
Supremo Tribunal
Militar

Rio, 10 (Estado") - Na ses
são do dia 8, o Supremo Tri
bunal Militar, de ãcôrdo com
o voto do relator, mi'Qistro Bulcão Viana, resolveu nao tomar
conhecimento do pedido de
"habeas corpus" impetrado
em favor do ex-capitão Luiz
Carlo.s Prestes. O pedido, se
gundo o impetrante, é resul
tante da não observância do
regime penitenciário a quetem direito o paciente, na Pe
nitenciária Central, onde o
mesmo se encontra. O assunto
foi longamente debatido, ten
do o ministro Manuel Rabelo
expedido voto favorável que,
entretanto, foi contrariado portodos os demais ministros.

O mesmo Tribunal confir
mou a condenação do sub-te
nente Edgar Alves de Castro.
pelo crime do art. 115 do co
digo Penal.

ANO XXVIII N. 8558

Feridos húngaros
Budapeste, 10 (H-TM)

Um comboio-hospital, trans
portando 249 soldados húnga
ros feridos, chegou ontem a es
ta capital, procedente da fren
te léste. Os feridos foram
transportados para vários hos
pitais da cidade.

60 NAVES DE GUERRA
lan��!��ton��!�! }�DO����� ag�� est���d��!� Isível conhecer os detalhes das formidáveis proporções da ba
talha naval de Mídway. Anunciou-se em forma não-oficial que
os japoneses utilizaram 60 ou mais na-vios de guerra, entre os
quais figuravam 6 ou 7 dos 10 ou 11 couraçados que possue o

Japão e, talvez, 5 porta-aviões. Dêsse total, o inimigo teve 1<3
ou 18 unidades afundadas ou avariadas, figurando entre elas
2 porta-aviões e um destroier. As perdas norte-americanas
compreendem um destroier afundado e um porta-aviões com

avarias, cuja importância se desconhece. Muitos aeroplanos
foram perdidos por ambas as partes.

S.A. PHILIPS do BRASIL
A S.A. PHILIPS do BRASIL comunica que, em

substituição a Gerken & Cio., nomeou seu agente
autorizado, em Florir.mópolis, a firma

JORGE DAUX
estabelecida à Rua Cons. Mafra n.O 10 (1,° andar).

S.A. PHILIPS do BRASIL
(ass.) GUY MARIZ

Florianópolis, 1.0 de Junho de 1942.
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I
Mussolini

arranjar
tem de desuedir
qualquer coisa

Ciano
forte ...

Londres, 10 (R.) - Sabe-se agora que quando da sua

última entrevista CDIll o Duce, Hitler exigiu, além de "expur
go" em massa do Partido Fas?ista, a ��missão imediata� do
Conde Ciano Ministro do Extenor da Itália, uma vez que este

já não merece a mesma confiança que anteriormente desfru-
tava junto ao Fuehrer.

.

Londres, 10 (R.) - Durante a entrevista Hitler-Mussol_I-
ní, realizada ainda recentemente em Salzburgo, o D�ce ;;ena
feito ver ao Fuehrer o perigo existente para a ".de�ac1e. do

fascismo, caso êste último não pudesse conseguir Imediata-
mente um sucesso espetacular. ,

Essa informação foi enviado para aqui pelo corresponden
te do "Daily Express", que acrescenta que, diante dessa ad

vertência do seu parceiro, Hitler tratou logo de elaborar um

plano que pudesse salvar o fascismo de. um cc:lapso, ao m�smo
tempo em que contribuisse para a manítestação �o �tual sta

tu-quo" de Vichí. De acôrdo com êsse plano, os ítalíanos ocu-
.

Nice a Córsega e a Tunísia caso os ingleses efetuassempanam , .

qualquer desembarque na França.

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escríturaçãe mercantil

Organização de escritas, sistema economlCO,

controle perfeito.

Organização Comercial Vatarinense
Rua João Pinto n. 18 -

1 Fone 1.467

Ganharemos esta guerra
Williamsburg Virginia, 10 (�.) -:- "Estou certol'bdedqudeeie nao somente nossa 1 er a

gan,haremos e;ta gl��r:an�b�� a de outros milhões que dela
sera p�tes!�;�a d��larou o Almirante Ernest King, comandan

�eec::lc�efe da frota dos Estados Unidos: .quando recebeu o

gráu de doutor em lei pelo Colégio de WIllIam e Mary, desta

cidadEeS'pero ainda que ao ganharmos esta guerra verem�s, '1 ou povo para escravi-

;�: aa o������i������ :s;i�rt�i\U�� ��:��:lmente, se tornará para

sempre impossível".

6D mil aviões e 1 milhão de soldados

e

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

IFlorianópolis Quarta feira, 10 je Junho de 1942

Submarino holandês·afunda um «U» alemão

Atrocidades na Rússia Branca
Moscou, 10 (R.) - Trinta pessôas foram enforcadas e

120 fuziladas em Minsque, capital da Rússia Branca, ocupada
pelos alemães, no início do mês de maio - segundo informa
o jornal alemão "Deutsche Zeitung", citado pela rádio de Mos
cou. As vítimas eram acusadas de ser membros de uma orga
nização que fornecia vestimentas, alimentos e informações aos
guerrilheiros. O jornal acrescenta que, na semana passada,
importante número de oficiais foi assassinado pelos guerri
lheiros.

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologiado Hospital Humberto I, de São Paulo.

Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamentosem operação e sem dôr'Éde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno datratamento da GONORR IA CRONICA, no homem e na mulher, por nrece
sos elétricos. Eleh'icidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e InfraVermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.

CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663.
RESID�NCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1601.

Os italianos estão
sonhando •••

Londres, 10 (R.) - Os cír
culos autorizados desta capi
tal alegam que a declaração
feita no comunicado italiano
de hoje, dizendo que um gene
ral britânico, comandante da
lOa brigada motorizada india
na fôra capturado pelo Eixo,
não pode ser compreendida por
nós, tendo-se em conta que
"tal unidade não existe no

I exército indiano".
CASA MISCELANEA, distribui

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

Condenacóes ã morte
em Berlim

.

Estocolmo, 10 (H-TM). -

O "Svenska Dagbladet" anun
cia que sete alemães foram
condenados à morte e executa
dos em Berlim no dia 5 deste
mês, acusados de alta traicão
e de atividades nocivas ao Es
tado.

Adiada a partida do
«Siqueira Campos. e

do «Bagé»
Lisboa, 10 (U. P.) - Os vapo

res brasileiros "Bagé" e "Siqueira
Campos" adiaram, por motivos su

periores, a sua partida para o Rio
de Janeiro, com os diplomatas, côn
sules e suas famílias repatriados da
Itáli a e Alemanha.

