante sua passagem por esta

capital, o deputado Taborda foi
abordado pelos representantes da
imprensa, declarando-lhes, inicial
mente, que voltava do Rio de Ja
neiro plenamente satisfeito com o
ambiente que havia observado no

Brasil, ambiente de franca e since :

ra simpatia à causa dos países alia
dos que combatem a barbárie tota-
litária.

.

Adiantou s. s. que, juntamente
com seus colegas de bancada, con
tinuará batalhando no Congresso
argentino pela causa das demo
cracias.
"Na última vez que estive em

Pôrto Alegre - diz o deputado Ta
borda, - afirmei que a maioria
esmagadora do povo de meu país
é contrária à continuacão da ami
zade com as potências -do Eixo to
totalitário. Os últimos e covardes
atentados contra a navegação ar

gentina, culminados com o afunda
mento do "Rio Tercero", de pro
priedade do govêrno nacional, exa
cerbaram os ânimos.
"Essa agitação refletiu-se ele

maneira vigorosa na Câmara, onde
muitos deputados, plenamente so
lidários com os sentimentos popu
lares, condenaram o procedimento
nazista pleiteando do poder Exe
cutivo medidas drásticas, capazes
de coibir ulteriores atentados à
dignidade nacional da Argentina.
Infelizmente, como sempre, o meu

govêrno recorreu à tolerância di
plomática e o Reich excusou-se pe
la fórmula costumeira: engano do
submarino atacante e recusa de
satisfação completa ao pavilhão

. ultrajado ...

"Os argentinos de bôa fé não
desanimarão, porém. Animados pe
lo exemplo do Brasil, que foi dos
primeiros a cooperar pela integri- ·MOTOCICLETAdade da América, continuaremos
em nossa luta, até a consagracão
dos anseios pátrios. Estamos for
talecidos, porque sabemos que a
nação argentina está plenamente
solidária conosco".
Antes de se despedir, o depu-

I TRATE-SE A. TEMPO I

Os rins desempenham um papel
de importancia primordial. O s.eu
mão funccionamento repercute 10-

tensamente sobre asaúde. Si estão
obstruidos e não cumprem 11

completamente a sua missão de
eliminar as impurezas e sub
stancias toxicas que estão con

stantemente se formando no

organismo, não é raro que sobre
venham dôres na cintura, irregulari
dades urinarias, dóres nas juntas.
As Pilulas DeWitt para os Rins e a Bexiga,

devido as suas propriedades dmreticas e

estimulantes, constituem um medicamento
adequado para taes casos. Normalizam o

funccionamento dos rins, proporcionam uma

melhor eliminação de impurezas e exercam a

sua acção antiseptica e calmante em todo o

!ystema urinario
Não hesite em empregar um remedio

que tem merecido a confiança de diversas

gerações em todas as partes do mundo-:-As
Pilulas De Witt não contêm drogas nocivas

que possam prejudicar o organismo.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo Sciatica, Dôres na Cintura, Dis�urbios
Renaes Molestias da Bexiga e, em geral, para as eufemudades,,

produzidas por excesso de acido urico,

Dentario
Cirurgião-dentista JOSÉ C, DE BORBA (Caló)ainda não são conhecidas, porém,

afirma-se que atingirão a 60 me

tros de comprimento por 22 de lar
gura, levando dentro de suas "aco
modações, os maiores canhões co

nhecidos. Tudo protegido de fórma
a se tornar vã qualquer ação inimi
ga. A devastação será total. Muni-

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

à Odonotologia
Material de 1· qualidade

Rua Deodoro, 16

_ Diz um jornal britânico que pa- ques e com velocidade pequena
rece ter sido em 1935 que mil enge- mas suficiente para esmagar tudo
nheiro sul-americano, provável- que estiver à sua frente. Nada é
mente brasileiro, apresentou um dificil ao gênio inglês que executa

plano interessante para a

fabrica-,
as maiore� empr�sas cO:TI ciência

cão de colossal tanque, contra o extraordmana. Pode-se dizer que o

qual seria impossível qualquer re- poder combativo britânico ainda
sistência. Logo em seguida, os téc- não entrou em ação, apesar de, já
nicos militares ingleses, examina- apenas com seus preparativos im
ram o projeto e, em estudos pos- pôs revezes serissimos aos ale
teriores, concluiram que seria imo mães, que já sentem duramente o

possível e inoportuna a fabr ica- pêso da derrota que lhes vai acelc
ção de tais fortalezas ambulantes. radamente ao encalço.
O tempo passou e infelizmente as

invenções de máquinas de matar, P d t CATEDRAL Salão no centrosurgiram com grande oportunida- ro u OS
.

