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AGOSTO E O DA VITORIA
lONDRES, 22 (REUTERS) -- NA ESPERANÇA DE BREVE INVASÃO ALIADA DO CONTINEN
TE, OS NORUEGUESES SE SAUDAM, AGORA, �PROFERINDO A PALAVRA "AGOSTO", FA
ZENDO AO MESMO TEMPO COM OS DEDOS O "V" DA VITóRIA -- INFORMA A AGÊNCIA
TELEGRÁFICA NORUEGUESA, ACRESCENTANDO QUE "AS AUTORIDADES "QUISlINGS" DO

PAíS ESTÃO ENFURECIDAS COM ESSA NOVA FORMA DE "POLIDEZ" u.

o preco da gasolina
e do alcool-molor
São os seguintes os preços de

venda, por litro, de gasolina ou

alcool-rnotor, a vigorar no Dis
trito Federal e nas capitais dos

Estados, segundo determina

ção do C. N. P.: Manáus,2$100;
Belém, 1$610; São Luiz, 1$970;
Parnaiba (Piauí), 2$100; For

taleza, 2$000; Recife, 1$580;
Recife (interior), 1$630; Natal,
1$940; João Pessôa, 1$730; Ma
ceió, 1$910; Aracajú, 1$890;
Distrito Federal, 1$570; Distri-
to Federal (interior), 1$620;
Baía, 1$960; Vitória, 1$960; 14
Belo Horizonte, 1$740; Paraná
guá, 1$870; Curitiba, 1$740;
Joinvile, 1$930; Florianópolis, São Paulo, 22 (D. N.) - Rea-

1$920; Santos, 1$570; Santos i Iízou-se, no Aéro Clube de São
(interior), 18620; São Paulo, I Paulo, a cerimonia da entrega
1$590; São Paulo (interior), de diploma a 14 paraquedistas,
1$640; Pôr to Alegre, 1$780; ! solenidade a que se seguiu
Pelotas, 1$780; Rio Grande, I a entrega de "brevets" a 21

1$780. novos pilotos desta capital.

I Querel'l'l apanhar
o

«Diabo Louro»

Salvador, 22 (C. J.) - A po-
lícia sergipana pediu à sua

congênere da Baía, para auxi
liar a captura de um novo

"Diabo Louro", jovem de 22

anos, olhos azues e cabelos rui
vos.

Os telegramas expedidos ao

chefe de Polícia da Baía acu

sam "Diabo Louro" e José Ca
zaza de dirigirem grupos que
assaltam as fazendas do inte
rior dos dois Estados. José Ca

zaza, conhecido também por
José Taquara, foi detido sába
do na cidade de Alagoinhas,
sendo encontrados em seu po
der dezenas de animais rouba
dos.
Informam ainda os citados

telegramas que "Diabo Louro"
anda sempre acompanhado por
uma jovem conhecida por
Amelía.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente -, ALTINO FLORES

ANO XXVIII Florianópolis -Quarta-feira, 22 ae Julho de 1942 I N. 8593

paraquedistas de ISão Paulo

Defendendo o povo
Maceió, 22 (Agência Nacio

nal) - A Comissão da Econo
mia Popular, subordinada à
Secretaria do Interior,. deter
minou a fiscalização e obser
vancia do tabelamento, com o

fim de coibir o abuso que se vi
nha verificando da parte dos
comerciantes inescrupulosos. ()
abuso chegava ao ponto de al

guns deles venderem a 3$500 o

litro de querozene e 4$800 a

duzia de ovos.

Caspa 1
LHOSA. I

LOÇÃO MARAVI- CASA MISCELANEA, distribui-
dora dos Rádios R. C. A. Victor"
Vávulas e Discos. -- Rua Traja-

Operado no coraf;ão
Nova Iorque, 22 (Reuters)

- Uma das mais raras e dífí

ceis operações na história da
medicina cirúrgica, salvou a vi
da de um operário de guerra,
de 17 anos de idade, que havia
sido apunhalado no coração.
Sete pontos foram feitos no

coração após haverem os ci

rurgiões serrado três costelas
para alcançar aquele órgão. O

sangue saído da câmara princi
pal do coração foi, mais tarde,
introduzido nas veias do pa
ciente.

no, 12.

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

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

NARIZ e GARGANTA
Caos: Vitor Meireles, 28.--Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mllfra. 77-FLOf�IANOPOLlS.

Para que tenhamos petroleo
Washington, 22 (U. P.) - Anunciou-se autorizadamente

que o general Horta Barbosa, presidente do Conselho Nacio
nal de Petróleo do Brasil, tratará de chegar a um acôrdo com

os funcionários do govêrno norte-americano, no sentido de fa
cilitar o desenvolvimento da indústria petrolífera no Estado
da Baía. O general declarou que as novas jazidas petrolíferas
da Baía podem chegar a gigantesco desenvolvimento e subme
teu ao estudo de engenheiros norte-americanos um relatório

,

demonstrativo da grande profundidade dos depósitos de com

bustível naquele Estado brasileiro.

Marcando um

sucesso formidavel
devido os BAIXOS PR�ÇOS,

continua a .

Liquidação na "A MODELAR"

«La Nacion» elogia o Brasil
Buenos Aires, 22 (R.) - O diário "La Nacion", desta ca

pital, publicou um editorial em que elogia a política interna

cional do Brasil, dizendo: "O Brasil segue inflexivelmente a

linha de conduta que lhe foi imposta pela situação do mundo,
tendo em sua direção o executor mais autorizado sob cuja in

fluência as medidas políticas brasileiras adquirem mais força,
segundo a gravidade dos acontecimentos".

