
São Paulo, 30 (A. N.) -Por
• ordem do major Olinto de
França, superintendente da
Segurança Política e Social, o

delegado de Ordem Política, sr.
Ribeiro da Cruz, instaurou in
quérito contra o indivíduo Ed-'
mundo Bandeira de Almeida
Campos, de 47 anos, casado,
antigo empregado da firma
Theodor Will & Cia. e morador
à rua Conselheiro Ribas, n. 41,
na cidade de Santos.
Edmundo, segundo o que fi-

cou apurado, apesar de brasi- namite, destruição de linhas e

leiro, é extremado adepto do inutilização do material rodan
nazismo, a cujo serviço se colo- te. Hermínio não aceitou a

cára. Nas investigações realiza- proposta. ,

das, verificou-se que êle

exer-I
Diante disso, Edmundo resol

cia atividades suspeitas. Além veu adotar outra tática, com o

disso, procurou o seu amigo objetivo de convencê-lo.
Hermínio Vieira Dias, inspetor Procurou a esposa do ferro
de veículos da S. P. R., a quem viário, Elza Salgado Dias, em
propôs, mediante ótima recom- tôrno da qual esforçou-se por
pensa pecuniária, praticasse criar um ambiente de sedução,
certos atos de sabotagem con- prometendo, para ela e o ma

tra aquela ferrovia, fazendo rido, muito dinheiro e uma si
saltar pontes por meio de di- tuação toda privilegiada,quan-

do a Alemanha ganhasse a cia por parte de Elza .

guerra. Edmundo Bandeira foi deti-
À referida senhora deu Ed- do e, ao ser interrogado, negou

mundo, dias depois, folhetins o fato, máu grado a evidência
de propaganda do nazismo, das provas em contrário. Her
que lhe foram devolvidos. mínio, acareado com o indi-
Entre êsses folhetins exis- ciado, sustentou a acusação.

tiam alguns, concitando o po- Edmundo é o mesmo cidadão
vo a depor o presidente Getú- que, por ocasião do inquérito
lia Vargas, caso s. excia. não instaurado a respeito da fuga
apoiasse a Alemanha. dos oficiais e inferiores do va-

O esfôrço do máu brasileiro por Windhuk, funcionou como

não produziu o resultado espe- testemunha de defesa.
rado, pois houve forte resístên- I Conversando certa vez com

a esposa de Hermínio, disse-lhe
Edmundo que Hitler "com um

simples telefonema venceria o

Brasil".
Dessa forma, deveria Elza

induzir o marido a aceitar a

proposta. Ao ser notificado do
fato e diante da gravidade de
que o mesmo se revestia, o se
cretário da Segurança Pública,
sr. Acácio Nogueira, determi
nou as providências, no senti
do de que as investigações po
liciais se processassem com
todo o rigor. I

A popularidade do
general Mac Arthur

, .

Canberra, 30 (R.) - Os aus
tralianos ficaram entusiasma
dos com o discurso pronuncia
do pelo general Mac Arthur,
como sendo "

o melhor discur
so que ouviram".
Manifestaram outrossim, a

opinião de que a alocução do
general Mac Arthur foi preci
sa quanto aos fatos, mas que
não constituia matéria que pu
desse ser publicada. O seu dis
curso aumentou ainda mais a
sua j á extraordinária popula
ridade.
Houve um aspecto interes

sante verificado na Câmara
dos Representantes ontem,
quando foram trocadas pala
vras sarcásticas entre alguns
ministros trabalhistas e vá
rios membros da oposição.par
ticularmente o sr. Menzies. Um
dos trabalhistas dirigiu-se ao

general Mac Arthur, com as

seguintes palavras: "O sr. vai
se divertir aquí".
Sem dúvida a recordacão

dêsses debates permaneceu'na
memória do general, pois ao

pronunciar Q seu discurso du
rante o jantar, declarou: "Se
os australianos sabem comba
ter, tão bem como discutem,
então a guerra já está ganha".
Os russos preparam ofensiva na

zona ártica
Moscou, 30 (U. P.) - Fôr

ças russas estão preparando
grande ofensiva na região do
ártico. Acrescenta-se que as
unidades soviéticas já efetua
ram intensas incursões por
mar e terra a um porto do ár
tico e que as retaguardas das
fôrças alemãs estão sofrendo
pesadas baixas.
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Atoaram como "cobaias-humanas"
Londres, 30 (R.) - Quarenta

homens e mulheres atuaram como

"cobaias humanas" no hospital
Homeopático de Londres. Os pa
cientes alinharam-se em pares,
com os braços nús. Um médico
depositou gotas de um líquido em

cada braço estirado. Em seguida,
os. pacientes receberam um peque
no frasco de remédio, para ser to
mado conforme as instruções. Es
ta simples experiência de hospital

póde demonstrar a vantagem de metade um líquido Inerte. Estai é
um novo antídoto para as quei- a primeira vez que um remédio
maduras de gás de mostarda. para uso interno é experimentado

Êsses homens e mulheres ha- como antídoto para o gás de mos

viam-se apresentado voluntaria- tarda.
mente para receber queimaduras Há grandes esperanças em tor

do gás - colocado sob a forma no do êxito final da experiência.
líquida num dos seus braços -- Os pacientes que receberam o an

e para em seguida aplicar o rerné- tídoto, ao que se espera, deverão
dio. Metade do grupo recebeu I estar livres da infecção vários dias
frascos com o remédio e a outra I antes do que os que ganharam a

A l���e� 3��U.��an�i�rn�s��� ��,c!���� Uma águia contra o automóvel
n� C_ontine?-te} ? coronel Brit�on deu � enteDd�r, em trans- Montevidéu, 30 (R.) _ Informaram da localidade de Dol

mls�ao_ l·adlOfOl.l.lCa, que os AlIados. estao plane]alld,�, al,�uma lavon, no território de Chubut, que se verificou ali um fato,
operaçao ofensiva '"; Europa, possivelmente para dentro de I

que tem tanto de estranho quanto de impressionante. Segun
mu�to pouco tempo. Chegou a hora - disse _--- ele ava?-çar do essas informações, um automóvel em que viajavam uma

I!,lals um passo para o ll1IClO de, n?vas operaçoes ofe?slVas. senhora e uma criança .foi atacado, nas proximidades daquela
Espero que no �ranscurso da proxlm� .ou das d�:lS proxrmas localidade, por uma águia de grandes dimensões, que conse

�eman�s poderei darlhes alguma notícia que sela _de .,gran�e guiu romper a capota do veículo e atacar as duas passageiras,
importância. �eç_o-vos por ISSO que presteis atençao <t� pro- ferindo-as gravemente.

�����s transmissões de Londres, durante as semanas vindou- A terrível ave-de-rapina foi morta, a tiros, pelo esposo
da senhora, que conduzia o automóvel.

mistura inerte. Todos receberam
fórmulas para acompanhar o pro
gresso da parte infectada, sendo
pedido que desenhassem um ras

cunho da mesma, nos seus vários
períodos. De sete em sete dias,
os seus relatórios serão estudados
por uma sub-comissão da Socieda
de Homeopática Britânica e os re

sultados da experiência serão co

municados ao Ministério da Segu
rança Interna.