ALUGA-SE um ótimo salão,
de. Foram revistas e estudadas to-
das elas. E a idéia brasileira des- á venda na FARMACIA ESPERANÇA própria. pj e�critó;io ou ca�a

I corn ercio I, sí to a Rua Joao
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6lt2 Pinto, na 9. Tratar à Rua Fe·

(Defronte à casa Hrepcke) lippe Schmidt, 19. (Casa
,=:::::::::::::::::::::;;;;;::::::;,;;;;;�;;;;;;::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;';;;;;;;;;;;;;;;;: Daura). 1 Svs-11

(7 1,eu/wr uae CI:lA.tw..:te {)
LEVE-A SAUDE
PARA O SEU LAr-

fJfUJf_ (JJ.eIl JaH4JI! liJJHdHtb

SAlSAfAflflllHA
c46fllSTOL

SAnGUb Limpo
�ILWOS SADIOS!

t:ún�fab�
PILULAS de BPlISTOL

Alegre - Florianõpolis

RElÓCiIO-PUlSEIRA
Perdeu-se um, no trajeto

do Colegio "Coração de Je·
sús, até a Praça «15». Quem
o encontrou, é favor entre
gar nesta redação, pois será
gratificado. Svs· 5

:•••••••••••••�••••••••••••••�•••••• H•••••••••••••••••••••••••�•••••••••••:·
,.

· - .

I A CAS." �a.s la.AOS I
•

•

: fará durante todo o corrente mês a mais sensacional liquidação de todos os tempos :
: Lãs-Sedas lisas e estampadas-Vasacos-Boleros de pele-Martas-Vapas para bomens e senboras, etc. :

i Mais de 2.000 metros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1· em todos os artigos. i
: Vendas só a dinheiro :
•

•

: Visite hoje mesmo a Casa Três Irmãos, à·Rua Felipe Scbmidt, 22 !: . .
•••••••••••••••••••I•••�••••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••".:

AVISO AO POVO CATARINENSE

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

saoados e domingos

I Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA
PRAÇA lõ DE NOVEMBRO

:-- -

NARIZfH1Jl"ft��_.J�

)�)J. )'�V ( }Jíõ
Bastam umas gotas •••

e V. S. pode respirar!
I

"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas. quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con

traí as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun

dial para aliviar resfriados nasais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAMPANHA MUNDIAL CONTRA OS SUBMARINOSQUINCY (MASSASSUCHETS), 17 (R.) - O CORONEL FRANK KNOX, SECRETÁRIO DA MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS, ANUNCIOU, AQUI, EM PRESENÇA
DOS REPRESENTANTES DA IMPRENSA, QUE OS ESTADOS UNIDOS VÃO DESFECHAR UMA CAMPANHA MUNDIAL CONTRA OS SUBMARINOS INIMIGOS. "TEN
CIONAMOS - DECLAROU - EMPREGAR TODAS AS EMBARCAÇÕES ADEQUADAS PARA COMBATER E CONTROLAR A AMEAÇA DOS SUBMARINOS". EM RES
POSTA A UMA PERGUNTA, ACRESCENTOU: - "FOMOS OBRIGADOS A REALIZAR TAREFA EXCEPCIONAL NA INDÚSTRIA, A-FIM-DE CONTINUAR AS OPERA
ÇÕES CONTRA OS SUBMARINOS AO LONGO DA COSTA DO ATLANTICO. E NÃO PODEREMOS PARTICIPAR DA LUTA, SE ANTES NÃO RESOLVERMOS

O PROBLEMA DOS SUBMARINOS".

Vida Social
-

Cabelos brancos T
)IARAVILHOSA :

LOÇÃO

TOSSE '2 'BRONCHITES?> ..., ,.. 1".

espreita-vos,
ela pciro pelo ar.

Preservai-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VALDAMas exigi sempre as

VERDADEIRAS VALDA
Vendidas só em caixas
com o nome VA lDA
licença do D. N. S. P. N0 186

I'J) • de 26 de Feve reiro Q.

410nl de 1935 OOr;;S \l"

.101 0,002, EucalyplOI O.