•••••••••••••••••••••••••
• •

:SANG1JENOL:
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
• Arseniato, etc. •

•• Os Pálidos, Depauperados, -.Esgotados. Anêmicos,
• Magros, Mães Que Criam, •
• Crianças Raquíueas rece- •
• berão a tonificação geral •
•

do organismo com o •
• •
• • •
· _.- .
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Vfgilancia incessante da aviação naval brit3nica

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA 1

I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das llt às 17 horas. IRua Vítor Meirelles 18-1' andar.
Os aviões da Marinha Real vigiam continua e eficientemente os corsarios do Eixo em

imensas zonas marítimas. A fotografia mostra um bombardeador torpedeiro" Albacore'
alçando vôo para uma operação de reconhecimento de bordo do porta-aviões "Victo
rious" de 23 mil toneladas. Os aparelhos deste modelo atacaram com êxito 500 mil

toneladas de navios mercantes do Eixo, bem como vasos de guerra inimigos.
(Foto de British News Service, para O ESTADO)

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

Começou a Baía a racionar a luz
e a energia elétricas

Salvador, 22 (A. N.) - En
trou em vigor, aquí, dentre ou

tras medidas adotadas pelo
govêrno estadual, o raciona
mento da luz e energia elétrica,
reduzindo-se a metade a ilu
minação pública e diminuindo
se o número de pontos de para
da dos bondes. Entre as pro
vidências que serão adotadas
imediatamente, destaca-se o es

curecimento das vitrinas e a

suspensão dos anuncios lumi
nosos em determinadas horas
da noite. Desse modo, a cidade
vai-se' preparando, por fôrça
das circunstâncias, para qual
quer "blacktmt" geral, deter
minado pela necessidade da de
fesa anti-aérea.

Os alemães no meio de riquíssima região
Mas, para' além dela, os russos os esperam

Moscou, 22 (De Eddy Gilmore,

I
retiraram depois de entregar vo.: milhas quadradas de campos dc be

da Associated Press) - Os ale- roshtlovgrad. tume, de antracíta e de carvão. As

mães avançaram para Rostov, A batalha de Rostov está toman- cidades que fornecem minerio de

através dos Iençoís carboníferos, I do fórma. Os russos tiveram tem- ferro às fundições e às fábricas de

dos depósitos de ferro e das cida- po de trazer grandes fôrças do locomotivas, assim como as minas

des, industriais das bacias do Don norte do Cáucaso para auxiliar os de carvão, estão sentindo já os efeí-

e do Donetz. homens de 'I'imoshenco, que há dez tos do avanço alemão.

Os russos, ao norte de Rostov, dias recuam, pelo vale entre os rios Ao sul de l\Iillerovo, não se co-

emhora recuando ante os selva- Don e Donctz, ao sul de Voronezh.. nhece exatamente a posição dos
gens ataques .alemães, que in- Os telegramas da frente não pro- russos, mas, com as retiradas má.
clucm bombardeios em YÔO de curam diminuir a importância da rias naquele setor, há já uma se- Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
mergulho e desembarque de pa- perda das ricas áreas (las bacias mana, arlm ite-se que os alemães es· LHOSA I
raquedistas, se unem, de maneira desses rios. Os alemães se encon- tejam pondo em perigo Karuens-
ordenada, com as fôrças que se tram no meío de uma zona de 9.600 kaya, onde a estrada de ferro 1\[os- Foi preso o nazista

cou-Rostov atravessa. o Donetz, Kraemer
Dez milhas ao sul de Kamenskaya Manáus, 22 (O. J.) - A po-
fica a cidade de Likhaya, onde a lícia prendeu o comerciante
estrada de ferro de Stnlingrnd se I alemão Kurt Kraemor. Êste
liga à ferrovia l\loscou·Rostov. súdito do Eixo, sôbre quem pe
Com êsses pontos nas mãos d9S in- savam sérias suspeitas, reagi li
vasores, a ameaça contra Stalin- durante as buscas realizadas
grad, 237 milhas a léste, será gran- em sua residência, sendo, en-
demente aumentada. tão, detido.

Londres, 22 (R.) - A emissora de Vichí, citando no

tícias de Estocolmo, declarou que tropas russas frescas,
procedentes da região do Cáucaso e do Volga, estão
prontas para auxiliar o marechal Timochenco a conter
o avanço nazista em direção ao Cáucaso. O general Ibov.
estaria no comando dessas tropas.

Fazem, dos tanques, fortins
Moscou, 22 (R.) - De acôrdo com despachos recebidos da

linha de frente, as forças russas na área de Voronezh estão
exercendo pressão sobre os alemães que, pouco a pouco vão
sendo lançados para oeste.

Os nazistas constroem cercas de arame {arpados, campos
de minas e cortam estradas. Cada edifício está sendo converti
do num ponto fortificado e seus tanques estão sendo enterra
dos no solo para servirem de fortins. Repelidos de duas loca
lidades habitadas, os alemães fortificaram-se numa outra na

margem oriental do rio Don, mas, pouco depois, as forças rus

sas expulsaram-nos novamente.

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com presteza serviços. de
regularizações, registro de firmas, de

livros, petições, etc.

Organização Comercial Catarineuse
Rua João Pinto n. 18 •. Fone 1467

UM PRODUTO *RAUL LEITE"

Reserva de milhões de homens

A
-

mais grave das batalhas
Londres, 22 (R.) - "Está sendo. travada atualmente uma bata

lha ainda mais séria do que as da Rússia e do Egito - a batalha dos
mares" - declarou o contra-almirante A. G. Kírk, chefe do esta'do.
maior do almirante Stark, comandante das forças navais americanas
na Europa, que acrescentou: "Do resultado dessa batalha depende não
não só a nossa vitôrta, mas também, a probabilidade de sobreviver- Angora, 22 (R.) - Círculos turcos bem informados
mos como nação. Se nossa navegação fraquejar, estaremos perdidos. declaram que o-s russos dispõem de grande massa de re�
Para derrotar' os submarinos inimigos, precisamos de navios, mas es- servas de tropas que montam a vários milhões de ho-
tes seriam ínuteís se não eontassemos com homens de quem depende t