Americanos no Iraque
Angora, 10 (R.) - Informes

citados pelo rádio alemão asse
veram que 24.000 homens das
forças regulares dos Estados
[Unidos, chegaram a Bassora,;

em quatro transportes.
Caspa 1 LOÇÃO MARAVI·

LHOSA!

Confessando
as dificuldades

Zurique, 10 (R.) - Uma franca
admissão de que Os alemães se de
frontam com grandes dificuldades
nos setores central e setentrional
da frente russa, foi feita pelo Te
nente-Coronel Krause, num comen

tário semanal.
"Aqui e acolá, grupos inimigos

irromperam através de nossas li
nhas e consolidaram as posições em

nossa retaguarda. Há saliências e

bolsões que tornam complicada a

vigilância da imensa frente".
Mais adiante: "Alguns de nos

sos destacamentos ficaram isolados
completamente durante muito tem
po e mantiveram-se tenazmente até
a chegada de reforços. Os grupos
de guerrilheiros, organizados à
nossa retaguarda durante o inver
no, estão causando perturbações em

linhas de comunicações e abasteci
mento" .

Na noite de 28 de Novembro de 1941, UIJI submario holandês

I cooperando com a esquadra inglesa do Mediterrâneo. torpedeou

I e meteu a pique o submario alemão" U-9S", do qual somente
se salvaram 4 oficiais alemães, inclusive o comandante, capitão
tenente Schriber, e mais 8 marinheiros, todos recolhidos pelo
submarinos holandês e desembarcados depois num porto britãni-

co, conforme mostra a íóto acima (British News Service).

Outra batalha aéro-naval
Pcarl Harbour , 10 (D. P.) - Fôrças navais e aéreas dos Estados

Unidos percorriam. hoje. o Pacif'ico Coutral em toda sua extensão, des
ele a ilha ele Midway até o leste, em perseguição das unielades avar-iadas
da grande frota japonesa e em busca elo grosso da esquadra inimiga ..

Os círculos navais informaram .tamhém, que e iminente - se é
que já não se está desenrolando - uma nova e grandiosa batalha aé
ro-uaval, nas águas das ilhas Alentas, ao sudoeste ele Alasca, onde o
máu tempo não permite conhecer os acontecimentos.

Os informantes manifestaram que a batalha pode ser continuação
da de Midway ou ação totalmente independente.

Antes de comprar
veja os preços excepcionais de

Sobretudcs-üaberdlnes-Ternos
na A MODELAR

Hitler ao fundo ... _

Internando e esterilizando CiganosEstocolmo, 10 (R.) - Informes de Berlim para a impren
sa sueca anunciam de Budapeste que as autoridades húngaras
puseram em prática o plano de internamento dos ciganos em
campos de trabalho.

.

Assim, conforme revelou o "Pesti Kurler", o ministro
húngaro da Agrtcultura insistiu, recentemente, na execuçãodêsse plano e na "compreensível esterilização dos ciganos do
sexo masculino que não se mostrem capazes de trabalho hon
rado". Não se sabe se os empregos musicais são reconheci
dos como "trabalho honrado".

Os ciganos húngaros, com suas orquestras famosas, grangeiaram fama internacional, que tem servido de excelente pro«
paganda para a Hungria. _�.

-

nao
,

Irquer
Estocolmo, 10 (TI.) - A vísit.

de Hitler à Finlândia foi empreen
dida para o "fuehrer" certificar
se de que o setor setentrional s,,".1
mantido contra os assaltos russos,
mesmo no caso de os alemães nso
poderem contar com reforços bas
tante consideráveis para ajudarem
seus aliados finlandeses.
Sabe-se nesta capital que, apesar

da urgente e evidente necessidade
germânica de organizar a mais p'l
deras a ofensiva possível contra
Murmansque e a ferrovia do mesmo

nome, que é a rota de suprimento
das nações unidas para a Rússia, a

exigência de potencial humano pa
ra combater em outras frentes, tem
limitado a remessa de novas tro

pas. Em consequência, o mais que
os nazistas têm podido fazer é

substituir suas fôrças originais na

Noruega.
Entramos no hote, estamos em

alto mar e não queremos ir ao fun
do" - tal e a essência de tudo
quanto Hitler declarou a Manner-
11ei111 e a Ryti, dizendo, além dis
to, que a Alemanha teria de se ar

ranjar com Os russos nos e1emais
setores da frente oriental, mas, pa
ra isso, seriam necessários todos os
recursos de que o Reich presente
mente dispõe.
Acredita-se em Estocolmo que

um ataque contra Leningrado, pro
vavelmente, será o primeiro movi
mento importante da ofensiva na

zista, tendo-se em conta que, se os

alemães alcançassem êxito, isso te
ria os mais impressionantes efeitos
como propaganda.

asant (Iowa). 10 (H. T. M.) - A propósito da --
_ _..'

.

. dM�un�:l:Viões nos Estados Unidos, decla�ou o genera: FOI requísítade o TACOHApIO uçao d r aérea norte-amencana, que os
Arnold, comandante a

A
orça

t d lente os relativos à I Nova Iorque, 10 (R.) - Segundo uma informação da Co-.

f' dos para este ano, no .a an
bí Broadcastí

..

t "T "

f'objetivos ixa
Ih" tã sendo executados". i lum la roa castíng, o navio nazis a acoma, que 01 o a-

produção de 60.000 ap�re o,s, desEaoe'rcito dos Estados Uni .• bastecedo r do couraçado de bolso "Graf von Spee", foi requisi-d' '0 da tôrca aerea o x I � . .

t' O "T "Quanto ao po en t :> dê t o consistirá em 60.000 ofi- tado pelo governo uruguaio, que o in ernara. acoma
dos, afirmou que em fms e: � ��ue será duplicado em julho I recolheu sobreviventes do "Graf von Spee", quando este foi
cíaís e 1.000.000 de h_omens, t

o �ar necessário. I afundado ao largo de Montevidéu.
do ano vindouro, se ISSO se OI'

PRODUTO *RÂULUM LEITE*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta, e

I I
dôres de cabeças rebeldes

AssisteP.!: pr��o��àS'Y;��'t��r?Lecia
1;.----·-----·---....

lista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CON� ULTORIO :

Rua Felipe ::,chmidt-Edifi
cio Amélia Neto--fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av Hercllio Luz, 186

- Phone: t 392 -

AUende a chamados
14

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prâttoa nos hospitais europeus
CUnlcs. médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Oamoanarto
Silo Paulo). Bspeeialízado em HI
giene e Saúde PúWlca, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.195

fLORIANOPOLIS

-------....--....--......�

LINSDr. Z. DE
NEVES

Ex-assistente da Cllní CIi
Ginecológica da. Facul-

I
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORro: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 35.