Prisão de um quinta·
colunista

Salvador, 30 (A. N.) - In
vestigadores da Ordem Políti
ca e Social prenderam, numa

nense.
casa de cômodos da rua do Pa-
ço, desta capital, o indivíduo
Luiz Guimarães Bastos, fun
cionário da Imprensa Oficial
do Estado e elemento "quinta-
colunista", há muito vigíadr Salvador, 30 (A.N.) - Segundo informa o vespertino
pela polícia. "Estado da Baía" , investigadores da Delegacia de Ordem Po-
Em poder dêsse "integralis- lítica e Social varejaram ontem o rico e tradicional convento

ta" foram apreendidas flâmu- de S. Francisco e a sede do Clube Alemão, apontados como pe
las e emblêmas, bem como es- rigoso fóco de espionagem de elementos nípo-nazi-fascistas,
cudos com a cruz suástica. Fo- varejando ainda casas residenciais de súditos do "eixo" em

ram apreendidos, ainda, um Amaralina, além de outros pontos suspeitos em lugares diver

revólver, livros e revistas de sos da cidade. Das buscas minuciosas levadas a efeito nada se

propaganda do crédo do "ei- sabe ainda, sendo do conhecimento público, no entanto, que Ixo". em livrarias da cidade e nas oficinas do "Mensageiro da Fé".
Luiz Guimarães Bastos vai localizadas no convento de S. Francisco, já foram apreendi- ------------------------30-v---2.;S

ser exonerado do cargo que dos não só vários números do jornal bimensal "Mensageiro
ocupa na Imprensa Oficial, já da Fé", como ainda exemplares de um almanaque do mesmo

tendo sido recolhido ao xadrez nome, para 1942. Na referida publicação encontram-se artigos
da Guarda Civíl, permanecen-I contrários aos nossos princípios e numerosas fotografias de
do incomunicável. alemães referentes à guerra.
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SINDICALIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari D

PUDIM MEDEIROS, 8 SO

bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apr.eciam.

o jornal e o almanaque «Mensageiro da
Fé» são anti-brasileiros

U M PRODUTO LEITE*

.409an.'0 O bioo cá �ur'quiaBERNA, 30 (R.) m. O CORRESPONDENTE DO "GIORNALE I'ITÁLIA" EM 1STAMBúL ANUNCIA QUE
O EMBAIXADOR DO JAPÃO EM BERLIM SEGUIRÁ BREVEMENTE PARA ANGORA, "LEVANDO PROPOS.

TA DE GRANDE IMPORTÁNCIA"�

*RAUL

lnogtukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
A venda em todas as farmàcias.

Agente.representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 56 -- Florianópolis

As garantias que a França
teria dado aos EE. Unidos

Washington, 30 (U. P.) - Em circulos dignos de todo
crédito, declarou-se que o govêrno de Vichí deu categorias
garantias aos Estados Unidos, sôbre os quatro seguintes pon
tos: 1. - Como revelou-se anteriormente, não será permitido
que aviões de guerra, submarinos e navios do "eixo" penetrem
em qualquer porto do hemisfério ocidental; 2. - Não serão
concedidos víveres, nem tão pouco caminhões aos "italianos
que operam na Líbia; 3. - Além da promessa de neutralida
de e de conservação da frota o govêrno de Vichí deu explica
ções satisfatórias sôbre o translado do "Dunquerque" do nor

te da África; 4. - Não serão entregues novas partidas de pe
tróleo às fôrças do "etxo" .que operam no norte da África.

Por outro lado, afirmou-se em altas elsféras que é possí
vel sejam reiniciadas, brevemente, a remessa de víveres, com ..

bustíveís e outras provisões dos Estados Unidos para o norte
da África.

Mulheres letonianas
na Alemanha

Estocolmo, 30 (R.) - O pri
meiro contingente de mulheres
letonianas chegou recentemen
te à Alemanha declara o cor

respondente do jornal suéco
"Tinningen" em Berlim.
Essas mulheres assinaram

contrato de um ano e serão
empregadas na indústria e na

agricultura do "Reich".
Segundo o correspondente do
"Svenska Dag Bladet", na ca

pital germânica, as domésticas
e as amas alemãs deverão do
ravante trabalhar nas indús
trias de guerra.

JORH. WILLlAH A. WIELAHD
Assistente especial do Embaixador

dos Estados Unidos, junto ao mosso

Govêrno, encontra-se em Florianó
polis o sr. William A. Wieland que,
quer no Rio, quer em São Paulo ou
em Curitiba, se tem revelado um
excelente amigo do Brasil, sincero
na compreensão de nossos proble
mas e ideais, propugnando, pela
pena e em função do seu atual e
elevado cargo, por um maior e
mais sólido interamericanismo.
Desde há dez anos, em Cuba e nos

Estados Unidos, tem sido o maior
objetivo do sr. Wieland, nas lides
jornalísticas, o que, hoje, a guerra,
por sua ameaça ao Continente, rea
lizou entre os povos americanos:
uma real e cooperativa união, sem
predomínios imperialistas ou ra
ciais.
Recebido pelo exmo. Interventor

Federal, ainda no dia de sua che
gada, poude o sr. Wieland, em

longa e amistosa palestra, inteirar
se do esforço do Govêrno Catar i
nense em pról da nacionalização e
do combate à quinta-coluna.
Damesma fórma que nós, os ame

ricanos do norte, disse o assistente
do Embaixador Caffery, procuram
livrar-se do mesmo mal e olham
com admiração, procurando uma
eficiente colaboração de sua parte,
o esforço brasileiro no sentido da
atual reorganização econômica e
Industrial.
Hoje, à noite, no Lira Tênis Clube

a Diretoria do Instituto Brasil-Es�
todos Unidos e o sr. Reginald Ka
zianjian, vice-c !nsul da grande Na
ção amiga, oferecerão ao sr. Wie
land um jantar, para o qual tam
bem foram cornvidados o sr. Pre
sidente da Associação Catarinense
de Imprensa e o sr. Diretor do
D. E. I. P.

.

TOSSE �:'BRONCtUTES?.. ..

�E.L'�INA' FORTALECE'_"" "; "!:, J. . ..

Aviões japoneses destruídos
Nova Iorque, 30 (R.) - Foi

revelado que pilotos america
nos, conduzindo novos e rápidos aparêlhos construidos nos

Estados-Unidos, e que acabam
de chegar ao teatro de guerra
destruiram pelo menos 14 uni�
dades inimigas numa batalha
aérea sôbre Lae, na Nova Gui
né.
Doze dos aviões nipônicos fo

ram derrubados durante os
combates e dois mais destrui
dos em terra, ficando em cha
mas.

RelógiO de platiaaPerdeu-se um, pulseira, para
moça, cravejado de pedras pre
ciosas. Gratifica-se à pessoa que,
em o achando, entregá-lo nesta
redação. 4v.-4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Voltaremos a fazer o mesmo
com os demais

Londres, 28 (United) - Inú
meros aviões da R'AF voaram,
na noite passada, sôbre París,
desde os 23 até os 30 minutos
de hoje. Os aparelhos lança
ram folhetos que diziam: "O
perários das fábricas de arma
mentos! Bombardeamos os es
tabelecimentos "RenauIt". Vol
taremos a fazer o mesmo com
os demais".

I
Mac Arthur

condecorado

:I ESTaDO..:.:. Segunda fefral 30 de Março de mn

5 v.-3
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iiii iiii SACO DOS LIMÕES
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iiii TOME O POPULAR ;55; A Diretoria dêste Clube cornu-

SALOMÃO PALATNICK e ilEi DEPURATIVO ii� nica aos seus associados e fre-

Q.=::;;' :::: quentadores que, em sessão, de
FRIDA PALATNICK = 555! assembléia geral, realizada no
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tes e pessoas amigas o mE _j.J..., E555 por unanimidade de votos, a sua Inascimento de sua 5555 A SIFlLIS ATACA TODO O ORGANISMO 5Ei! secção esportiva, pelo que, pas-

fi'Ih' h LI'LIA ··iI
.... sou a denominar-se CLUBEIna. : O Figado, o Baço. o Coração, o Estômago. os ::
..::.• • RECREATIVO LIMOENSE.

Fpolis., 22-3·9lt2 iiil Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres iiii:::= bOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- .m;===� E
iaii elo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. SiR
iiii Inofensivo ao organismo. A agradável :;;:
!!!! como um licôr :5::
aEel O ELIXiR 914 estê aprovado pelo D.N&S.P. como aeia
i==� auxiliar no tratamento da SHilis e Reumatismo mi

Washington, 28 (Reuters) - ia;; da mesma origem .
i:::

O 1 M A th toí ".==1 ••••

genera ac r ur OI con- =::= FJ-\.LAM CELEBRIDADES MEDICAS 5a::decorado pelo presidente com:::: SI bre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- E:::
a "Medalha do Congresso", em!!!! .•914. devo dízer-Ihee-c sempre gradavel do ELIXIR «!:J14> re- 5::5
reconsecimento pela sua bra- i!ii ��ec�s��n�� 1::d��:�:go�p:o� ���t:;;:;::'j�O p���� ;rrgbli�� ig;vura e intrepidez, na defesa das EiEl prlada (SiriUS em varias de no combale ii sifllis, quallda- m:
Filipinas. Um comunicado do mE suas manítestações] os resul- dea que frequentemente a- 5m
Departamento da Guerra, anun- :::: tados têm sido sattsfatorlos, proveito no Ambulatorto da iiciando essa honra," diz: "A 55!! pois são rapidos e duráveis. Maternidade de Santa Maria. e::!
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Curitiba, 28 - As autorida
des estão desenvolvendo gran
de atividade contra a quinta
coluna. Mais de 100 nazistas
acham-se recolhidos à peni
tenciária.