." -

I
o futuro do mundo. Penso que estivemos indiferentes a êsse elemento

mens no rlangu o formado por Voronezh�Astracã-
vital - o mar - fautor da nossa existência. Permitimos que fosse re- Cubicheve. Os alemães, contudo, estão-se aproximando
duzído o número de nossos navios e agora sofremos o resultado das dessas fôrças poderosamente equipadas, segundo adian ....

negligências e o da, falta de visão (lo passado", , ta. a mesma fonte.
. '.�, .'''' - . _- ... �. .� _." .-_..... ,�- ' .... "', .. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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10 que se deve prever ao abrir a 2a.-frente
Londres, (Da A. P., por Via aérea) - dos para a abertura de uma frente no das, em virtude das baixas que índubíta

Por Drew Middleton - Os vastos pro- continente europeu'i velmente seriam enormes. O exército exí

blemas de treinamento de tropas, con- A primeira é a escolha do local de giria ao mínimo 200 navios mercantes

can tração de navios e coordenação de ação. A França setentrional muitas Ye· de tonelagem média, 1.500 barcaças, 1.500

apôio aéreo, que agora estão sendo estu- zes foi mencionada por três motivos. jangadas para "tunks" - seriu uma ope

dados nos EE. UU. pelos estados maiores Primeiro, é axiomático que nenhuma in- ração extremamente dificil, particular

britânico e americano, parecem tornar a vasão pode ser tentada fóra do raio de mente nos pequenos portos que fossem

invasão do continente extremamente imo ação dos aviões de caça. A condição es- escolhidos para cabeça de ponte. Alr

provável em um futuro imediato. Per-Itos seneial para o sucesso da invasão será ternativamente, os aliados teriam que

mlllta res dizem, entretanto, que a gra- a ocupação dos aeródromos alemães ao capturar as bases alemãs poderosarnen

vidade da situação na Rússia póde levar lon�o da costa francesa pelas forças te protegldas em Saint Nazaire e Lo

as aliados a atravessar o canal dentro angto-amertcanas. O segundo motivo é a rient - seria por si mesmas operações

ele não muito tempo, em uma tentativa navegação. A costa norte ela França fica de grande vulto. Serão precisas reser

para distrair os alemães de léste, antes a pequena distância, sendo possrvel utí- vas de barcaças e jangadas, Os grandes

que os milhões ele homens russos se lizar pequenos navios aliados como em navios mercantes, excelentes para os

percam para a causa dos aliados. A ope- Dunquerque, mas sob uma constante comboios transatlãntlcos, serão ínuteis

ração sei-á em grande escala, se a Rús- proteção aérea, Terceiro, há duas pen in- nos pequenos portos e orerecertam ex

Sj3 suportar a pressão alemã durante sulas francesas vantajosas para opera- celente alvo ao inimigo, Os rebocadores

muito tempo, e em pequena escala se ções anrtbías. Se as peninsulas ele Che- cargueiros e os navios costeiros que re

se batel' muito rapidamente, Neste li].! ruburgo e Brest fossem ocupadas - suo tiraram da França o exército inglês po

timo caso. os exércitos ingleses e ame-! geriu um jornal londrino - o mar esta- der-iam ser empregados para elesembarcar

r ícanos que se aproximem de França' ria garantido em ambos os flancos, A outro exército,

e Países Baixos terão pela frente gene-
'

ponta ele lança alemã contra a França, São requisitos extremamente modestos,

rais veteranos de várias campanhas, po- em 1940, compreendia oito dívisões bl!n- em comparação com os problemas de

derosas defesas de costa, inumeros aeró- dadas,
abastecimento, A maior parte dos equí

dramas para as esquadrilhas aéreas r-e- A força aliada deve contar inieialmen- pamentos das rorças americanas deverão

tu-adas de outras frentes e 25 divisões te com. no mínimo, 450 mil homens, E ser transportados através do Atlântico,

ele tropas veteranas e mais o exército as forças ele r-eserva, com 15 divisões, No planejamento inadequado poderia

que opera nas linhas ínterícres ele co- inctusíve duas divisões blindadas, que pôr em em perigo toda a empresa, Um

mun ícaçâo. Quais são, pois, as tarefas eleverão estar ele prontidão para preen- exemplo: uma divisão blindada inclue

que se antepõem aos comandantes alia- cher os claros iniciais nas linhas alía- entre três e cinco mil veículos; gasoli-
na, pneus e peças sobresalentes deverão

seguir imediatamente depois ela dlv lsüo

Ademais, grandes oficinas de reparação
ele tanques devem ser instaladas logo
que a divisão entre em ação, Outro

exemplo: são os infantes armadas de f'u

z is. Cada atirador britânico ou cana.

denso deve levar cerca ele cem cartu

chos para a ação. Os peritos acredita;n
que pelo menos 75% das for-ças ele

desernbarqus despenderão os abasteci

mentos do primelro dia.
O problema elos viveres é Igualmente

importante, visto que não se pôde pen

sar em obtê-los na França devastada

pela Alemanha, O problema principal,
porém. é a proteção aérea, A mais eg

t.reíta ligação deve ser estabelecida en

tre a RA);-; e os exércitos invasores, A

questão que provavelmente levantará

maior agitação é a escolha do coman

dante em chefe das operações, Os nomes

mais frequentemente mencionados são

os do gal. Mae Arthur e mal. Wawell.

Quem comanda a expedição terá plenos
poderes para exigir uma estrita coope

ração entre a marinha e as forças aéreas
aliadas. A escolha do homem provavel
mente será ditada não pelo número de

homens sob seu comando, mas pela fo
lha ele ofício como comandante.