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

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

1\,

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNIC�
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

I
r=r=de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n, 751.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

MEDICO
fASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

:Os Estados Unidos devem participar
I da ofensiva contra a Alemanha
j

Washington, [) (Associateel

p.
ress) Alemanha tem estado repetida- fim-d,:_ se. decli:ar à tarefa de levar

- o "Arrny and Navy Journal", mente sob o fogo ele 1.000 apare-I a potência aerea dos EE. UU. a

publicação semanal das forças ar- lhos da RAF e que ainda não co- juntar-se com a RAF, para a rea

madas, calculou que a participação meçou a presenciar a espécie de
I lização de reides em maior escala.

norte-americana na ofensiva con- bombardeios de que em breve se- O referido \,'Jrnal diz que "devem
tra a Alemanha exigiria uma for- rá objeto. Assim é que, quando a ser empregados nesses reides, pelo
ça aérea norte-americana que pos- forca aérea aliada aumentar de menos, 3'.000 aparelhos, a-fim-de
suisse, pelo menos, 400.000 ho- 3.0ÕO para 5.000 aparelhos, suas assegurar a constância dos bom
mens nas ilhas britânicas. devastacões contra os países 1111- bardeios aéreos, em média de ....

Segundo aquela revista, prova- migos �erão efetuadas quase que 1.000 aviões. Serão precisos igual
velmente 150 aeródromos adícío- todas as noites e então a Alemanha mente mais 120 aeródromos ingle
nais seriam requeridos, a-fim-de conhecerá a força de seus oponen- ses, o que é perfeitamente exequi
jornar possível aos aviadores dos tes no Ocidente. vel, apenas para aviões britânicos.
EE. UU. auxiliarem os golpes des- Cálculos baseados em comunica- Quando os EE. UU. entrarem na

fechados pelos seus colegas da dos informam que o general Hen- luta serão precisos 150 aeródromos,
RAF. ry Arnold, chefe das forças aéreas visto que os EE. UU. deverão as-

Pacientes observadores de ma- I do exército, voltou há pouco de sumir a responsabilidade de todos
nobras aéreas acreditam que a I uma conferência em Londres, a- os serviços disso decorrentes e se-

rão indispensáveis pelo menos ....

LIOO.OOO norte-americanos para as

várias tarefas ímprescindiveis.
A propósito deve-se recordar que,

para um homem no ar, são preci
sos 20 indivíduos em terra. Duran
te o verão, quando a escuridão se

dissipa em menor número de ho
ras que no inverno, o regresso de
3.000 bombardeiros será tarefa co

lossal para os aeródromos. Apesar
de tudo, os ingleses afirmam poder
utilizar tão vultoso número de
aparelhos e perguntam por que ra

zão os americanos não o poderão
igualmente.

Represen tan tes:
MACHADO & Cia.

Eaital
14° BA'l'AI,HAO DE CAÇAIlORli:S
I - Autorizado pelo sr. Tenente Co

ronel Comandante, faço público aos in
teressados que de conformidade com o
aviso Ministerial n. 1.085 de 6-V-42
acham-se abertas as inscrições para ma
trícula na COMPANHIA DE QUADROS,
deste Batalhão, mandada organizar por
aquele aviso, para a formação de espe
cialistas e cabos da reserva de 2a cate
goria.
II - Poderão matr-icular-se na referi

da Companhia Quadros:
a) - os brasileiros natos que já te

nham 16 anos de idade na data da ma
trícula e que não completarão 20 anos
até 31 de dezembro do corrente ano;
b) - os brasileiros natos de 20 a 3'5

anos de idade, desde que já sejam re
servistas de 3a categoria;
c) - os brasileiros que obtiveram

adiamento de incorporação por prova
rem ser arrimo de família;
d) - os brasileiros casados que, ten

do filhos, obtiveram por isso dispensa
de incorporação com a obrigação, de se
tornarem reservistas de 2a categoria;
e) - os brasileiros naturalizados de

21 a 35 anos de idade.
NOTA: - Os caudídatos que satisfi

zerem as condições acima, serão subme
tidos a uma prova ele seleção, versando
sobre as quatro operações, leitura e di
tado, a se realizar nos dias 10, 12 e 13
do corrente, no Quartel do 140 B. C. em
João Pessôa.
Poderão também ser matriculados no

curso de candída tos a cabo, soldados
reservístas de 2a ca legaria, í'orrnados em
anos anteriores, desele que ainda satis
façam as condicões de idade e se subme
tam à prova dé hab llítação exigida.
III - Os cursos terão inicio no dia 16

elo corrente com a duração de 9 meses.
IV - Os candielatos aprovados no

curso de especialistas passarão a exer
cer as respectivas cspecía lídades e os
aprovados no Curso de cabos teráo di
reito à promoção para reserva de 2a ca
tegoria, cujas funções exercerão duran
te os trabalhos ele instrução da Companhia Quadros, até o fim do ano de ins
trução.
V - Funcionará também, em seguida,

a partir de 10 de novembr-o do corrente
ano, com a duração de 2 meses, o curso
de candidatos a Sargentos da reserva de
2a categoria, paru os candidatos aprovaelos no curso de cabos, mediante uma
prova ele admissão, versando sobre no
ções ele português, matemática elemen
tar, geografia, história do Brasil e ci
ências.
VI - :A instrução deverá ser minis

trada 3 vezes, por semana com uma du
ração mínima de 3 horas, as quais deve
rao ser empregadas na parte da manhã
ou a noite, de forma a não prejudicar o
candidato na sua atividade normal 11a
vida civil. Os domingos e feriados deve
rão ser utilizados para a ínstrucão ele
tiro, marchas e combate.

>

VII - Os candidatos a reservista
cO!ltribui1:ão ,com a quantia de 5$000(Cll1CO míl reis). mensais para aquisiçãode materíat de mstr-uçâo.VIII - Se antes de ínícíar-ss o ano

I
de instrução a Cia. Quadros não tiver ai
cançado o seu efetivo completo, deverá
ser obngatonamente completada com a
transferência para ela de elementos ma
triculados nos T. G. e E. r. M. da locali-
dade, providência que será tomada tam
bem, e,m. qualquer época elo ano, q�landOnecessarro.
IX - Os demais esclarecimentos se

rão prestados pelo Comandante da Com
panhia no Quartel do 14 Batalhão de
Caçadores.

Hélio Portooarrei-o
1° ten. secretário

j

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

em

I Dr. ALDO ÂVILA IDA LUZ

I
ADVOGADO IRua Vidal Ramos, n-. 30

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

e F'arádlca,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

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

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

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

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
.

-NARIZ GARGANTA---------
. ,Dr.

Fspecialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das 10 às 12
OnSlU t� S: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especieliste

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

Consultas diariamente pe!ala�:e�h:�sd�� �� 1� l�lJ�o:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

Josephina S<hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

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

_ (Assistente do prol. ôanson]
ACOMOD1-\ÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

I Consultas 20$000 - Operações a combinar

I con.ult�:. RU�:O�i:�-':���;�:nCi'
145ú

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente
A-

mes ..

Dr. WENDHAUSEN - (diplomado pela
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasíll
do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Ilenartamsnto de Saúde

CLíNICA MÉDICA

MARIO
Ex-interno

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel, 1426

Residencla: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 - 'I'el. 1523

ATt:NDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

D r·. AUCiUSTO DE PAU lA Dj�etOJa��a��SP�:1Florianopolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

Fisioterapia: ,Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. A8 4as. e

Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1.644

Notí(ia de última horaI Dentro de pouco. dia' ••rá Inaugurada em Florianópolis

A CASA «A METRÓPOLE»
C, fi calçados para todo gôsto e todo preço.

V. S. também é convidado para visitar-nos sem com

promisso. Não compre. pois; o se u calçado, sem aprecia!"
primeiro o sortimento de «A METROPOLE�, de Sabota &

Silva, à rua João Pinto, 4, 26v·16

A patriótica Agência Meridional divulgou, há pouco, mais outro
dos seus fulgurantes comentários. É o seguinte: "Foi um feito glorioso,
que encheu de orgulho toda a nação brasileira, aquele realizado por
bravos pilotos patrícios, perseguindo e afundando um desses submari
nos corsários que tantas vidas têm sacrificado na pirataria a que se

entregam no Atlântico. A ação reveladora da coragem, sangue frio,
perícia e patriotismo dos jovens pilotos da FAB deve ser inscrita nos
nossos anais, para, futuramente, ser relembrada com orgulho pelas ge
rações vindouras. Justa, portanto, justissima, mesmo, toda a publicida
de em torno dela já feita e que ve n ha ainda a fazer-se. O Brasil precisa
ter todo o seu POYO pronto para qualquer eventualidade. Tudo indica
que não nos será possível evitar a guerra, que si bem que não declara
da já está sendo feita pelos bandidos nazistas, por meio de repetidos
atentados realizados contra nossa marinha mercante. E o povo têm -d e
ser preparado para receber os fatos como êles se processam, dada a
sua inevitabilidade. Se como tudo faz crer tivermos de formar entre as

nações que se coligaram para combater a agressão nazi-fascista, se os

atentados contra os nossos navios se repetem num crescendo trágico,
os atos heróicos de nossos soldados, as ações destemerosas de nos
sos marujos, deve ter a máxima publicidade para que sirvam de exem

plo e mostrem ao mundo que o Brasil sabe responder com altivez e

sohranceria às afrontas feitas ao seu pavilhão. Entretanto, não pensam
dessa ma.nelra aqueles que continuam a demonstrar admiração pelo
espirito de organização dos alemães L. Ésses, escondendo os seus ver

dadeiros intuitos, não chegam a condenar a ação destemerosa dos bra
vos soldados da FAB, mas revelam os seus sentimentos dizendo que
não deveriam os dar qualquer publicidade ao feito glorioso. Para êles
tudo deveria permanecer ignorado, escondido, como se tivessemos pra
ticado uma ação criminosa. Dizem que já que as circunstâncias nos

Ievaram a afundar um submarino corsário, deveriamos conservar êsse
fato na mais completa obscuridade, por se tratar de um verdadeiro ato
de guerra. Enganam-se tais eixistas. O govêrno, que mandou divulgar
'aquele feito dos aviadores patrícios, não têm motivo nenhum para ar

repender-se dêsse seu ato. Ao contrário. Futuramente, só uma "tendên
cia terá de adotar: dar ainda maior publicidade a tais ações".

Fios AYllI0RE�
«Dois Cachorros» e «Pescador»

(Torcido e Destorcido)

Armazem Kotzias
42 - Rua Conselheiro Mafra - 42

ânimo da ChinaInabalável o
Londres, 9 (Reuters) - Rendendo tributo aos cinco anos

de guerra que a China vem sustentando, o "Times", em arti
go de fundo, acentua que, nesses cinco anos, aquele país so

freu os mais rudes golpes, mas sobreviveu, porque seu espí
rito nunca se abateu, nem jámais há de se abater.

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

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

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoopcke),FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de seu filho pode ser amea

çada por uma perigosa diar
rhea. Contra este terrivel mal
existem como remedia sem

igualas comprimidos de
Eldoformio. um producto da
casa » 'l:l�<C.
Combata as diar
rheas com os

comprimidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

Português, Latim, Francês,
Inglês e Hist. da Filosofia.
Aulas de aperferçoamento
ou de Cultura Filológica.
Preços módicos. Informa
ções: à Rua Cons.Mafra, 64

Empregado de
escritório

Precisa-se de um empre-
, gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escritó
rio de representações comer

ciais. Informações na gerên
cia do ESTADO. lSvs15

FÁBRICA de MÕVEIS
/ GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e mo·
dernos de ímhúía com

pensada. de canela.
de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34

________-=E�------------�
30v2t

Cão desaparecidoNo dia 5. desapareceu da
casa n-. 17 da sua Vise. de
Ouro Preto um cão de ra\�1:l
" basseí ", de côr preta .r om
coleira, pernas CUI tas e ore

lhas grandes. Atende por
" Bôbi ", Serà gratificada Il

pessoa que o encontrar e o

leva:" à dita casa. 3v.-2

- ,,, -

'.1•••••••• � ..

• '1 zc. " wC··'"

Vende.se OU aluga·se
A casa sita à rua Frei Ca
neca rr.? 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

A.grícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16_ '\1-32

PIANO
Vende-se um piano, BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48.

vs-?4

ta que mães andrajosas arrastem
seus corpos famelicos pelas ruas,
em busca de desperdícios, com que
aquietar um momento a fome das
infelizes criaturas que resignada
mente as aguardam em quartos
gelados - quartos prisões, e al
gumas vezes túmulos dos quais
não podem sair por falta de rou

pa, ainda quando lhes resta sufi
ciente força para mover os museu

los atrofiados pela miseria horren
da que circunda sua triste ínfan
cia. No coração nazista, árido como

o deserto, não brota a flor da com

paixão ...
A Inglaterra ouve as queixas e

as suplicas das legiões ameaçadas
pela morte no continente avassa
lado. Ouve profundamente como.,vida êsses gritos e essas suplicas
que chegam às praias como é'c:)s
de além túmulo e não obstante
suas graves preocupações e pesa
das responsabilidades está já pre
parando planos para o auxílio vco- , ;..;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
nômico não sómen�e d� b:ur0pa I Eurico Hosterno e Maria Icomo tambem da Asía (pOIS 0_ ama- Bittencourt Hosterno
relo provou ser uma besta 1.8.0 vo- participam a parentes e co-
raz como o germanico que se jul- nhecidos seus o

naScimen-1ga um dolico-loíro) e já acumula

I
to de seu filhinho

viveres e matérias primas destina- CHILDERICO
das a socorrer as populações fa-
'I'