*
Fazem a008 hoje:
A sta. Gisela Busch;
a sta. Nazira Mansur , filha

do sr. Salim Mansur e que ora

cursa, o Instituto Nácional de
Música;

a galante menina Edilce, ti
lha do sr. dr. Claribalte Gaivão;
o sr. Altamiro da Silva Dias,

funcionario de nossa Polícia
Civíl;

o sr. Oscar Soares de Olivei
ra, funcicnario, aposentado, dos
Correios e Telégrafos;

o sr. Mario Costa;
o jovem Nuno, í ilho do sr.

Nuno Reis;
a sta. Maria Adelaide Moritz,

tilha do sr, José Moritz.
o sr. Arnaldo Luz, acatado

comerciante nesta praça;
o menor Adílsio Juvênc;o Po-

lidorio, residente em João Pes- Ecos e Notíciassoa (Estreito).
Habilitações:
Estão-se habilitando paro

casar o -sr , João Correio
e a srt. Marina Moreira. O centro Espírita' I Juveri-

* cio de Araujo Figueiredo",
Batizados: desta capital, elegeu e em-

Foi ontem levado à pia ba- passou, dia 7 do corrente,
tismal o interessante garotinho sua nova diretoria. Na pre
Francisco José, filho do sr. Ro- sidência acha-se o sr, Se-
berto Fernandes. bastião Lima, tendo a se-

* cretariá-Io o sr. Carmino
FalecImentos: Morga. Somos gratos à co-
Faleceu nesta capital o jovem municação recebida.

Arnaldo Quintino, vendedor dês- •

te diário. O sepultamento de O correspondente do Mi-
seu cadaver efetuou se ontem. nistério da Agricultura no

* Paraná informou que a
Em sua residencia, à rua Ma- baixa de temperatura ali

ior Costa, 122, taleceu o sr. verificada causou grandesJordão Cândido da Silva. O prejuizos à lavoura cafeeiro
sepultamento de seu cadáver estaqual.efetuar-se-á hoje às 16 horas,
no Cemiterio Publico.

>I<

O Tribunai de Apelação jul
gou ontem a apelação de des
quite, da comarca de São José,
em que f apelante o juiz de Di
reito, dali, e apelados Pedro
Philippi e sua mulher.

.

A exma. sra. viuva Gabriela
Besanzoni Lage, residente no

• Rio de Janeiro, acaba de ter
um belo gesto para com os

escolares de Imbituba, neste
Estado: mandou distribuir 590
capas tipo "colegial" aos alunos
do Grupo Escolar da referida

cidade. A generosa doação não
podia ser mais oportuna, dado
o rigoroso inverno que estamos Iatravessando.

'iJi

O Presidente da Republica as

sinou decreto-lei, declarando de
utilidade pública a Associação
Comercial e Industrial de Join
vile, em Santa Catarina.

�
O "Globo",do Rio, antecipan

do alguns dados sobre o plano
da reforma do Instituto dos Co
merciarios, declara que será de
quatro a oito por cento a con

tribuição dos comerciarios, cri
ando-se a taxa suplementar pa
ra a assistencia médica, cir úrgi
ca e hospitalar.

!e�s��gu�a�u�� Isuaveeperfeitalim- �
peza do estomago e

intestinos, é o mes
mo que renovar es
tes orgãos, e isto
importa em um optí
mo lunccionamento.

0Cll!!���� é o�o��� ca�!�Pa�Jt��l�i�1 QUARTOS
mandante de uma unidade de I fantaria soviética, bem como os Alugam-se quartos, para sol
tanques russos declarou o se- contra-golpes das unidades dei teír os, nos altos do Café
guinte ao regressar da frente tanques russas e das suas es- 4[Bubh>. Tratar com o pro
do Don: quadrilhas aéreas reduziram prietário do aludido esta-
"A situação do lado inimigo grandemente a profundidade ele. belecimenlo. 13 v.-I

está longe de ser
_ aq:rilo que a penetração nas defesas russas I Cabelos brancos � LOÇÃOpropaganda ale:na divulga". por parte .dos ataques dos car- MARAVILlIOSA I