INDICADOR
IISTITUTO DI DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Uníversldade de

Genebra (Suíça]

Com prátIca nos hospitais europeus
CHnlea médIca em geral. pediatria,
doença. do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urtnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de RadIologia Clfnlca com o

dr. Manocl de Abreu Campanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI

giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnlca

Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
Gabinete de flsloteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando -Machado, I
Telefone 1.195

PlORIANOPOllS

MEDI(JO
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIAO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

I�Q�
ptopu4

ENFERMEIRA

V.S. J A' PENSOU NO FU-
I

TURO DE SUA FAMILlA?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n.O 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

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

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

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

Dr AUGUSTO DE PAULA Dj�etoéa��a�:sP�:l
• FloriAnopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

,
RESlDENCIA: (próximo ao Teatro).

Rua Blumenau. 28 Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

___________....
Fisioterapia: Diatermia, íníra-vermelho e Ultra-Viuleta.

I I
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Dr. Antônio Moniz
Fone 1.644

I
de Aragão

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

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

�------------------

I

---- -- �

Dr. Z. DE
NEVES

Ex-assistente da Clínlca
Ginecológica da Faeul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-

quiátrico do Rio de
Janeiro.

CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNClA:
Rua Trajano, es.

LINS

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts

mann e Aurélio Rotolo

No fim de um ano, quan

to somarão êsses dias de do-

A aproximação do perío
do mensal é, para as senho

ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos 50

frimentos que se avizinham

perturbe-lhes a tranquilida
de e as põe em sobressalto.•

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida 1

Afaste de si os �deci
mentos periódicos. A SAUDE

DA MULHER - regulador, tô

nico, antl-doloroso - é o reme

dío que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome

o resul!1p de suas virtudes:

I

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 plastlca.
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.

Dr. BEZERRA LEITE

CJ�ÍNIC�
�IEDICA

CONSULTORIO:
Rua' Trajano. 33

Sobrado

Consultas das 5

em deante.
hOfas

Ralos X, Raios ultra-violetas e íntra-vermelhos, On

das curtas, Oístoscopía, Uretroscopia, Corrente galvânica
e Farádica,

Cozinha dletétíca.
.....

Laboratório de anâlisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 18, 28 e 38 classe.

Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de MaternIdade, com parteira resídente. 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·sUão - Fone 1.153 - Florianõpolis

Dr. ARAUJO- OLHOS, 0L!VIDOS
NARIZ, GARGANTA

li SAUDE DA MULHER

30v. alt.-25

A nova lei do selo
P. Alegre, 21 (V. A.) - Há pou

cas semanas, seguiu, para o Rio de
Janeiro ,o sr, Celestino Cardoso,
presidente ela Federação das -Asso

ciações Comerciais ele Varejistas,
para tratar, junto ao govêrno fede

ral, ele assuntos refct-entes ao novo

regulamento ela lei elo selo.

Chegando ii capital da Repúbli
ca, teve s. s. entendimento COIU o

ministro da Fazenda, comissão de
técnicos federais e com os repre
sentantes elas entidades dêste Es

tado, de São Paulo, de Minas Ge
rais e do Distrito Federal.

Tendo a referida comissão ter

minado seus trabalhos concilian

do os inlerêsses do fisco e do co

mércio apresentou um projeto de
revisao do regulamento que, de

pois de estudado pelo ministro da

Fazenda, foi encaminhado ao pre

sidente da República, a-fim-de ser

aprovado.
Terrni nada a sua missão, o sr.

Celestino Cal'ctoso embarcou de

regrf'SSO para esta capital, onde,
chegou, há poucos dias.

�specialistai assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Consultai. Pela manhã, das 10 às 12
u. A' tarde, das 3 às 6

I Consultório:
Rua Vítor Meireles, 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - mêdico especialista em

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

Consultas diariamente pe�a ta�d�h:�sd� \� \� l:o::.o:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Moscou, 21 (A. P.) - Os ale

mães continuam a atirar reser

vas sôbre reservas na batalha

de Voronezh. Prisioneiros da

186a Divisão de Infantaria

contaram que haviam chegado
às margens do Don apenas

doze dias antes de entrarem

em batalha.
Noticia-se que uma divisão

soviética atacou pesadamente

OS alemães, quando estes atra

vessavam o Don, em um ponto
sul de uma cidade, ponto que
ficou .cornpletamente limpo de

inimigos. Os alemães não es

peravam semelhante resistên

cia dos russos em tal área. "Si

os alemães perderem a posição
que têm na área de Voronezh,
diz o despacho, perderão defi

nitivamente a ofensiva".

Comprai na Cf. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Representantes:
MACHADO & CII.

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

f<ua Felipe Schmidt-Edifl.
cio Amélia Neto-·Pone 169�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz. 186

- PilOne: 1392 ,_

Attande a chamados
14

Ora. SchweidsonJosephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob,)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabe�a-Pesco�o
o., ARMINIO TAVARES

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

I Consultas 20$000 - Operações I combinar

I. �:�.UI::�� JO;';�t��:�I��:I_-_Re;;��; I;;;
de Medicilta da Universidade do Brasil)

I�
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saude

� CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUIi Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Resideocia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 10 - Te!. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. LAURO 'DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade

de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologla
do Hospital Humberto I, de São Paulo'.

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

sem operação e sem d6r...�. Varizes e HEMORROIDES_ Método moderno da

tratamento da GONORRrdA CRONICA. no homem e na mulher. por proce

sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra

Vermelho. Pêlos supérOuos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663

REsmtNclA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1601.

.. _ ..

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

..................................���i�

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A.

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -_ 33

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mcma, 4 e 5 - FONE tSlt2

(Defronte à casa H<Bpcke)

-

Gasogeni'o 5UL LY
A Carvão Vegetal

Adataveis a CAMINHÕES - ONrBUS - AUTOMOVEIS

e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

de 75% sobre a gasolina.

PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA
DO BRASIL

comissões oficiais, em

TRANSPORTES
varios serviços de

Já adotados, por

Vendedores autorizados:

C. RAMOS & crs.
Rua João Pinto, 9 Florionopolis

Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos

Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.
-

o «crescendo» feroz das represalias
Londres, 21 (A. P.) - Por Contam os mesmos círculos

Alfred WaU - A execução pú- que na ocaSlao da execução,
blica de 96 homens e mulheres um oficial alemão falou aos as

na Polônia, 11a cidade Zgirez, sistentes da cena revoltante,

os quais tinham sido detidos dizendo, entre outras. as se

como reféns ,pelo recente as- guintes palavras: "Em 1939,
sassinio de d(lis agentes da matavamos dez poloneses por

"Gestapo", marcou o áuge de um alemão assassinado. Hoje,
nova série de represalias to- cincoenta morrem por cada

madas pelos alemães na Euro- alemão. Se mais acidentes

pa Continenta:l conquistada. ocorrerem, mataremos cem po-

Revelam os d).'culos patrióti- loneses por alemão morto".

cos poloneses de Londres que
entre os executados figuram
dois sacerdotes, diversos advo

gados e médicos, e alguns jor
nalistas, que foram contidos

pela rêde de prisões feitas por

agentes da polícia secreta ale
mã. Essas prisões foram no

total de mais de sete mp.

QUARTOS
Alugam-se quartos, para sol

teiroFl, nos altos do Café
cBubh>. Tratar com o pro
prietário do aludido esta
belecimento. 13 V.,S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 01100- Quarta-feira 22 de Julho de ',942 3
T

Os

Farmácia «Esperança)) I
do

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke).
FONE 1.642

Pacto franco-germano 1
Zurique, 21 (Reuters) - Informações procedentes de Genebra

adiantam que "nos círculos estrangeiros" daquela cidade foram plena
mente confirmadas as notícias vindas de 'ranger, segundo as quais
existiria um pacto franco-alemão sõbre as belonaves francesas re

colhidas à base naval de Alexandria. Segundo as mesmas Informações,
De Brínon, representante de Vichí em Paris, agindo de pleno acôrdo

e por ordem de Laval, concordou com a entrega daquelas unidades aos

nazistas. Aliás, um oficial da marinha rrancesa revelou que consíde

ravel número de marinheiros alemães chegou ultimamente a um porto
da Africa do porte, de onde partiu depois para 'I'rIpolí.

V duma verdura
en em-See uma barbe

aria à rua Francisco Tolen
tino n-. 13. Tratar, nas mes

mas, com o proprietario.
8V8 - 3

ESTABILIZADOR
Vende-se am para radio.

Tratar na casa n- 175 do 88
co dos Limões. 6v -6

, r A situação na frente euipcia
Cairo, 21 (A, P.) - Por Edward fo de Bomba, antiga base de hí dro

Kennedy - Os ingleses estão-se planos italianos. Círculos bem in

mantendo no estratégico espinha- formados declaram que Rommel

ço de Ruweisst e repeliram a in- está trazendo aviões italianos de

fantaria alemã que se abateu con- Sicília e do Mediterrâneo Ociden

tra o centro das linhas de Auchin-I'tal para
auxiliar a Luftwaffe e seu

leck que barra o caminho para o tal para auxiliar a Laftwaffe em

Egito e Oriente Próximo. seu supremo ataque contra as li-

Fôrcas aéreas norte-americanas nhas britânicas.

castigaram as comunicações do

Eixo, em severos ataques contra

Tobruque, onde atingiram em

cheio um grande navio mercante e

puseram em chamas um navio

tanque. Outros aviões americanos

atacaram pequenos navios no Gol-

Salão no centro
ALUGA-SE um ótimo salão,
próprio pi escritório ou casa

comereial, sito à Rua João
Pinto, n° 9. Tratar à Rua Fe

lippe Schmidt, 19. (Casa
Doura). lSvs-14

Aluga-se���ad�:�aà �a�:
Hoepcke, n-. l-C. Informações
à rua Conselheiro M etra, 42

av- 6
"liSA Aluga-se para tamí
Ull , lia de tratamento à
Avenida Mauro Ramos, 158.
Informações- rua João Pinto,

"DAVES Perdeu-se uma
5 (terre«) Telefone .658-1.500 U argola com 3 cha-
491 5v.1 ves.Grattüca-se a pessoa que

Cabelos brancos 1 LOÇÃO a entregar nesta redação.
MARAVILHOSA 1 5 v 3IRMANDADE BENEFICENTE

DE NOSSA SENHORA DO
ROSÁRIO E SÃO

BENEDITO
--,��-------------------------------�.�-------�'

Festa de S. Benedito AVISO AO POVO CATARINENSE
o ADVOGADO ACACIO �O
BEIRA 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 Hotêl"

apartamento 112.
Caixa-Poslal110-Fone: 1277

De ordem da Mesa' Administrati
va desta Irmandade, convido a to
elos os nossos irmãos e demais
fiéis para assistirem a festa em lou
vor de SÃO BENEDITO, a se rea

lizar nesta Igreja, que constará de
novena nos dias 24, 25 e 26 de ju
'lho, as 19,30 horas e Missa no do
mingo, dia 26 de julho corrente, às
9 horas, durante a qual será ef'e
tuado o batismo da Imagem de
SÃO EXPEDITO,
A Mesa Administrativa desde já

agradece a todos que assistirem a

êstes atos de nossa Religião,

IConsistório em Florianópolis, 20
de julho de 1942.

Manoel Alves Garcia
1° Secretário _

Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

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

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V-37

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
·

'

.
• •

I A CAGA ,,-.8G laMÃOS I
: fará durante todo o corrente mês a mais sensacional liquidação de todos os tempos :
• •

: Lãs-Sedas lisas e estampadas-Casac�s-Boleros de pele-Martas-Capas para homens e senhoras, etc. :
: 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 Schmidt, 22 :
• •
·

'

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••••••••••••:

I
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do dia

A's 7,30 horas

COMEMORANDO A PASSAGEM DO 700 ANIVERSARIO DE SUA FUNDAÇÃO, O CLUBE DOZE DE AGOSTO REALIZARA GRANDIOSO BAILE NO DIA
12 DO MÊS PRóXIMO··DUAS GRANDESoORQUESTRAS.-""SHOW" COM OS "DEMôNIOS DO RITMO" ..DIA 25 MAIS UMA FORMIDÁVEL "SIORÉE".