, Fpolis. 3-6-942.
me icas e a ressuscitar nos carn-

--------------------------
3v.-2

Londres, via aérea (Por Luiz T.
Bonafoux, do B. N. S., para "O Es
tacto")

•

Através de campos e

hortas que antes da guerra ofere
ciam ao mundo inteiro as ricas
cornucopias de sua abundancia,
deslisa-se hoje o espetro trágico da
fome, que segue as hordas do Ati
la tudesco como o chacal segue o
rasto sangrento dos lobos, após es

tes se terem fartado.
Enquanto os Herrenvolk vivem

opiparamente nos hoteis mais lu
xuosos dos territórios usurpados,
esgotando insaciavelmente seus

tesouros, homens e mulheres que,
três anos atraz saboreavam livre
mente os frutos de sua industria
formam filas interminaveis na�
portas de miseras armazens e mero

cados, para regressarem, quase
sempre, às suas casas, com as en

tranhas retorcidas pela fome, e o

coração crispado pelo ódio,
Ouve-se em todas as partes a

mesma história lamentável: os

Herrenvolk levaram o gado e as

aves domésticas; os Herrenvolk le
varam os cereais e os legumes; ca·

indo como uma praga de gaf'anho
tos sobre os países conquistados;
os Herrenvolk só deixaram na sua

passagem granjas vazias e campos
arrasados ...
Que esperam, pois estes desgra

çados, abatidos por seu imenso in
fortunio? Esperam um pouco de
queijo, do qual oitenta por cento
da nata foi removida para alímen
tar as mães arianas de novos Ira
tricidas, às ordens do impudente
Fuehrer, Esperam um pouco de ca

fé feito com bolotas, que os ajude
a suportar seu atroz cativeiro, es·

perando a hora feliz de sua libero
tação; ou simplesmente um pouco
de pão - pão preto e azedo dos

pos arrasados a fecundidade per
dida,

O govêrno britânico precisa de
cada navio mercante que possui
para preencher as necessidades
militares de sua vasta frente e ali
mentar, na Ilha Fortaleza, seus

milhões de defensores e trabalha
dores. Desejaria começar, sem em

bargo, desde já a sua obra miseri
cordiosa, e nada comprazeria mais;
porém sabem perfeitamente bem
que os nazis não ofereceriam. a
menor garantia prática e digna de
confiança ele utilizar os alimentos
e medicinas que pudessem chegar
aos portos da Europa para o alivio
de suas vitimas, pois esvaziariam
os porões em benefício próprio,
aumentando a força de resistência
de seus nacionais, e prolongando
assim a guerra. Devido a estas con

siderações :é·lhe impossível abrir
atualmente a sua despensa gene
rosa, mas fará isto logo que caia
para o chão a swastika, despa
chando os territórios devastados
o pão saboroso dos homens livres.
- British News Scrvice.

escravos.

Qualquer coisa, mesmo que se

jam os restos dos festins prus
sianos!
Porque somente os Herrenvolk

têm o direito de se alimentar bem.
Pouco lhes importa que na Polô
nia, na Grecia, Tchecoslováquia,
na Noruega, na Holanda, na Bél
gica e ainda na França, fileiras de
feretros diminutos, tão interrniná
veis como as caudas de famintos,
desfilem todos os dias em cerníté
rios cheios de fossas comuns por
falta de espaço. Pouco lhes impor-

5E *t_ =

Focos Adrian ÍIl08\.._....

Para as festas' Joaninas de Santo Antônio, São João'
São Pedro e Santana
ALEGRIA DA PETISADA
Encon tra-se à venda no

Armazetn Kolzias
42 .- Rua Conselheiro Mafra •• 42

10FIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
V'-29

.4 * MM

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 23

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade.
em condições vantajosas.

Consulte: CARÚ & Cia. -- Rua Riachuelo. Itlt -- A
RIO DE JANEIRO

lM'lJiitU&a
•

V. S. procura representações �
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 1t5

anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e

no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 2286, São Paulo

",..

O Doutor Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito da la Vara
da Comarca de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei,
etc.
Faz saber aos que o presente edi

tal virem, ou dele conhecimento tive
rem, que, de acôrdo com o art. 143
do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940, nos autos de "Ação
Ordinária" movida pelo Estado de
Santa Catarina, contra a COMPA-
NHIA PORTO DE SÃO FRANCISCO
DO SUL, dêste Estado, designou no
va Assembléia Geral para o dia 9 (no
ve) de junho próximo vindouro, às
14 horas, na sala das audiências do
Juizo, no Palácio da Justiça, a qual
deverá deliberar, principalmente, sô
bre o seguinte: a) - necessidade de
proceder o Iiquídante arrecadação
mais completa dos livros, documentos
e bens da Companhia, como ponto de
partida da liquidação, apresentando
de tudo pormenorizado e documenta
do relatório; b) - conveniência, de
ser contratada organização técnice
capaz de levantar ou reconstruir, con
forme necessário fôr, toda a escritu
ração da Companhia, apresentando
afinal, inventário e balanço da So
ciedade, com esclarecimentos comple-
tos da gestão dos negócios sociais
c) - no caso de adotada esta delib
ração, indicação, desde logo, se POSo
sível, da organização técnica que de
verá ser contratada; d) - indicação
dos bens móveis que de preferência
deverão ser vendidos, pelo preço (

avaliação, para cobrir os encargos da
liquidação". E, para que chegue ao
conhecimento de todos mandou expe
dir o presente edital que será afixado
no logar do costume e publicado P'
la Imprensa, na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de F'lor ianó
polis, aos 28 dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e quarenta e
dois. Eu, HYGINO LUIZ GONZAGA
Escrivão, o subscrevi. Selos a final:
(Assinado) Osmundo Wanderley da
Nobrega - Juiz de Direito da P

I
Vara.

Está conforme.
Hygina Luiz Gonzaga

m.crl!.� _

Senle dôres nos
RINS E NAS COSTAS 1
• Rmmaismos, dôres nas juntlls,
pés inchados, olhos �mpapuçados
são alguns dos sintomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

sangue. Para esta doença, to
me Pílulas de Foster que ihe
devolvem a saúde.