Embora admita que os ale- ros do "eixo ".
mães estejam atacando com A progressão do seu avanço OCULOS PERDIDOSgrande violência e concentran- não passa de 4 a 9 quilômetros
do tanques que, em alguns ca- por dia - acrescentou o íntor- Perdeu-se um par de óculos,
sos chegam a 100 em um só se- mante. Declarou ainda que o no trajeto da Praça Pereira
tor, afirma êsse oficial que os número de tanques alemães e Olíve íra até a rua João
nazistas não conseguem reali- postos fóra de combate era

ge-I
Pinto. Gratifica-se a quem

zar o progresso desejado. ralmente superior da metade O encontrou e entregar nesta
A eficaz resistência oposta, dos carros lançados à refrega. redação. 5 v.-2

Cartazes do dia
A's 7,30 horas

A 's 7,30 horas

o diabo e Era uma veza mulher -t-Com Jean Arthur e Robert um cap. ao
Cummings Com Charles Cobburn e Virginia

GreyComplemento Nacional (D,F.B.)
Atualidades n" 4

A voz do mundo (Jornal Para
mount cora Noticias da Guerra)

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

Complemento Nacional (D.F.B.)
Cine Jor. Bras. 2x78

Preços 1$500 e 1$000
Livre de Censura

A's 7,30 horas

JJECUWI'O-L.EI OPOHTUXO
OSF,lL])O MELO

As unidades imperiais de artilharia de campanha, no

Egito, possuem todos os tipos de oficinas de manutenção
mecânica sob os condições do deserto, que muitas vezes

trabalham mesmo sob o fogo nas zonas de batalha. A
fotografia mosto dois membros de uma dessas unidades
neo-zelandesas executando reparações no deserto ociden-

tal. (British News Service).

DOIS NOVOS COURACADOS,

Lnodrcs, 17 (H.) - As informações divulgadas por Berlim no sen
tido de que dois novos couraçados i Ialianos, o "Imper-o" c '0 "Roma",
foram postos em serviço pruvnve lmcute se adiantaram aos fatos. Os
círculos autorizados desta capi tal dcc laram que, de acôrtlo com os da
dos conhecidos sóbrc a mcd ia de produção dos estaleiros italianos, bem
como sôbre o estado dessas duas unidades antes da guerra, é possivcl
(1 rue o "Horna" tenha sido lcrruinndo, mas é duvidoso que o "Impero.'
:Iú tenha podido ser comissionado. O "Impero" e o "Roma" são coura

çados de 35 mil toneladas, da mesma classe do "Littorio", que foi posto
fora de combate em Taranto.

Pecas �enuinas FORD
Só . ,.

com os concessrcnanos:
Tuííl Amin & Irmão

,

I Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 111-Fone 1665

Lavai determinou à esquadra
francesa que se acha em Ale
xandria, .

que sáia dali para o

porto francês mais próximo, e

I
ordenou às tripulações que não
obedeçam à intimação britânica
de se movimentar noutro qual
quer sentido. Sabe-se, porém,-------------------------

3 v. -2 que a Inglaterra (apoiada pelos
Estados Unidos) não consentirá
que os 9 navios franceses cáiam
nas mãos do I, eixo" nem sequer
fiquem sob seu indireto contrôle.

Plano
Aluga-se um Plano Pleyer

em ótimo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
71 A. 15vs-7
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CINE REX -4- IMPERIAL
- FONE 1587 - CINE ODEON FONE 1581

i- FONE 1602 -

Garotas
errantes

Com Ann Dvorack e Helen
Mack

Complemento Nacional (D.E.B.)
Cine Jor. Bras. lxlft3

Atualidades Rko Nows (Jornal
da Guerra)

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

o Govêrno do Estado do
Piaui, num gesto mui lo Iou
vavel, por que muito justo e

simpático, acaba de publicar
um decreto-lei, aprovado pelo
Departamento Adrn i n istrati vo
daquele Estado, abrindo um

(,I'édi to ti e 530: 000>;000, des
tinado à aquisição de generos
uli mcntí c ios, para suprir as

necessidades das classes po
pobres.
And ou aclm iravelmenle bem

o governo p iauensc, procu
rando enfrentar o problema
da alimentação das classes
menos favorecidas, exatamen
te n uma hora em que tal as
sunto deve de fato constituir
objeto de estudo por parte de
quantos lêm sobre si mesmo,
o pesado encargo de clirigen
tc de povos, agora, principal
mente, cm face da atual situa
�'ão, quando é indiscutivel a

precariedade com que lutam
os que vivem com escassos re
cursos e são obrigados a vá
rios e sér i os compromissos.