Saco dos Limões, 23 de Mar
ço de 1942.
GESSE' FIALHO, Lv-secr.
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o filho pródigo
do Gabinete Pétain
Berna, 28 (United) - De

fonte particular fidedigna in
formou-se que o marechal Pé
tain conferenciou, num bosque
das proximidades de Vichí,
com o ex-presidente do Conse
lho de Ministros, sr. Pierre La
val, discutindo as possibilida
des de fortalecer a posição de
Pétain com a entrada de Laval
no Gabinete.

Indicador
r- Antônio Moniz Ide Aragão

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

de senhoras,
CONSULTORIa:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

I
HESID�NCIA:

A v. Hercilio Luz, 189.
Telefone n. 751.

DR. RICARDO
GOTTSMANN

Ex-chefe de cl!
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prols. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Ctrurou: Ueral=

I Alta cirurgia, gyne

I
cologla (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e opArações

de p"�8tica,
IConaulrert, t fIJI.l Traíe-

00, 18 !dr,!j 10 68 12, •
d4'l:<) 1 b é� I á,tlO) Tele

pb.., ne - 1.285

I
Resídeacía (\ rua Rg·
teves JuníorI 20. _n_

Telepbone ,;-- 1.1...;1

I Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

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

RESIDENC1A'
Av Hercilio Luz, 186

- Pnone: 1392 -

Attende a chamados
14

,;;. "t a 3

'dWme ICO

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

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
GLINIVO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]

I
Com prátlca nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho geníto-ueínarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Cam nanarlo
São Paulo). Especializado em Hl
glene e Saúde Pública, pela Univer
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtaguôetteos das doencas Internas
Coração, pulmões, vestculs biliar.

estômagos, etc
Radlogral!as óssea", e radlograllas

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétríoos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI!! dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-vloíetas,
ralos íntra-verraelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
€xames de sangue para diagnóstico
da sííílts diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
ous, escarros, líquido raquiano e

qualquer pesquiza para elucídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

FlORTANOPOllS

_ _
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Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me

nores� preços só na CASA MIS·
CELANEA. - Rua Traiano. 12. Produtos CATEDRAL
VENDE-SE á venda na FARMACIA ESPERANÇA
um automóvel (limousine) Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6ft2
em perfeitas condições. In- (Defronte à casa Hoopcke)formações na gerência do
ESTADO, 30vs·23

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

(ia. TELEFÔNICA
CATARINENSE

A(ham�se à disposição dos srs.

Acionistas, no escrito rio desta
Companhia, os documentos de
que trata o art. 99 do deere
te-lei n. 2.627, .de 26 de Se
tembro de 1940.

A Diretoria

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia . recebeu

A MODELAR
-

'.
,

....

Elegância!

I

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,l. NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

Consultas: Pela manhã, das 10 às 12
A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA I)IEVES- médico especialista em

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

Consultas dieriamente Pe�a manhã: das �·O ás 12 horas
a tarde. das 15 as 18 horas

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

Ora. Josephina S(hweidson
. MEDICA.
Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas
Hua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garoanta-Vabeça-Pescoço
o., ARMINIO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações ii combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 145ó

·Dr. SAVAS LACERDA ..

Oculista do Centro de Sa.úde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário des
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Hio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-08S 16 às 18 horas,
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n- 13

Ouerra sem quartel à espionagemSantos, 28 � Em importante I
deram um alemão casado com

diligência, a polícia desarticu- brasileira, cuja identidade é
lou uma rêde de espionagem. mantida em segredo, estando,
Essa é considerada uma das ainda, implicados, outros ale
maiores diligências contra os mães, além de três integralis
nazistas, realizada em toda a tas.
América do Sul. Os investiga- Foi apreendido, também, co
dores iniciaram o seu trabalho pios o material, com indicações
em São Paulo, extendendo-se de planos e informações de
até o Rio. As autoridades pren- grande importância.

SEJA SUA

��.
'-'--M.�âS....__....

Á S!UDE DÁ MULIlER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

o ESTADO'-Segunda· feira. 30 de Marco de 1942
.......� 1if!""9N_7rJR!f��!wzasaea,�w.;m"""",,,__d"___IIJ'.-."""""BD'Zr4:_mJ::"_IIIIiiIIi'_Q�_IlII."_'lIIÍm_.w...= .. .. _

�GREJA ORTODOXA DE S. ••••••••••• Tropas paraquedistas são
NICOLAU • • destacadas no Oriente Médio

li. '"�

L'�\J�"m�,s::a'::I�::::nto de 10- :.SANG1 JENOL : Vi����r��,��n���;,;r�� Cá��C t' ito elementos to"nicos publicada na semana passada,dos s Ortodoxos em geral, que as • on em OI •. solen'idades da Semana Santa rea-

• •
revelando que tropas paraque-

lizar-se-ão a começar do dia 29 de distas estão sendo treinadas no
março, de acôrdo com o programa. Fósforo, Cálcio, Vanadato, • Oriente Médio, os círculos
se1�l�lt;� de março _ Domingo de • Arsenialo, etc. • franceses livres podem anun-
HaJ110S - às 8 horas da manhã, te- • • ciar, agora, que entre elas há
rú inicio a Missa solene, e, em se- Os Pálidos, Depauperados, .'. certos números de paraquedís-guida, a Benção dos Ramos e a dis- • Esgotados. Anêmicos, • tas franceses livres. Durantetribuição aos fiéis. - Às 7 horas • M M- Q C' • ,meses, as tropas paraquedistasda noite, Novena dos Nínfios. agros, aes ue rIam,
Dia 30 de março - Segunda-fei- • Crtançae Raquíticas rece- • dos franceses livres ajudaram

ra Santa - às 8 horas da manhã, • berão a tonificação geral • a instrução de várias unidades
Missa dos Pressantificados. - Às

• do organismo com o • paraquedistas recentemente7 boras da noite, Novena, dos Nín-

• formadas no Oriente Médio.fios. •Dia 31 de março - Terça-feira
-

Santa - às 8 horas da manhã, Mis" • . • VENDEM-SEsa dos Pressantificados. - Às 7 ho- .' .. � -

•ras da noite, a última Novena dos

,_
.

Ninfios.
.

•Dia 1° de ,abril - .Q�arta-f.eira ••• (01).6).1•••••••••••••••Santa - (DIa de Confissões). AS 3
horas da manhã, a última Missa dos __..... 1\w �__"' _

Pressantificagos. - Às 7 horas da
noite, cerimônia da sagração dos
Santos óleos.
Dia 2 de abril - Quinta-feira

Santa .- Às 8 horas da manhã, Mis
sa sor-ne, comemorativa da insti
tl.liçã.o da, Sagrada Eucaristia e COl11U

nhãc gera1. - Às 7 horas da noite,

OSIIJA:
ze Evangelhos e o b.elíssimo e

+,�A te ato da Crucificação de Je-
.ii su 'risto, seguido 'do Sermão de

1., mas.
L, 3 de abril - Sexta-feira San

ta - (Dia de luto da Igreja). - Às
10 horas da manhã, recitação das

IQU3,tro Horas e a Descida da Cruz.
- Às 7 horas da noite, Canto da
Paixão e em seguida a Procissão do
Entêrro.
Dia 4 de abril - Sábado Santo -

Às 10 horas da manhã, Missa solene .