I Ecos e Notícias

Em gentil oferta do sr.

gral. J. M. Moncada, ex

presidente da República de
Nicarágua, recebemos, dire
tamente, o livro "El Hernis
ferio de la Libertad", opúscu
lo contendo vários trabalhos
do conhecido estadista de
Nicarágua, versando sobre a

America e o panamericanis
mo. Gratos.

o ministro da Guerra as

sinou aviso. declarando
que os reservistas de 2" ca

tegoria incorporados, por
convocação. ao Exército ati
vo, na conformidade do de
ore to-Ieí n. 4.237, de 8 de
abz:il último, serão declara
dos, no ato do licenciamen
to. reservistas de 1" cate

goria, desde que hajam re

velado aptidão.
*

�

A resolução do Conselho Na
cional do Petroleo, aprovada
pelo sr. Presidente da Repúbli
ca, estabelecendo restrições à
circulação de automoveis, de
modo a diminuir o consumo de
gasolina em face da dificuldade
de importação e, portanto, da
carencia desse produto no mer

cado interno, deve ser observa
da como de cara ter transitaria,
não havendo motivo para que
na sua execução sejam atingi'
dos os motoristas, que devem
ser mantidos em seus empregos.
O assunto está sendo definitiva
mente examinado para uma prú
xima resolução que atende aos

interesses em causa.
*

Realiza-se amanhã, às 9 ho
ras, a solenidade inaugural do
Presidio de Mulheres, instalado
em depedencia da Penitenciaria
do Estado, no Carandiru' em S.
Paulo,

."

Foi nomeado José Tiago da
Luz para exercer o cargo de 4.'
escrituraria do Tesouro do Es

tado, vago pela promoção de
Bertoldo Michels.

Em Pernambuco pararam
automoveis

de Ireinamenlo'Cartazes
Curitiba, 22 (Agência Nacional) - Por ordem do general

Agostinho dos Santos, comandante desta Região Militar, rea
lizou-se no dia 17 do corrente a marcha de treinamento para
todos os corpos da guarnição de Curitiba, que se apresenta
ram em completa ordem de marcha, com todas as viaturas re

gulamentares.
Êsses exercícios têm por finalidade, não só o treinamen

to de marcha dos soldados, como tambem habitual as unida
des a se locomoverem rapidamente, com. todos os seus órgãos
de comando e viaturas necessárias ao exercício de remunícía
mento em combate, e a alimentáção da tropa.

Foram organizadas várias colunas de todas as armas, com
a obrigatoriedade de passagem em determinados postos, me

diante horário previamente fixado.

Marcha

o

Producão britânica
de aviões

Belém, 22 (Agência Nacio-
nal) - A cidade apresenta mo- Londres, 22 (R.) - Um no

vimento consideravelmente re- vo tipo de projétil de artilba
duzído com a retirada do trá- ria de chamas brancas, muito
fego dos automóveis' particu- vivas, subindo verticalmente
lares e oficiais. A Delegacia do como foguete, ao ser lançado
Trânsito informa que cerca de dos canhões, está sendo agora
3.500 carros foram atingidos utilizado pelo germânicos, se

pela medida em todo o Estado. gundo informaram pilotos da
Já está constituida uma comís- RAF que tomaram parte numa

são para examinar os proble- incursão contra navios ínímí
mas que acaso surjam por mo- gos perto da ilha de Triadoz,
tívo da paralisação dos referi- ao largo da costa da Bretanha,
(tos c'-;1'rQs. J na França de norte.

Com Deanna Durbin, Leopoldo
Stokowski, Adolphe Menjou e

Mischa Auer
-

Complemento Nacional (D.F.B.)
Assist. aos Tuberculosos

Preços 1$500 e 1$000
Livre de Ce-nsura

AVISO DR.

100 homens e uma Sombras da
menina vingança

Com �Char1es Lang e Mona
Mack

Especialista em doenças e operações
olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

41

O almirante Leahy, ex-embai-
xador dos EE. Unidos em Vi

chí, toi nomeado assistente mi
litar do preso Roosevelt.

*

Faleceu à rua Jerônimo Coe- Solidifica-se a situação dos
lho o sr. Temístoc1es Pessara russos no setor de Voronezh,
Muniz, enterrando-se hoje às onde os alemães continuam em
l I horas. retirada, havendo· repassado o

rio Don em varias pontos.
·

fazem anos hoJe:
O sr. dr. Francisco Gott.ardi;
a sta. Maria E· Kotzias, filha

do conceituado comerciante des
ta praça sr. Estefano Kotzias;

o jovem Leon Grams, filho do
sr. João Grams.

Habilitações:
Estão-se habilitando para casar

o sr. Nilo Moreira de Melo e a sta,

Neli L. Poeta; o sr. Florisbelo Sil
va c a sta. Alice Câmar-a da Silva.

Clube Náutico «Francisco Martinelli»
Assembléia Geral Ordinaria

Na forma do art. 43. § único, combinado com o art.
19, dos Estatutos desta Sociedade, convoco os senhores
SOC10S para a sessão de Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se no próximo domingo, dia 26, às 10 horas; da
manhã, na séde deste Clube, à rua João Pinto, afim de se

proceder à eleição da Diretoria, para o periodo 1942-1943.
Caso não haja número legal para a realização da

Assembléia em 1.' convocação, será feita segunda con·

vocação, meia hora mais tarde, e a qual funcionará
com qualquer número.