Pílulas de I'OSTER
Para Oi Rins e a Bexiga.
Preferidas porque são �

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desintetam e ativam os rins.
• Fáceis de tomar.
• Indicadas para uricernias, urerrires e

cistites.

AlII'mdo p,l. D.N.S. sDb N.D m ,. 15·4·42

DANIEL C. DI PIETRO e
IRMA MUND DI PIETRO

participam a seus pa
rentes e conhecidos o
nascimento de sua
filhinha JOYCE.
Fpolis .. 7-6-191t2

590

o ADVOGAIiO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro » n'' 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

'M

CASAS Precisa com-

prar ou vender
uma casa? Procure Campo
lino Alves. Rua Deodoro 35

30v-12

Rádio: Telegrafia - Electricidade
AULAS NOTURNAS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

13, Sobrado.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ACIONISTAS

5 v.-2

§ # f'±M&sen riM

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Ftoríanõ

poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA. patrocinado pelo Aéreo

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

Diretor-Proprietário: Otomar Bõhm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

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

V. -16
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Grupo' Escolar Arquidiocesano «São José»
Festival em benefício à Caixa Escolar Padre Schuler, no Salão

Arquidiocesano ({O. Joaquim»
Dias 9 e 10 às 8 horas

1" PARTE

I.' - «o aniversário de Abígail».
2' - «A roleta da vida» (valsa de Heriberto Murars e Os-

valdo Santiago) cantada por Léa Moritz.
3' «Menina do Colégio" (sapateado) por Norma Nocetti.
4' - «Na fronteira do México" pelo conjunto Grupo S.José.
S' - «Bailado das Portuguesas" por um grupo de alunos

do C. Complementar.
6' - cCanção» por AUredo Ravache Júnior.
7' "Chuva vai, chuva vem» conjunto "Grupo S José".
8' - «Diverti a valer" ... (monólogo de Wanderley) por

Max Luiz Ravache.
9' - «Eu não quero saber» (valsa de Vicente Celestino

por Zulma Vieira.

2." PARTE
1.0 - "A caminho da Argentina" (bailado) por um grupo

de alunos.
2.° - "Adeus" (fox) pelo conjunto Grupo "São José".
3.° - "Sapateado", Norma Nocetti e Zilma Vieira.
4. o - "Saudades de Ouro Preto" (valsa de Antogenes

Silva) pelo conjunto Grupo "São Jos&".
5.° - "Havaí" (canção) por Zilma Vieira.
6.° - "Diz que tem" (samba) por Norma Nocetti.
7. ° - "Os carecas", conjunto do Grupo "São José".
8.° - "Patativa" (canção de Vicente Celestino) por Zilma

Vieira.
9. ° - "Dolores", por um grupo de alunos.

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

EDITAL
FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Administrativa da Irrnemdude
do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade desta

CC:Pit�l, previno aos interessados que, até o dia 22 deste
mes, as 12 horas, receberá esta Irmandade e Hospital
na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas d�
todos os artigos necessários ao seu consumo, dura�te o
semestre de julho a dezembro do corrente ano.

Os proponentes poderão obter as listas completas de
todos os artigos, aos quais se refere êste edital no Hos
pital, ou com o Irmão Secretário, à rua Crispim'Mira 49.

Consistório, 10 de junho de 1942.
'

JULIO PEREIRA VIEIRA, SeQ'etário.

. ora tornar o

• ContrIbue P elirninan'
I dado, h\e ove u espin as.

pe • s e

d rnonCl10 \e irr'l!a'o
do o pe "c.()

suaviz.on BÃO RU.J�-
Use 5'"

do. líquida.
sólida OU

CURSO DE GUARDA·LlVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Men.saUdade mínima. Precíso de agentes e re

presentantes em todas as Cidades. Escreva à Caixa Postal. 3717 -S.Paulo.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hoepcke)

IAVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto

-

Alegre-Florianópolis
. Empres� �aeger & Irmão

Sa!das de Flonanopolis às terças e sábados
Saldas de Porto Alegre para Florianopolis

as quartas e sábados
Saídas �e Araranguá às quartas,

saoados e domingos
AveDla am FlorlaDoDolis: MARIO MOURA

IPRAÇA 1� DE NOVEMBRO
_,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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reunião a realizar-se em Viena, sob a presidência do seu ministro do
._......"'.............__: Exterior, sr. von Ribbentropp.

Todavia, não é de todo impossível que à última hora o próprio
"fuehrer" resolva assumir a presidência do conclave.

Acrescentam as informações que o objetivo principal dessa reuruao
se resume nas novas exigências que Hitler pretende fazer aos seus sa

télites, aos quais pedirá pelo menos mais 2 milhões de soldados e 3 mi
lhões de operários para o prosseguimento da chamada "cruzada con
tra o bolchevismo".

Homem ou mulher, senhorita?
inquiriu, apreensivo, um cavalheiro cato
vo, a jovem enfermeira do hospital de
cr-ianças ele Berlim.

_ Homem ... e por sinal nasceu ele cü
ra be111 "anlal'racla" ...

E assim veio, ao mundo, nascido como

qualquer outro, o futuro "protetor" ela

��i��1.ia e da Morávia, Heinhardt Hey· Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Sucur-
Fôra bem vindo ao mundo, pois seu sal e nas Agências a serem instaladas, brevemente, neste Estado fica

pai, tradicionalista da velha escola prus- a partir desta data, aberta a inscrição para candidatos solteiros à� pro�síana, de soldados para a pátria, ale- vas para cargo de praticante, devendo os do sexo masculino apresengl'ára·se com êsse evento.
-...

_ Éle será cervejeiro, senhorita. E tarem caderneta de reservistas, certidão de idade e atestado de saúde'
quando a pátria precisar, será soldado. e os do sexo feminino, atestado de saúde e certidão de idade.

'

Um soldado do império alemão! Deus S'
_..

d i d
salve o kaiser! Veja senhorita, êle pare.

O serao Inscritos os can 1 atos que provarem ter mais de 18 e

ce tão dócil. menos de 30 anos de idade.
- Meu senhor, os homens em criança O concurso constará das seguintes disciplinas: Inglês e Francês

sempre são assim... (t d ão) C t bilid d B
,.