. ' Dia 5 de abril - Domingo da Res
surreição. - À 1 hora da madruga
da, Canto da Ressnreição, Procis
são e em seguida a majestosa Litur
gia da Páscoa. - Às 4 horas da
tarde, a grande Novena da Ressu
reição.
Pedimos a todos os fiéis a maior

ordem, respeito e silêncio, durante
as solenidades da Semana Santa,

Atividade nipônica
no IUoi"al �Curitiba, 28 - A "Gazeta do

Povo" denuncia rigorosas ati
vidades dos japoneses no lito
ral onde uma verdadeira floti
lha de lanchas têm a base nas
Ilhas Catinga, procurando os
nipônicos passar por pescado,
res.

,41 Cárie]
* A cárie dentária corn
j

promete a s a ú de.

Trate dos dentes quanto
antes. E o dentista, por

certo, lhe dirá que, para
evitar as cáries e inflama

ções das gengivas, ê preciso
combater o excesso de aci
dez da saliva. Leite de

Magnesia de Phillips alca

liniza sua boca e protege o

esmalte de seus dentes.

lambem em
forma de
comprimidos
sob o nome
MILMA

As relacões entre o
Japão e o Vaticano
Delhi, 28 (Reuters) - Se

gundo informam de Tóquio,
fontes autorizadas comunicam
que o Vaticano e o Japão con
cluiram seu acôrdo, visando es

tabelecer relações diplomáticas,

'FOTO - IDEAL
de

João Silva Sobrinho I

Postais artísticos, gru
pos, casamentos, servi-

I se industrial, revelação I

I e. cópias
de filmes Fóto

para' documento, cm

� liações a crayon e
.

leo. Per-feiç5io e rapi
,

.

!l z, só no FOTO IDEAL.

�ualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

APROVADOS PEl.O Q'N'S'P' SOB N9 569 DE 19.35
,

CASA

3

Farmácia «Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacion�is e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDlCOS

Três casas com os respectivos
terrenos, e mais lotes, tudo loca
lizado na Praia da Saudade em

Coqueiros. Tratar com Pedro
Antônio Vieira (negociante), no

local,
209 5 v.-3

Compra-se uma, nesta cidade,
no centro. Tratar à rua Uru
guai, 20. 3 vs.-2

VENDE-SE
Pequeno negócio, em bom

loccl. à rua Major Costa,
n. 75. Tratar no mesmo.

204 5 v.-2

Os «amiguinhos» do «elxo.

I Angora, 28 (United) - In
forma-se nos círculos políticos
e diplomáticos autorizados que
as relações entre Berlim e Bu
dapeste são passivas, o que não
acontece entretanto com as re

lações entre Viena e Budapes
te. O grupo nazista que circun
da o sr. Baldur Von Achirach
intervêm constantemente em

Viena, nos negócios húngaros.
Por outro lado, alguns, elemen
tos alemães julgam que as tro
pas húngaras não merecem
100 porcento de confiança na;
luta contra a Rússia.
Zurique, 28 (Reuters) - Se-

gundo informações proceden-

I
tes de Vichí, um porta-voz do
Ministério do Exterior da Hun
gria, denunciando a campanha
anti-húngara na Rumânia, de
clarou: "A Hungria permane-
ce calada porque sua política
estrangeira conseguiu resulta
dos apreciáveis. Longe de pre
tender abandonar o caminho
que escolheu, a Hungria de
plora a situação atual, todas as
controversias entre os Estados
europeus e considera que tais !I
gestos representam uma ato
anti-europeu" .

Vende-se casa
Vende-se à Rua Bocaiuva,

125, uma casa de moradia,
com terreno dando fundos
para o mar, medindo 11 me
tros de frente, por 80 de
fundos. - Tratar no local.
159 10115-5

MALAS PERDIDAS
Gratifica-se ti quem achar

e entregar à redação do ES
TADO duas pequenas malas
perdidas no trajeto da Ponte
Hercilio Luz ao r'osto de Con
trôle Policial de Artríú.

15v.- 5

Submarinos russos em ação
Nova Iorque, 28 (United) -

A emissora de Londres infor
mou que submarinos russos de
novo tipo estão operando in
tensamente nas costas da No
ruega, de cujos fjords saem pa
ra ocasionar importantes da
nos aos transportes alemães
que navegam pelo Ártico.

Um fuzil embrulhado em uma
camisa verde

Rio, 28 - Informam de Bar
bacena que a polícia apreen
deu um fuzil embrulhado em
uma camisa verde, na casa de
um integralista.

Madeiras de
Pinbo

Vendem-se para
construções' e
serrarias

Tratar à Rua João Pinto
n. 5 (sob.)

FLORIANÓPOLIS

PARA OS OCULOS, O LENÇO,
�para os Olhos, LAVOLHOJ;:��io:a��:ge;�i:n_:�;;r�� ��rv\) � (�contínuo n ecessrtarn de '\J.[J!J� J \JI

Lavolho. Bastam umas

gotas para confor
tá-Ias, restituindo
lhes o bem-estar.

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

FONE 1.642

AVISO AO POVO CATARINENSE
linha direta Porto Alegre - Floria n6polis

3Qv·20

I.nstituto dosComerciários
AVISO A Delegacia do IAPC comunica que a

sua tesouraria funcionará das 12 às 18
horas, nos dias 30 e 31, para atender aos recolhimentos
sem multa do corrente mês de Março. 2v.-2
-........tl'

Florianópolis

I

Empre!a Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas.

sacados e domingos
AQente em FiorianoDolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 16 !.)E NOVEMBRO

Comercial deAssociação
AVISO AOS ASSOCIADOS

A Associação Comercial de Florianópolis chama a
. atenção dos seus associados para o novo Decreto do
Govêrno do Estado relativo ao imposto de vendas e con

signações, que entrará em vigor a 11, de abril pró�imo,O referido Decreto, que tem o numero 546. fOI pu;
blicado no Diário Oficial de 12 do corrente e sera

transcrito em nosso Boletim de Abril.

-

\ \... I ...

Guilherme Gonçalves d'Avila
e

Isaura da Silva d'Avila
participam aos seus parentes
e pessoas de suas relações

I
o nascimento de seu filho

SAUL
Florianópolis. 25-3-9ft2

Vende-se a casa de negó
cio no largo General Osório-
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré.
dio. Tratar no local.

30v-22

A falta de vivacidade. a tristeza ou so
bretudo a indolencia que torna o trcbclhcdor
incapaz de produzir o que se espera delle -

e que elle. de resto. póde dar - não é aPre
guica -Vício: é peor: é a Preguiça - Doença. a caracteris
tica da "Opilcrcdo". da qual é um dos symptomas mais
expressivos.

Para combater essa preguica doentic. basta tomcr
a "Neo - Necctorínc", que restitue ao enfermo a saude e

a disposicdo para o trabalho.
A Neo - Neccrtorina é um vermi!ugo poderoso. acon

dicionado em capsulas roseos contendo tetrachloreto de
carbono em soluto solido e cptimamer:.te tolerado pelo
organismo humano.

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cía. Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Federai, precisa de agentes. inspetores e

representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
íuturo. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - ceia
Nacional».

II Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOllS I.Atende das 9 às 12 horas

QUARTOSAlugam·se quartos para
solteiros, em casa de família.
Ver e trotar à: Rua Trajano,
n. 7 - Sobrado. 5 v,-3

3 v.-3

QuartoQuarto grande, para casal
disponível na Pf:NSAO SUI
ÇA. rua Esteves Júnior' 135.

6vs-� Negócio à venda
JUNTA COMERCIAL.-Arqui�
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Ol'ganização
Comercial Catarfnense,

.' I .1 I
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Hoje, amanha e CAS
BARATO,

ORIENTAL�_( .

\sempre
será a preferida, porque BOM, BONITO e

Váriado e modernissimo sortimento de sedas, a preços
SEDAS Faíasx mercerizadas mt. 2$000 Toalbas Higienicas, dz. 7$000 I Gramplnhos, caixa de t groza 4$500

Seda Laqué xadrez e listado mt. 5$900 Fió, metro 3$5uo e 3$800 Toalbas de rosto, de 1$4, 1$8, 2$, Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
� Laqué, liso, mt. 4$400 Rendão (novidade), mt. 0$300 2$5 e 4$500 Lima para unbas

.