OSCAR ABRAHAM, 1, o secretario.
4 v.' I

Realizar-se-ão a vinte e sete do
mês corrente os exames para rádio

telegrafistas de la e 2a classes, da
Diretoria Regional dos Correios e U -

dTelegrafos clêste Estado, e para os [....als ce o
quais se acham inscritos os se·

guintes candidatos: Nova Iorque, 22 (D. P.) - A rádio de Berlim infor-
Para la classe: Selma Alvaro mou que a temperatura continúa baixando na Finlândia

Gentil. Orlando Mota Espezim, AI· tendo o termômetro caído abaixo de "zero", o que há
fredo Damasceno da Silva, Ivo ele -

Morais Mendes, Altamiro de Mo. muitos anos nao se registrava. Grandes zonas de terras

rais Lima, Valdir Gomes, Gastão estão completamente cobertas de gelo.
Camacho, Jonas Câmara da Silva, C ". b I
Agenor Mamede Povoas Junior. O era mor o • Mais de vinte mil
Para 2a classe: Jaime Diogo, Ja- Chungking, 21 (A. P.) - automoveis parados

cí Matos Arêas, Osvaldo Luiz Cán- Irrompeu uma forte epidemia --

dído, Jacinto José Vieira, Ivan de de colera morbo nas cidades Rio, 22 (V. A.) - A proibi-
Sena Vaz, Altino Camargo de üli- de Chenhokow e outras ocupa- ção imposta pelo govêrno, em

veira, José Leôncio de Menezes, das pelos japoneses ao sul de face da crescente escassez ele

Valdemar Nasolini, Aldo Di Ber- Hupeh. Os obitos são elevados combustivel líquido, atinge cer-

nardi, Hilton Cunha, Carmina Mor- Aviso terrifico
ca de 20.300 automóveis parti-

ga, Laert Lemos Povoas, Manoel culares, além de mais de oito-
Vichí, 21 (A. P.) - As fa- t f'

..

O
'

Povoas Filho, Itamar F'ortkamp, cen os carros o rciars. nume-

S b tíã P' t 01" ocu
mílias de prisioneiros de guerra ro ele taxis registrados é dee as iao 111 _o l�ello�,. uon foram notificadas de que, se

Castro, Laudelmo Jose Vieira, Cle- doravante ainda "forem en
4.810, o que representa menos

mancy Machado, Herberto .FrItz- contradas cartas escondidas de um quarto daquele total,
h H g C 11 d OI explicando-se, assim, o fato de
c:' u o ava le.lro e .JVeIra, I nos pacotes de gêneros alimen
Joao Dutra e DaVId Joaquim dos tícios enviados aos campos de ter sielo notável a díminuíção
Santos.

t
- . -

no movimento geral dos auto-

As provas se efetuarão às 8 ho-
concen raçao ou pnsoes, os móveis.
prisioneiros serão sujeitos a pe- --;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;:;;.;;;;;;;;;;;;;.,ras daquele dia, numa das salas !'"--

da Escola de Comércio.
nas disciplinares pela autori
dades alemãs".

Vai- em I-nspeca-o Especialista em moléstias de
senhoras - Partos.

Rio, 21 (A. N.) - Em via- ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es-

tômago, vesícula, 'Útero, ovários,
jem de inspeção às obras mili- apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

It tã d teít PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,ares que es ao sen o ei as no hidrocele, varicoceJe. Tratamento sem

norte do país, inclusive na ilha dor e operação de Hemorroides e vario

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.

Fernando Noronha, seguiu, Opéra nos Hspitais de Florianópolis.

hOJ'e, o general Raimundo Sam- Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
paio, Diretor de Engenharia Horário: Das 14 às 16 horas, díar ía-

do Exército. mente.

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

P 2 t Londres, 22 (R.) - A pro-
rocura quar OS dução areonáutica britânica

Inglês solteiro pro cura foi duplicada nos últimos de

dois quartos mobiliados, com zoito meses, ao passo que fo

café pela manhã. em ambl- ram triplicadas e quadruplica
ente snssegado. Tratar com da a produção de veículos de

D. A. G., Cabo Submarluo, transporte declarou o sr.

6v-l Oliver Bytleton, ministro da

Produção da Inglaterra.
3.500

_

Novo tipO de
projétil alemão

�ã:�::�:I��!C�:�" I co�ft�EB�en�g?���:r��:, �g3��g 1::-'
ceme estatística. publicada pela milias para "Soirée" que se levará a efeito sábado pro-
Recebedoria Federal em S. Paulo, ximo (dia 25), das 21 às 24 horas.

'

o desenvolvimento industrial do Es- WALMOR WENDHAUSEN, 2.0 secretario
tado se afirma eloquente através
ela cifra ele 8.016 fábricas. Dessas,
173 das quais são de papel e seus

artefatos. Êsse incremento no nú
mero de seus estabelecimentos fa- de
brfs, revelado agora na estatística
da Recebedoria Federal elenuncia
que nem o conflito armado que en-

I

vol ve o mundo, concorrendo para I
o elesencorajamento elos espíritos --------------
empreendedores, influiu para to-

I

""""-IWR.....-..___ _,.

ÚLI IMA HORAlher o avanço ela indústria

paulis'j' ita. Aos três anos ele guerra, cujos V'I·da S ft "I·aiefeitos se refletem em todas as ati- U� Pela vez primeira, os aviões
vidades, São Paulo continua a tra- britânicos realizaram no Egito
balhar, vencendo todos os obstá- -"� um devastador ataque noturno
culos que se lhe deparam. Dessa às forças do "eixo", causando
1

. _

1 anrversãrtout(eCISaO c e cooperar na grandeza inúmeras baixas e grande can-

elo Brasil, é um exemplo êsse ele- Deflue hoje a data natalícia fusão. Muitos aviões, entre os

senvolvimento de suas inclústrias. do nosso estimado patr íeio sr. quais, de transporte, que se acha
prof. Estanislau Traple, que COl1l

vam no sólo, foram destruidos.
tanto brilho ocupa a cadeira
de desenhe do Instituto de Edu

cação desta capital.

A's 7,30 horas

Nascimentos:
Pelo nascimento de seu filho

I Fenelon acha-se em festas o lar
do nosso prezado conterraneo
sr. prof. Anac1eto Damiani, len
te do Instituto de Educação.