_ Não. O meu filho é diferente.
ra uçao, on a I I a e ancarra, Geografia, Matemática Português

... A carroça dos anos rolava pesada- e Dactilografia.
'

mente pelas estradas poeirentas elos sé- A inscrição encerrar-se-á no dia 17 do corrente, às 13 horas.
cuias. Heydr-ích, jovem, tornara-se o Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes-Atila elos pintos e o Gengiscan dos suí-

-

nos. Compraz ia-se em matá-los, torturá- sados, diariamente, das 13 às 15 horas, na Séde desta Sucursal.
los a sangue frio, num exercício pr á- Florianópolis, 5 de junho de 1942.
ti co de domínio sôbre os seres indefesos... BANCO NACIONA·L DOFilho mimado· ele um rotundo consu-
mielor ele cerveja e ele uma jovem loura Guido Bott
bem p.uecída, Heydrich crescia na idade Gerente
luas permanecia criança perversa no

espírito.
A facilidade de encontrar o pão diário

e o leito noturno u-anstorrnava-Ihes pou
co e pouco num desinteressado, "bon
vívant" cruél e eleshumano para os que
viam a viela por outro prisma.

- Meu filho, pensa de outra forma!
- dizia-lhe a mãe, temerosa de seu fu-
turo.

- Para quê? - e com um sorriso
aprendido no "bas fond" ele Berlim. -

A vida assim é tão boa! E ... depois ...
serei político... Um grande homem ...

- Não, Heyelrich! Prefiro ver-te cer
vejeiro humilde a encarar-te "gauleiter"
ari-ogautet

- Ora! Petas!
Heinharelt Heyelrich fez homem e,

mais tarde, Adolfo Hitler, cabo do
exército imperial alemão, fez-se "fue
hrer" ela então república alemã ...

Heydrich aeleriu logo ao novo partido.
prevendo os lucros ...

... A Boêmia e a lIIorávia, convulsio
nadas pela guerra, tinham novo "prote
tor" - Hetnhai-dt Hcydrich, O homem
elas arnbíqôes, a nova encarnação de
'I'otquemada. Sua crueldade nada tinha
de humana. Usava nos homens, seus go
vernados, todos os métoelos de torturas
aprendidos nos pintos. Como o fam i
gerado mai-quez de Sade, êle, torturava e
matava pelo prazer de rodear seu no
rne duma aureola de sangue, corno 1..1111
"santo" do Inferno.

O OUVÍt' de seu nome equivalia à visão
ela guilhotina na éra do Terror ...

Seus enforcamentos, a propósito de
tudo e ele todos, gr-angearam-lhe o cog-
11.0111e "Enforcador". Gostava dêsse no
me. Era-lhe um título de fama ...

- Enforque mais dez pessoas. "herr"
Jung. Precisamos mostrar a essa gente
que somos superiores.

... Um dia a taça estravasou. O ódio
mal contido expandiu-se num gesto ex
tremado.
Heydrích, o assassino profissional, o

11on1en1 sem coração, viu-se vít írna de
seus própr-ios métodos: moireu sem sa
bel' ele onde partira o golpe morlaL.

... Num cemitério plebêu ela Boêmia,
junto a 11111<1 fila de tumbas rasas, ]1::1
U111 túrnulo recem-consti-uld o, C0111 duas
rosas murchas a indicar que o morto
possuía algum parente, Próximo a essa
tumba vultos esguios, há pouco, pro
nunctar-am palavras elo ritual nazista.
Nela, confundindo-se com O pó da terra,
está o corpo do poderoso He lrrhard t
Heyd1'ich, ox-vprotetor" ela Boêmia e da
l\'ol'á,'ia. Sim, pois sua alma já seguiu
a pi-ocur'ar o julgamento ele Deus ...

.. E foi isso que me contou F'radique
:\ "neles, numa entrevista concedida num
d ia que não se acha no Calendário ...

VULTOS & FATOS
OS PREDESTINADOS

Dr. Sertorfus

azem anos hoje:
O nosso estimado conterrâneo

sr, Fernando Farias, comerciário,
preso do Tiro 40;

a sta. Maria do Céu Tolen
tino;

o inteligente garotinho Valdir,
filho do sr. Artur Livramento,
funcionário, aposentado, do Te
légrafo Nacional;

a exma. sra. d. Manuela Ca
Bral Fonseca, esposa do sr. Fran
cisco Fonseca, residente na Lã
guna.

Noivados:
Com a. prendada senhorita

Eloá Silva, filha do sr. Eucli
des Silva, co-proprietário da
alfaiataria «O Único», contratou
casamento o nosso estimado con

terrâneo sr. sargento Celino Pi
res Camargo, da Fôrça Polícial
do Estado.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Pedro Tavares da
Fonseca e srita. professora Ma
ria Cesarina da Silva.

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr.

Adão Miranda, funcionário da
Penitenciária do Estado, pelo
advento de seu filho Walter.

2 generais alemães'
otava, 10 (R'.) - Dois gene

rais alemães encontram-se en ..

tre os milhares de prisioneiros
de guerra recentemente che
gados ao Canadá - revelou
o Coronel J. L. Ralston, Minis
tro da Defesa canadense.

'I.��

Hitler declarou que a popu
lação francesa do C anal da Man
cha não será retirada, ao con

Cabelos brancos 1 LO çÁ O trá rio : será considerada como re

do dia:AR':�H�_
�I���I'��NE�o�Atençao- FONE 158? - - FONE 158? - - FONE 1602 -

Segundo o relatório mensal
do Hospital de Caridade de FIo
rianópolis, o movimento do mês
de maio foi o seguinte: Pessoas
em tratamento, 494; falecidos,
27; tiveram alta, por curados,
227; ficaram em tratamento 240
._------- .. __ .

emocionante drama em 3 atos Cabelos brancos 1 LOÇÃO
"Caminho estreito". Escolhido I MARAVILHOSA!
elenco interpretará os diversos --------

papéis. VidaComo números musicais serão
apresentados " Jeca feliz", do
folclóre brasileiro, e "Coisas da
Ilha", número regional catari
nense. Ao piano, a srita. Marí
lia Cardoso.

O salão de festas da Igreja
Cristã Presbiteriana de Florianó
polis está situado no templo da
mesma, à rua Visconde de Ouro
Preto.
Dados o fim filantrópico do

festival e os preços módicos das
entradas (adultos: 2$000; crian
ças: 1$000) grande será a af.u
ência de público ao referido
salão de festas.

Audácia
A imprensa estadual e dou

tros pontos do país noticiou,
documentalmente, a ousadia
de quatro padres italianos,
que, em S. Luiz, no oeste
catarinense, fascistizavam
crianças brasileiras por meio
de uma escola clandestina.
As autoridades catar inen

ses, com certeiro golpe na

cionalista, deitaram por ter
ra a pseudo-escola. Agora, o

padre provincial dos reve

rendos Camilianos (sob cujos
hábitos conviria verificar
se não usam camisas ne

gras ... ) requereu licença
para abrir novo "curso pri
mário», ..
Porém, o Governo esta

dual, alertado como está,
deu-lhe imediata resposta,
com o seguinte despacho:
«Indeferido, por ser eviden
te o propósito de burlar a

lei, uma vez que não é pos
sível, da fórma proposta, e

vitar a influência dos Padres
que foram apanhados em

tranco desrespeito às leis de
nacionalização» .