1$500
• Façonné 3$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e 3$1)00 Toalbas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Porta escova de dois lugares 2$000
») Granité, bom artigo 6$500 Opala estampada, largo 80 mt. ;)$000 Toalhas de banho, em cores 9$500 Fita me trl ca 2$500
» Granité, especial 8$000' Cambraia Iiníssima, larg. 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, temos grandes Camisetas de física nara homens 2$500
b Crepe Romano 7$000 Zepbir listado, de 1$5, 2$ .e 2$500 sortimento. Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
» Givré superior 10$500 Tricoline, de b$, 3$5, 4$5 e 6$000 Jogos rendados' para quarto, 7 peças 55$000 Camisas Socega Leão, para homens 5$000
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas. mt. ;1$500 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisas novidade para -come çar 8$OlO
» Frlsotíue diagonal (novidade) 12$000 Tricoline lisa, mt. 4$000 Colchas Iustão para casal 18$000 Cuecas para homens a começar de 4$000
}) Ajour de 6$000 e 7$000 Chitão superior 1$800 Colchas mercertzadas para casal 20$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
lJ lingerie estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas estrela para casal 20$000 Ternos de Casimira para homens a co-

• com bolas 9$000 Re ps para cortina, largo 80 ;J$900 Colchas de veludo para casal 24$000 meçar de ::55$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 Colchas Iustão para solteíro 13$000 Ternos de Brim para homens a come-
» Tafetá xadrez 7$000

I
Pecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Colchas mercerizadas para solteiro ] 2$000 çar de 59$000

» Tafetá Escoceza, de 7$500 e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpano, mt, 2$300 Colchas fustão mercerisadas para Calções de banhos de 6$000 e 10$000
» Tafetá liso, de 1$500 e 8$50" 'I'scocís, mt. 1$800 solteiro 14$Gofl Cintos de banho 2$500
» Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brins a começar de . 1 $800 Colchas brancas, meio linho para Blusas de Jersey para moças, de 10$ e I H$ooo
» Tafetá Moiré 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 solteiro 17$000 Bonés para rapaz 3$500
» Listada para Camisas 8$500 Brim branco e azul marinho, para co- Colchas brancas, meio linho para casal 27$000 A, hotoa duras a começar de 1 $000
l) Listada para Vestidos 9$500 legiaes, mt. 2$500 Colchas brancas para cusal 15$000 Pasta de couro para colegiaes 11 $000
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt, 3$000 Colchas de sêda com franja para Grande sortimento em Roupas de Banho
" Estampada moderna 11 $000 Pelucia Iustão em diversas cores, mt. 3$000 casal 45$000 {\
» estampada (novidade) 12$000 pelucia lisa, mt. 2$000 Colchas de pura sêda com franja para PERFUMARIAS f_

lJ Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 casal 70$000 f:'
» Lumiêre Lavrada, largo 80 mt, 10$000 MESA e QUARTO Guarnições para chá, com 6 guarda- leite de Colonia 5$800
lJ Lumiêre Liso, largo 80 mt, l(J$ooo Granité, larg. ),60 mt, 9$500 napos 15$000 Batom Michel, Zande e Tangee 2$800
lJ Lumier e Liso. largo 90 (artigo já Pano para colchão mt. 1 $800 Guarnições pintadas para chà, com 6 Batom Colgate 2$500 e 3$500
bem conhecido) mt. 12$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 guardanapos 30$000 Bat m Tentação e Murjany 1$100

» Veludo Cbifon Reclame mt. 50$000 Atoalhado superior, largo 1,40 mt, 4$900 Cobertores para bêbê 7$000 Rouge Tentação 1$200
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Cobertores desenhados para solteiro 13$500 Rouge Realce, com pluma J $700
» Organzs estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 200 7$500 Cobertores desenhados para casal 17$1'00 Rouge Adoração 2$( 00
) Jersey, largo 1,40 12$(')00 Cretone meio linho branco. Iarg. 2,:W 8$500 Cobertores xadrez para solteiro 19$500 Rouge Royal Briar 4$ 00

E mais uma imensidade de outras Se- Cretune meio linho em cores, largo 1,48 6$000 Cobertores xadrez para casal :25$500 Sabonete Realce, Godiva, Colgate, Che-
das, que estamos vendendo a pr e- Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores Argentinos para casal 39$000 ramy e Palmolíve l$oro
ços baratlssimos. Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 Cobertores para casal 6$500 Sabonete Lüebuoy, Lever, Gessy � Pal-

TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 DIVERSOS molíve 1$4 o

Luísíne, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Talco ,M:alvl:l 2$900 e 3$9 o

Linon, metro 1 $500 Algodão superior, larg, 1,50, peça de Susp ensortos para rapaz 2$500 e 4$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Linho estampado para praia 2$500 10 metros 43$000 suspensoríos de couro para homens 7$000 Pó de Arroz Reny e Realce 1$0 o

Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 4$000 Algodão Mariposa.para mesa, largo Jogos de couro para hunens de 10$ e 12$000 Talco Realce 3$000 e 4$000
Tobralco estampado, de 3$ e 6$500 1,40 peça de 10 mts. 40$200 Jogos de batizados a começar de 15$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
Cambraia em desenhos modernos, de Morím especial, bem largo peça de Jogos de mulha para crianças II $000 Pó de Arroz Royal Briar 3$000
4$80n, 5$'500 e é$ooo 10 jardas 15$000 Babador es 2$000 Pó de Arroz Ge lly c 5$500

Fustão estampado (novidade) 4$800 Morim de cor, merceízado mt, 2$300 Capas para recem-nascídos. 9$500 e 10$500 Pó de Arr z Malva 3$000 e 5$000
Fustão liso, de 3$500 e 4$800 Morím de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Capas felpudas para recernnuecidos 12$500 PÓ de Arroz Coty 5$500
Setim estampado, metro 4$000 Cambraia mercerízada, enfestada, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Colgate 3$000
Organdy em todas as cores, mt 4$000 peça de 10 jardas 23$000 Blusas Olímplcas para moças 6$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500
crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500 Toalhas Adamascadas para mesa, Véos d9 filó de sêda para noivas 14$JOO Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200
erinó preto largo 80 3$800 2,00 x 1,40 30$000 Grinaldas para noivas a começar de 5$000 Oleo Dyrce e Re alce 1$200

E centenas de outros artigos, tais, como: Bijouteries, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemíras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinbas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de-borracha e muitas outras miudezas. 'I'ambem chamamos a atenção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de

Ap;���ite'·lbOe;e VE;��O' di�h;i;�:re���p��;d� ,e�;"hêr�s�refõ�i"e�t�i; O�IE(i�i'c�C"q;� ';:S;;; roe;r��;��
da

t�ê;' B�r
BOM, BONITO E BARATO! ,

Vendas só a dinheiro OA'SA ()R I 11]NT _A I� · Rua C,. Mafra, 15-Florianópolis
---

I
·1
Crédito Mútuo Predial

sao lodos os seus
� artigos,

Proprietários: J. Moreira & (ia,

CHAMADA DOS CIDADÃOS POLONÊSES AO
REGISTRO

O Consulado Geral da Polônia, em Curitiba, chama todos os cida·
dãos poloneses, de sexo masculino, nascido entre 1900 - 1925 inclusive,
residenteEl nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, para
o registro obrigatário, na sede do Consulado GeraL

Os interessados devem apresentar-se pessoalmente, munidos de
todos os seus ·documentos. As pessôas domiciliadas no interior poderão
registrar-se por escrito, dando exatamente o nome e sobrenome; ano
e a localidade do seu nascimento e o seu atual endereço.

'

, O registro efetua·se todos os dias úteis, das 9 às 12 horas, no Con-
sulado Geral da Polônia, em Curitiba, à rua André de Barros, 534.

O Consulado Geral acentúa que todos os registros ou inscrições an
teriores, efetuados neste Consulado Geral, não isenta do dever do
registro atual.

O prazo para êsse registro expira em 15 de maio de 1942 para resi
dentes nas zonas urbanas, e em 15 de junho de 1942 para residentes no
interior.