De UIl1 lado, a carestia ele vi
da se apresenta C01110 um feno
mono uatura], mas, já, ncste
instan te, acrescida pela ga
na ncia dos que querem apro
vcitur o momento azado, para
dar largas às suas desmedidas
runbiçõcs, para que sejam ta
cilmente aumentados seus ca

p i tais c lucros.
Todo e qualquer iuovímen

to, que nesta hora venha em
socorro e amparo às classes
pobres merece incondicional
c irrestrito apôio de todos,

Os múltiplos deveres dos
chcf'cs-dc-Iamilta não diminui
rum, pelo contrú rio, estão as
soberhados com a obrigatorie
dade do pesado encargo da
educação de seus filhos, além
de outros tantos deveres que
lhes são impostos e a que se

devem acomodar," tenham ou
não recursos para satisfaze
los.
Foi, olhando, sem clúvid�, al

guma, para êsses pontos to
dos, que constituem a aflicão
maior dos pais-ele-famílias 1)0-
In-es, que o Govêrno do Esta
do do Piauí tomou a si a me
ritória campanha de favore
cer os mais necessitados, para
que uquclas criaturas não se
desleixem no curnprimcntn de
seus deveres para com a Pú
lr ia , numa hora em que a PÚ
l ri a necessita c exige a coopc
r;lção de todos os seus filhos
sem excluir pobres ou ricos.

O Govêr no elo Piauí soube
bem c omp reenrl cr a si tuação
afll ivn ela classe pobre e fê-lo
negavelmente, inspirado nos

mais sãos princípios em que'
se plasma a finalidade elo Es
tado Novo.

O espírito ele sacrifício c

de renuncia, nesta obra de so

lidariedade se manifesta: - o

de fazer alguma coisa pelos
que nada tem e nada pos
suem, sinao aquelas mesmas

obrigações, que nes ta hora,
cabem, Indistintamente, a to
d os os brasil ri ros,
Esta auspiciosa notícia que

nos foi transmitida peja Agên
cia Nacional, compensa, em

verdade, o travor ele outras,
que no momento, só servem

para agravar os males já exis
tentes.

Ronaldo Antonio
e

Jorge José Salum

participam aos parentes
e amiguinhos o nasci
mento de sua irmazi-
nha MARIA ELIZABETH

Fpolis., 12 de julho de 1942
��"""W:"'3iíY"Ri'iZí'f1"?PI'p"" ,,,,_..,__..;e..._...-.";_
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É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

úLTIMA HORAInforma-se que os alemães
estão a 175 milhas de Stalin
grado

•

AO PUBLICO
Os chauffeurs dos carros de
aluguel avisam o publico que
resolveram o seguinte: todo
carro que, tendo feito um

frete, estiver de volta à Pra
ça Quinze, colo'cará no para
brisa uma placa com a pa
lavra: LIVRE. Isso. quer di
s.et que uma pessoa, desejan
do tomar o carro com aque
le destino, isto é, até à Pra
ça Quinze, pagará apenas
1$000, Bvs-I

I·
-

iÓÃLBERTO SABINO e
SENHORA

participam aos parentes e pes
soas de suas relações o nas-

cimento de sua filha
EDELMIRA

Fpolis.. 13- 1-9/t2

Barbeiro

No Egito, as forças britânicas
desfecharam ontem violento ata
que ao setor central das linhas
do" eixo", fazendo muitos prisio
neiros.

A aviação anglo-americana
bombardeou Benghasí.'.
Na sua campanha na Rússia,

nos dois últimos meses, os ale
mães já perderam 900 mil ho
mens, entre mortos, feridos e

desaparecidos.

Os EE. Unidos fecharam os
seus consulados na Finlandia, e

convidaram êste país a fazer o
mesmo com suas agencias con

sulares em territorio americano.
*

Na Rússia, a lufa tomou maior
incremento na região compreen
dida entre os rios Don e Donetz.
Desse ponto até os campos pe
trolíferos do Cáucaso vai a dis
tancia de 800 milhas,

No «salão Record» preci
sa-se de um oficial de bar
beiro. Tratar diretamente
com o proprietario. Praça 15
de Novembro. sv - 2

A Comprai na Cf SA MISCE
LANEA é saber economizar'

ESTABILIZADOR
Vende-se am para radio.

Tratar na casa n- 175 do Sa
co dos Limões. 6v 5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