Ag'radecimentos:
Do distinto casal Armando

Britto e Henriqueta Zilli Britto
recebemos atencioso cartão agra
decendo a nota de seu consór
cio.

FalecImentos:
na tarde de 20 do

A's 5,30 e 7,JO horas

Complemento Nacional (D.F.B.)

Cine Jer. Bras. lxIlt3

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

----

JOÃO DE ARAUJO

Confissões de um

ESPIÃO NAZISTA
Com Edward G. Robinson

Complemento Nacional (D.F.B.)
O Brasil no seculo xx
Desfile de Modas n? 7

(Modas em Tecnicolor)

Preços: 3$000 e 2$000
Imp. até 14 anos

inverno chegará

Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RAllIOS

Faleceu
corrente, em sua residencia, à
rua Maior Sertorio, 220, em S
Paulo, aos 78 anos de idade, o

consagrado pintor brasileiro sr.

Pedro Alexandrino Barges.
Os funerais do ilustre artista

patricia foram realizados às ex

pensas do Governo do Estado,
saindo o fetetro, ontem às 17
horas, da residencia do extinto
para o cemitcrio .São Paulo.

O extinto nascera a 26 de
novembro de 1864, na capital
paulista.

Para que suportar

Foi enterrado ho ie às 10 ho
ras o sr. Galdino Rocha, faleci
do à rua Lages.

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, colocará no para
brisa uma placa com a pa
lavra: LIVRE. Isso quer di
zer que uma pessoa, desejan
do tomar o carro com aque
le destino, isto é, até à Pra
ça Quinze, pagará apenas
1$000. 8vs-4

· .

Berlim anunciou que 100.000
sérvios vão ser enviados a tra

balhar nas fábricas alemãs, afim
de aliviar a falta de braços.

·

essas dôres reumá
ticas que tornam

a vida aborrecida,

quando

q o e d á

r á p I, d o e

completo
alivio!

Três destróieres japoneses fo
ram afundados por submarinos
norte-americanos perto da ilha
de Kiska (Aleutas).

*

15 dos 38 franceses que
estavam sendo julgados em

Nancí, foram condenados
à morte, acusados de faze
rem propaganda comunista.
Seus cúmplices serão en

carcerados po� longo tempo.

Os cvioes ingleses bom
bardearam o porto de Ak·
yab, no golfo de Bengala e

em poder dos japoneses. Fo
ram atingidos edificios mi
litares e depósitos de co

mestíveis, e d.ois barcos re

ceberam impactos diretos.
..

Estão-se
sos casos

e tifo, em

dando numero

de có1era-morbo
Changai

·

o filhinho do
Rei Leopoldo

Berlim, 22 (A. P.) - Pelo rádio
oficial - O correspondente ela

DNB, em Bruxelas, informou que
nasceu sábado o primeiro filho elo
novo casamento do rei Leopoldo
da Bélgica. O pequenino tomou o

nome ele Alexandre Emanuel Hen
ü Albert Marie Leopolel. A atual

esposa elo rei Leopoldo, como se

sabe, era née Mary Lilian Baels,
filha ele um antigo ministro ele Es
taclo belga. Ao se realizar o casa

mento, em setembro elo ano passa
elo, a senhorita Baels tomou o títu
lo de princesa de Rethys. Todavia,
o novo filho elo rei não figura na

linha ele sucessão ao trono, pois a

princesa de Rethys renunciou, ao

casar-se, todos os eventuais direi
tos de sucessão para seus filhos e

abriu mão elo título de rainha para

I si. Leopoldo tem tres filhos do pri
meiro casamento, com a rainha As
trid, que morreu em um acidente
de automóvel, antes da guerra.

No México foi aprisionada u

ma alemã de nome Elisabeth,
que entrara no país com passa
porte írancês e era espiã da Ges

tapo.
•

O gabinete governamental ar-

gentino esteve reunido ontem
durante varias horas, tendo
discutido diversos e importantes
problemas.

Destruicão de depó.
sitos de petróleo
Moscou, 22 (R.) - Os aero

planos russos que atacaram os

depósitos de combustível na
zistas fizeram explodir 700 de
les, perto de Voronezh. Os
aviões de reconhecimento no

ticiaram a destruição de mais
de 400 barricas ao ser bombar
deado outro depósito que su

pria tanques e aeroplanos. As
guerrilhas efetuaram também
ataques a depósitos de combus
tiveis, destruindo grandes
quantidades de petróleo.

I Dr. MOAHIR THOMÉ DE
OLIVEIRA e SENHORA

participam a seus parentes e
amigos o nascimento de

sua filhinha

ZELIA
Fpolis.. 1'1 de Julho de 9lt2.

Novo" raid" ofensivo efetuou
a RhF sobre a zona do Ruhr.

•

O sr. Cordell Hull adiou para
amanhã o discurso que ia pro
nunciar hoje.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TUJ.JIO RAMOS
Assistente efetivo <lo !Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso

de especialização e prática de ouví
<los, nariz e garganta no Serviço <lo
Prof. David Sanson, na Policlínica de

Botafogo - Rio de Janeiro

,
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17

às 19 horas

3 v.-3

Agradecimento e Missa

t
R'lmos,
Ia.

Filhos, Irmãos.cunhados, genro, nora, sobrinhos,
netos e bisneto de MARIETA BERNARDINI SELVA
agradecem, de coração, a todos 08 parentes e pesso
as amigas, que as acompanharam no doloroso tran.
se comparecendo ao sepultamento e enviando corôas
Agradecem, tambem, aos Drs.�SBulo Ramos e Tulio
pela dedicação e esrorços empregados pará salvá-

Couvldam, ainda, a todos os parentes e amigos para
a míssa àe 70 dia a ser celebrada no dia 24 do corrente
(sexta feira), às 7. 30 horas na Catedral Metropolitana, a

gradecendo aos que comparecerem a esse ato de reli-
gião.

•
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