CONSULADO GERAL DA POLQNIA1 EM CURI'J;'IBA.
Curitil:)a, 6 de março de 1942.

sem concurrêncta.

19 DE MARCO
Foi entregue aos prestamísta Maria, Célio e Celina

Nunes Lopes, residente em Florianopolis,
possuidores da caderneta n. 19188 o prêmio

que lhes coube em mercs dortas, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Março de 1942,

6 DE ABRIL
Mais um formidável sOl"teio rf'alizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 6 de Abril (spgunda-feira),

com prêmios no valor de

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

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

.................................................

Uns
•

passos mais •••
e comprem mais barato!

A EXPOSIÇÃOFELIPE SCHMIDT,38

Molé -tius dos rIOS e coraçãoO TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa li

bexiga, os rins, as nefeltes, areias, có .rcas renais, aumenta as
urinas. Tíra as Inchações dos pés e rosto, hídropstas, falta de
ar. ,palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
art e rio-esclerose.

Remé.Iio das senhoras
E' o tônico ütero-ovarto SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas ..

regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Le8ÔeS do coração e asma
Use a CACTUSGENOL espec íüco

contra hídropsías, pés inchadúB, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artériaB, bronquite asmática,

smus e reumatismo, lesões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coraçllo, pontadas nos rins e inchações. .

Aos fracos e con valescentes
Devem usar o STENOLlNO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dOI! músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fraca",
língua suja. Para a neurastenia, ° defânlm.l e a dispepsia, a
convalescença é rapIda.

SífiliR - Péle - Reumatismo
SPlROCHETINA é usada n8S moléstias do sangue, sifilis,

eczemas, tumores, darthroB, espinhas, fístulas, purgações. lerl
das, CAncros, escrófu!as, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda .

uepositarlas: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio .

GALERIA DE ROUPAS PARA CRIANÇAS
Confecções para Senhoras

Almofad.as - Crivos - Lenços - Meias - Bolsas

Casaquinho. - Colchas - Toalhas - Penhoai.

CURSO DE GUARDA·LlVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).

12 mezes de E"tudM. Mensalidade mínima. t>recil'lo de agentes e re·
presentantes em lGdus 8S cidades. Escreva à Caixa Posta), 3717 -S.Paulo.
������ �; ...

AS SENHORAS DEVEM USA.R
Em suo tolldte íntima somente o MEIGYPAN, de

grande poder higlenico. contra moleslja8 oontaglosas
ftUSpelf8s, trrttaçõ€'8 v ... giDa!s, corrimentos, rnolés
tla& uiero·voginais, mel, Ites e toda so�te de doenças
lQcll' S e irãDde preSenlJtlfo. Drogaria Ps cheoo, RiO.

Curso Calarínense de Madureza
M ' I

Está aberta a matrícula aoS

atrlcu a ca�didatos ao curso ginasia.l, de
acordo com. o Decreto n. 21.24r',

O diretor do Curso tem diploma registrado, e todos ,��.,.
demais professores são, também, diplomados, com p:. ��:
tica de ensino.

-'

Os interessados serão atendidos, diariamente, das 6
às 17 horas, na séde provisoria do Curso, à rua Salda
nha Marin;hp, 3. V.-H

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO�
URIO VESPERTINO

sdação e Oficinas à Rua
João Pinto n, 13

el. 1022 - ex. poatal139

-

ASSINATTJRAS

Na Capital:
Ane .....•.••..

Semestre .••••.

Trimestre .•••••

Mês .•.•••••••••

�$OOG
Z5$OOO
15$000
5$000

NO Interior:
Ano .. , � ...•••••

Semestre ..••••.

1'rimestre ..•••.

15$000
10$000
ZO$OOO

v.-r,

J
J
A Vende-se um Café, 'com ple

�I�
I

tamente ap�!elhado, por pre
It..

'

ço de OCaSl�G: No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da

.

venda: viagem. Tratar com o

proprietário Valdir L08S0, no'
mesmo Café. 2Sv- J 8

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

"'" nos artigos assinados
VJI �

SaogueoolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperldos,
Esqotadol, Anêmicos, Mãe.
que criam Magroa, Criançal
raquíliclU, receberão I toni-
ficação geral do organitmo

com o

Sa ogue 001

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

Companhia tI Alianca �a Baia B

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

i SS%)AG i• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores' fábricas do país, são :

encontradas nos balcões da ;
•
•
•
ii
•
•
•
••
•

• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

VENDE-SE
otima casa, própria para re
sidência e ccmércio, no cen
tro urbano. No andar supe
rior tem sala de visitas, va
randa, copa, cozinha, 4 quar
tos e otimas instalações sani
tárias; todos os comparti
mentos com ventilação e luz
diretas. No andar térreo,
amplo salão. Inrormaçõss na

redação do ESTADO.
194

VENDE-SE

Chácara
Vende Dele uma chácara, com
fundos para o mar.ma estra
da geral dos Barreiros.
Informações na Redação do
»Estado». 20vS-15

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

rena no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

No Estreito

FundadiJl em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoa

=.

•
•
"
•
acoo

•
•
•
•
•
•

SANIA BOSACasa
Diariamente recebemos novidades

Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos •

Bens de raiz, (prédios e terrenos) II

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
li> 54.700:000$000
lt :-1.929.719:000$000
,. 28.358:717$970

li 5.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

I
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

Edital
Gentil Vieira Borges, Oficial do

Registo de Imóveis da Comarca de
Bom Hetiro, Estado de Santa Cata
rina, dos Estados Unidos do Bra
sil, faz saber que, pela Sociedade
Colonizadora Catarinense, foi re
querida a ínscrícão do memorial
referente às glebas de terras abai
xo descritas: em Rio Jararaca (Ar
rôio do Albino) 1.112.925ms2, plan
ta n. 34; em Chapadão do Serro
Negro, planta n. 35, com .

2.247 .000ms2; planta n. 36, em Cha-
padão do Serro Negro .

14.217.550ms2; planta n. 37, em
Chapadão do Serro Negro ••...•

3.592.450ms2; no total de .....•.
21.169.925ms. Situadas nos distritos
de Santa Teresa e Salto Grande, do
município e Comarca de Bom Re
tiro. Pela requerente foram apre
sentados em meu Cartório os do
cumentos exigidos pelo decreto-lei
n. 58 de 10 de dezembro de 1937 e

pelo Decreto n. 3.079, de 15 de se
tembro de 1938, excepto a relação
cronológica dos títulos de domirrio
e certidão dos mesmos, dispensa
das pelo M. M. Dr. Juiz de Direito
da Comarca, por já ter sido pro
duzidas no registo inicial; que se
acham franqueadas ao exame dos
interessados, que poderão oferecer
impugnação após a última publica
ção dêste edital. E para que che
gue ao conhecimento de todos la
vrou-se o presente edital, além de
outros de igual teôr, que serão pu
blicados na fórma da lei.
Bom Retiro 25 de março de 1942.
O Oficial: Gentil Vieira Borges

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

cipais cidades da América, Europa e Aír ica.

Agente em Florírmópolís

o 'CONTR TOSSE'
E' DE EFFEiTO SEi"SACIONAL
... toa... rebektes.� ....� .....

... ou almple� grippss. ...er�� ...... c.
escarroa sangulaeos. doroa _ peHo • __ C4Pslas., r.so...-
• fnHpaoz. goraa. talta eh�.ãito • f0.... o CONTRAT0SS8
... re...dlo absolvto. bo • que llàet tallDa. EIftc".' ,
.. 'oase dos tuborcules.. tocDaado-o CCNI.....wat....... e
COIeTRATOSSE Já recebea m.aIa .. 24000 aibatado....
....... Tenha. cuidGdo!,..,Nào .......... eaaaaaL Ali'.
....... CONTR.TOSSE. que • laaralo. aão te_ ..........
.. ....." ...... l'tDma..JII ....... _ .... \

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito PO.pular e Agrícola
de Santa Catarina

LOBO &CAMPOS Cie.

Chácara
Vende-se uma, com casa e

garaje, em local aprazlvel,
com água corrente, luz elé
trica e esgôto, sita à Praia
do Meio lCoqueiros). Facili
ta-se metade do pagamento.
Informações com L) sr. Zani
ni, rua Tiradentes, 8.

12-VS3

EDITAL DE PRA
ÇA E LEILÃO

RUA FELIPE N 39SCHMIDT

Caiu postal 19- TeleIJhond083-1!.nd. Tel.• ALL/ANCA»

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itoioi,

IBlumenau e Lcroes.
1_----

.'

CA5PA A QUEDA
COMBATA A

CABELOS BRANCO�E O�
COM

�e�
,'ty�������� ��!�

neoduto de:
'PERFUMARIA SANTA CATARINÁ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 30 de Março de 1942

"REPELIMOS TODAS AS COLUNAS, SEJAM QUINTAS OU SEXTAS, PARA FORMAR UMA úNICA: A COLUNA DA PÁTRIA". (Do discurso do Arcebispo D. João Becker, pronuncia
do durante a missa por allma dos marujos brasileiros, vítimas da pirataria nazi-fascista).

IVida Social· ��r�'����noE�,R�&��:e��l����ar�����:�s:r����!e��·:Reich", divulgado pelo rádio tribuição para os territórios ministro da Propaganda do

Fazem anos hoje- de Berlim, o dr. Goebbels afír- ocupados. Em sexto lugar para "Reich" declarou que é prova
O sr T m Ch" ma que a redução das rações ajudar "nossa heróica aliada de "insensatez encher a barri-

. o az aves, funcio- l' t t
-

,.

lâ dí "E êtí d
'

.

d
'

nário público federal' a.Imen ar.es orna-se. necessa- a. FlI� an Ia : _ m. se �mo, e- ga, arriscan o a propria pele".
_ a exma

'

d Fiorita
na por diversos motivos. Em vido as condições inteiramente

Silveira Fern�ndsr�.. primeiro lugar, devido aos anormais do tempo nos dois

a e d d
es,

h 't B grandes efetivos do exército. últimos anos, que ultrapassa- Ecos e Notícias- pr n a a sen on a er- E
. . - .

nadete F t filh d
< m segundo, porque precisam ram todas as previsoes e, final-

re d ont es: I a o nosso também ser alimentados os mente, em oitavo lugar, devi-
p za o con erraneo sr. des Hen- , .

tã t d do
ã bit 1 d b

riq d Sil F t
.

operarios que es ao execu an o o a ha 1 ua escassez e ra-
ue a I va on es' .

.

.

_ P d d' A I pesados trabalhos manuais, ços para a agricultura.
S'I

o sr. e ro o rnara e trabalhando fóra do horário ou Relembrando a necessidade O tópico que publicámos sà-
I va;

A" , à noite. de serem distribuidos, de modo bado último, com respeito à
-

os:. menco,�ampos More; Em terceiro lugar por causa equitativo os recursos exísten- reorganização da Delegacia de

A,l-?d J�vem Mano Celso de dos 2.500.000 operá;ios estran- tes, Goebbels citou O decreto Ordem Política e Social, foi
mel a,

C 1 geiros que são necessários para baixado recentemente pelo extraído de um parecer do sr.
- O S\ ai os A��frto Knoll; trabalhar nas fábricas de ar- conselho de ministros, comi- Jáu Guedes, conselheiro do D.

=
a sn a. _vete I v�; mamentos da Alemanha. Em nando a pena de morte para A.E., relator do projeto em ques-
o sr. JO,a? Faraco, quarto lugar, pelos muitos mi- todos aqueles que destruirem

I
tão, e não do sr. Interventor

.

- o fu: .Ge�l? de Souza e lhões de prisioneiros que tra- ou danificarem quaisquer ma- Federal, como anteriormente
Silva, uncionarro da Fazenda balham para a Alemanha mas térias primas ou quaisquer ar- fôra dito, pois que o projeto do
Estadual;

,

decreto-lei é que é originaria da

=: �����aM��ic� ��gi��U�f�a EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL Interventoria Fe!eral.
do sr. Otávio Regis. Achar-se·á aberta, na Dire-

- a galante menina Iêda, filha Autorizada e Fiscalizada pelo Governo Federal-Carta Patente n. 92 toria Regional dos Correios e

LI-sta de 8 OO suspeítesdo sr. tte. Antônio Marques da R. Libero Badaró Nos. 103 e 101 __ 1.0 e 2.0 __ São Paulo Telégrafos de Santa Catarina,
Rocha. a partir de 4 de abril próximo

10:0001000 até às 17 horas do dia 13 do Rio, 30 ("Estado") - O dr. Ramos de Freitas, rlelegad·.)
referido mês, a inscrição oIàs pro- da Ordem Política e Social do Estado do Rio, continua a rea

vas de habilitação para a admis- lizar diligências em torno das atividades dos súditos do'" ei
são de extranumerário-mensa- xo" em território fluminense. Até agora possue a polícia um

lista, na série inicial de telegra- "carnet" com os nomes de cerca de 800 suspeitos contra os

fista-auxiliar. quais pesam circunstâncias pouco convincentes quanto à sua

Os interessados encontrarão não-culpabilidade. Estão presos cinco niipônicos por falta de

todas as instruções necessárias documentos, ou por os possuir de fórma irregular. Também
no EDITAL que será afixado se encontra detido para averiguações o japonês Ippey Yane
na Portaria do D.R.C.T. e pu- sechi, residente em São Paulo, que realizava constantes via
blicado no "Diário Oficial do gens dessa capital para Angra dos Reis, sem que pudesse ex-

Estado". plicar os motivos que as ditavam.

Viajantes:
Para Porto Alegre, onde vai

cursar o pré-jurídico, seguiu a

prendada senhorita Eurídice
Carneiro da Cunha Luz, filha
do sr. prof. Eduardo Pio da Luz.

- De sua viagem ao RiQ
regressou o sr. Artur Beck, pro
prietário do "Salão Progresso".

- Para Curitiba, Estado do
Paraná, seguiu, acompanhada de
seu filho Francisco Carlos, a

exma. sra. d. Clara Ramos da
Luz Silva, esposa do nosso pre
zado conterrâneo sr. João Ma
ria Ferreira da Silva, alto fun
cionário dos Correios e Telégra
fos, aposentado.

Pelo sorteio realizado no dia 25 do corrente foi con
templado com um PRÊMIO DE CONSTRUÇÃO no valor
de 10 :000$000 (dez contos de réis) o snr. Henrique Freitag,
residente em Passo Fundo. Abaixo transcrevemos o tele
grama recebido pelo Inspetor Geral, snr. Artur Gusmão
Martins, comunicando tão auspicioso acontecimento.

Transcrevemos telegrama acabamos transmitir nos

so prestamista sr. Henrique Freitag, residente em Passo
Fundo, nêsse Estado. (Rio Grande do Sul).

"Temos prazer de comunicar que pelo nosso sorteio
realizado dia vinte cinco coube ao seu titulo Plano D,
Primeira Série, número 96913, o segundo prêmio constante
de uma construção no valor de dez contos de réis.

Congratulamos com V.S. por esse auspicioso acon

tecimento e pedimos tenha bondade aguardar visita de
um dos nossos inspetores que seguirá para aí afim
combinar como quando e onde V.S. deseja construir casa
com que foi contemplado pois temos maior empenho
fazer entrega dêsse prédio quanto antes. Atenciosas
saudações EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL".

Subscreva um título garantido da "EMPRESA CONS
TRUTORA UNIVERSAL" e seju dona da sua casa, no

valor de 100 :000$000 (cem contos de réis), com apenas
5$000 mensais.

Agente em Florian6polis: LEONIDAS GELBCKE.
Rua. Felipe Schmidt - Prédio Amélia Netto.

A Polícia Militar do Distrito
Federal está aceitando volun
tários para as suas fileiras,
exigindo-se dos candidatos o

preenchimento das seguintes con

dições: idade entre 18 e 28 anos;
altura mínima de metro e meio;
saber ler e escrever; robustez
física comprovada por atestado
médico; apresentação de ates
tado de bons antecedentes; re-I

servista ou não.

Enfermos:
Acha-se enfermo, _ inspirando

seu estado sérios cuidados, o

nosso prezado conterrâneo sr.

Porfírio Gonçalves, despachante
aduaneiro.

Falecimentos:
O sr. Jorge Coelho, funcioná

rio da Imprensa Oficial do Es
tado, passou pelo desgosto de
perder seu filhinho Afonso.

Organização de escritas-In-s
peções penõdrces.Vermcação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Oro cure a Organização Co
mercial Cataríuense.Comissão pela Defesa Nacional

Salvador, 30 (A. N.) - Os estudantes da Escola Politécnica
da Baía acabam de organizar, naquele estabelecimento, a "Comis
são pela Defesa Nacional" destinada a colaborar com o govêrno da
República na defesa dos intersses do Brasil contra os inimigos da
nacionalidade. Falando a imprensa sôbre as finalidades da nova

organização, seus componentes declararam que sua atuação se fa
rá sentir justamente nos setores onde não pode atuar, com igual
sucesso, a vigilância governamental, combatendo a ação surda do
quinta-colunismo nas escolas e pdindo o afastamento dos professo
res que se valem da catedra para fazer propaganda de doutrinas
anti-brasileiras. Os estudantes de engenharia Rançaram um apelo
aos colegas das demais escolas para colaborar nessa obra de fina
lidades patrióticas.

Irmandade do Senhor Jesus do
Passos e Hospital de Caridade'
Quinta-Feira Santa
De ordem da Provedoria da

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade,
convido a todos os Irmãos para,
no dia 2 do mês de Abril vin-
d � .

ouro, comparecerem na sacris-
tia da Catedral, às 4,30 horas
da manhã, afim de revestidos de
balandraus e incorporados, toma
rem parte na Comunhão Geral
que se realizará às 5 horas e

que será distribuida por S. Excia.
Revrna. Sr. Arcebispo Metro
politano.
Outrosirn, convido aos fieis

em geral e Irmãos, rara, às 19
horas do mesmo dia, assistirem,
na Igreja do Menino Deus, a

Adoração em honra a Jesus Sa
cramentado, falando nessa oca

ssião o reverendo capelão Padre
Lourenço Maglioli.
Consistório, 30 de Março de

1942. �

JULIO PEREIRA V1EIRA
Secretário.

CASA
Aluga-se à Avenida Mauro

Ramos, n.v 158, de construção
moderna e recente, oom garage.
Informações: Machado & Cia.

Telefone, 1.658.
Rua João Pinto, 5 - térreo.

5 v.-1

Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

E_U_ triste, me. am&r,! I Senhora! Para as
Tellil broDqwJte? E_U_ eom tOI.e? bremesas prefira o
� lei de NOlllo Senhorl I MEDEIROS. Sabôres
Só te uI.... o CONTBATOS81l1. sos e diferentes.

suas so

�UDIM
delicio-

Clínica médico-cirúrgica do

Dr. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de Senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estômago. vesícula. útero. ovários, anendlce,
tumores. etc. -- CIRURGIA PLÁSTICA DO PERÍNEO -' Hérnias. hidra -

ceie. varlcecele -- Tratamento sem dor e operação de Hemorroides e
varizes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opera nos Hospitais de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira 10 -- Fone. 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Representantes:
MACHADO & Cia.

CAPOTOU O CARRO Na 1520
Sábado último, pouco mais de 23 horas, chegou a esta

capital o sr. José de Freitas, motorista de praça, mais conhe
cido por "Boneco" viera de Nova Trento, onde fôra "fazer
um frete". Em chegando, deixou seu carro, "Ford" - 1941
- no ponto dos autos e foi ao "Restaurante Estrela" fazer
um "lunch".

Enquanto lá estava, os motoristas Orlando Martins, do
Departamento de Saúde, e Macáro Amorim, atualmente tra
balhando no Abrigo de Menores, tomaram o seu carro e sai
ram a dar um passeio. As que parece, a velocidade exedeu à
prevista por lei, pois ao chegar ao Largo Benjamin Constant,
imediações da rua Blumenau, o carro derrapou, indo de en

contro a uma arvore, capotando. Os dois motoristas sofre
ram, apenas,bneaOàapenas

Os prejuízos foram totais.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
DO Dr. TULIO RAMOS

Assistente efetivo do Serviço de Olhos «Gabriel de Andrade» na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro; com curso de especialização e prática de ouvidos .

nariz e garganta no Serviço do Prof.' David Sanson. na Policlínica de Bo-
tafogo - Rio de Janeiro.

Praça Pereira e Oliveira, 10 - Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas - Segundas, quartas e sex
tas das 17 às 19 hora s

Vivia com um

japonêS
oficiall Compramos contíuuamente

qualquer quantidade de crina
e rabo de cavalo. Ofertas a
Firma. «Javo». S, Paulo, Rua
Augusta, 938.Baía, 30 (A. N.) - A polícia

baíana acaba de deter a do
méstica Mar-ia Leandra de
Jesús, amásia do oficial do
exército japonês recentemente
preso na cidade de Bonfim. A
detida, que se encontra nesta
capital, veio acompanhada de
seu filhinho nipo-brasileiro, de
quatro meses de idade. Tam
bém em vila Ibicuí, município
de Poções, foram detidos os in
tegralistas João Conrado dos
Santos e Cesar Correia.
Em poder dêsses traídores da

pátria, foram apreendidos ca

pacetes, escudos e camisas
verdes, além de vasto material
de propaganda nazi-nipo-fas
cista.

A SURDEZ CATARRAL
PôDE SER ALIVIADA

Eis aqui um modo simples, seguro •

e comodo de consegui-lo
Ter surdez catarral é muito \incomodo e aborrecido; por is-

so muitas pessôas, que têm
essa afecção, muito se impres
sionam quando se toca nesse
assunto. Com efeito, são mui
tas as pessôas que sofrem de
surdez catarral que usam apa
relhos de ouvir, os quaes cha
mam a atenção sôbre sua

doença. Por essa razão - pó
de-se afirmar - que quando
não ouvem bem, sofrem zum
bidos nos ouvidos e estão pade
cendo de surdez catarral, essas

pessôas muito se alegram de
saber que ha um simples re

médio, realmente eficaz para
aliviar a surdez catarral e os
zumbidos nos ouvidos, causa
dos pelo catarro. Êste remédio
é conhecido sob o nome de
PARMINT, e é obtido em qual
quer farmácia e sua dóse é
de uma colher de sopa quatro
vezes ao dia.

Êsse tratamento, por sua

ação tonificante, reduz a infla
mação do ouvido médio que
causa o catarro, e uma vez eli
minada a inflamação cessarão
os zumbidos nos ouvidos, a
dôr de cabeça, o aturdimento
e voltará a percepção ao ou

vido, gradualmente. Toda pes
sôa, que sofre de catarro, sur
dez catarral e zumbidos nos

ouvidos, deve provar PAR
MINT.

Conferência de Pétaín
com Lavai

Nova Iorque, 30 (R.) - Des
pacho telegráfico recebido de
Berna informa que o marechal
Pétain teve, há dias, uma con
ferência com Pierre Laval, ex

vice-primeiro ministro, de ten
dências nazistas, e demitido
pelo gabinete de Vichí há cêrca
de um ano.

A iniciativa das operações no
sudoeste do Pacífico

Londres, 30 (R.) - Fontes
geralmente bem informadas
declaram que, embora os ja
poneses ainda estejam com a
iniciativa das operações a su
doeste do Pacífico, o fato de
ter sido contido a tempo o

ataque aéreo-naval nipônico à
Nova Guiné constitue forte in
dício de que está para se es

gotar o ímpeto e o poder ofen
sivo demonstrados pelas le
giões do Mikado, desde o início
das hostilidades.

•

criancas
LONDRES, 30 (R.) .. SEGUNDO INFORMAÇõES DE PRIMEIRA MÃO, CHEGADAS ,DE ,MOSCOU, .OS

ALEMÃES MASSACRARAM EM QUIEV, 52 MIL HOMENS, MULHERES .E CRIANÇAS, PRETENDIDAMENTE DE
RAÇA JUDÁICA� ,.;",:v':'i?'h�""

de mulheresMassacre
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