An tes assim!

o ESTADO 10 de Junho de 1942

CONC1JRSO

I
Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

e Garganta do
DR. TULIO RAMOS

Assistente efetivo do Serviço de Olhos
,óGabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Río de Janeiro, com curso

I de especialização e prática de ouvi-
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, na Policlínica de IBotafogo - Bio de Janeiro
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas elas 17
às 19 horas

DIVERSÕES
Sábado proxirno , com início

às 19,30 horas, a Igreja Cristã
Presbiteriana de Florianópolis
fará realizar, em seu salão de
festas, grandioso festival lítero
musical, em benefício dos pobres
da Ilha.

-,9' __

COMÉRCIO
Orlando Fernandes

Contador

Serão apresentados, na parte
teatral, a engraçada comédia em

1 ato "Seu Juca Pindoba" e o

Que vai fazer êsse general?Vichi, 10 (U. P.) - Proce-

[prinCiPal
da sua missão é

dente de Bucareste, chegou a- convencer os aliados de que
quí o general Tchovper, que I

a Rumânia trava uma guerra
comandou um corpo de exér- defensiva e não guerra política
cito na luta. contra os russos

li
a favor d� "ei�o". Particularna �rente onental. mente, pleiteará que, depois de

.

DIz-se que êsse general se di- terminado o conflito, sua pá
nge a Buenos Aires, em mís- tria seja ouvida amistosamen
são.es�ecial, afim de tentar ne- te, em Londres e em Washing
gociaçoes tendentes a determí- tono

n�r I!Ls futuras relações da Ru- Diz-se, finalmente, que o ge
mama �om os Estados Unidos neral Tchovper seguirá para
8 a Gra Bretanha. Madri e, em seguida, irá a Lís-

O general negou-se a receber boa, afim de embarcar para a
os representantes da imprensa, América do Sul, se conseguir
mas se declara que o objetivo passagem.

I JORGl1] DATT"X

I
Iabrícacão,

desde a entrada dos Estados Unidos
na guerra. Êsse aumento é devido
em parte à contribuição das com

panhias de automóveis, que atual
mente constroem motores de aviões'!"

ProdigiosaWashington, I) (H. T. 1\1.) - A
produção de aviões militares dos
Estados Unidos aumentou em qua
se 85 por cento, em seis meses,
desde o ataque japonês contra Pearl
IIarbour, a 7 de dezembro de 1941. Além disso o número de mulheFoi isso informado pelo Coronel
John Jouett, presidente da Câmara res, trabalhando nas usinas de

Aeronáutica de Comércio, em de- construção de aviões, aumentou de

claração aprovada para publicação iuase b90 'por cento, desde sete de

pelo Departamenlo da Guerra. dl ezem 1J'0 dc 1941: A informação
O

.

I
o sr , ouett contínua C0111 os se

sr. Jouett previu que a produ- .

-

-

d EdU' guíntes termos:
çao os sta os nulos breve ex-

cederia a da Alemanha, Itália e Ja- "Muitos progressos decisivos na

pão juntos, inclusive a produção técnica da manufatura, no desenho
forçada dos países ocupados. Acres- de novos modelos de aviões de
contou que, desde o início da gucr- guerra, no trabalho de treinamento
ra européia, em sctembro de 1939, e em outros aspeclos da indústriu
as fábricas de aviação dos Estados de aviões f'oram realizados desde
Unidos produziram quase quatro o traiçoeiro ataque japonês contra
biliões de dólares cm aviões e mo- Pearl Harbour. A simples informa
tores. ção do aumento da produção não
O sr. J_ouett afirmou ainda..�ue I di� tudo� de. qualquer modo. Muita

a produçao de motores de aVlOes COIsa nao parle ser mencionada
aumentou de quase 80 por cento, I agora".

de
,,-

aviees

As

VERDADEIRAS'

o unico remedio eficaz
para evitar e tratar

O.S CATARROS, a GRiPE,
as DÔRES DE GARGANTA

Licença do D. N S. P N0 186
í'I) de 26 de Fe ve r erro

.

A..teo1h de 1935 OOOS 9'
°I 0,002, EucalyplO' O.

Choque de veículos
Ontem, às 12 horas, no cru

zamento das ruas Padre Roma e

Conselheiro Mafra, o carro ofi
__ o

eial, de chapa 1 - 01, que descia
Passa hoje o dia dedicado à I a rua Conselheiro Mafra, cho

Raça Luso-Brasileira, - motivo cou-se com a carroça de chapa
pelo qual nos congratulamos com P. 86, de Biguassú, que subia à
o sr. Antônio Tavares d' Ama- rua Padre Roma.
ral, digno vice- cônsul português Felizmente não houve vítimas
desta capital. a lamentar nem, mesmo, danos

A's 7,30 horas

Cartazes
horasA's 7,30 A's 5,30 e 7,30 horas

Morena Clara
Com Império Argentina e

Ricardo Merino

Complemento Nacional (nF.B.)
Paginas sonoras n° 5�

Preços 1$500 � 1$000
Livre de Censura

[IEcos1- e Notícias

A PORTA DE OURO' O preto que tinha a
Com Charles Boyer, alivia de I bHavilJand e Paulette Goddard a ma ranca
Complemento Nacional (p.F.B.)
Juventude Brasileira BAIA 1940

G. OLSEN e s/OR�UESTRA
(short musicado)

Preços: 4$000 e 3$000
Imp. até 10 anos

Com Estrelita Castro e

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

Cinearte n° 10

_ ..- Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

materiais.,�

Informam de Holywcod que a

mãe da popular estrela Ginger
Rogers trabalhará como atriz,
pela primeira vez em sua vida,
numa obra que está sendo filma
da e na qual sua filha incarna a

protagonista. O papel que repre í

sentará a nova artista é o mes

mo que lhe deu a natureza: se

rá mãe de sua filha.
•

Caspa?
LHOSA!

LOÇÃO J1IARAVI·

8E I I

ÚLTIMA HORA
Já regressaram aPear 1 Har

bour (Havai) .várias unidades
que bateram a esquadra japo
nesa em Midway.

*

Religiosa Um submarino inglês afundou
no Mediterrâneo 1 destroier e 4
navios de abastecimentos desti
tados à Líbia.

Domingo próximo, dia 14, a

Pia União de Santo Antônio,
desta capital, fará realizar im
ponenres festividades em louvor
de seu Santo padroeiro. Pela
manhã, às 9 horas, haverá mis
sa solene; à tarde, às 16 horas,
procissão de Santo Antônio, per
correndo várias ruas de nossa ca.
pital.

*

Chegaram à China numerosos
aviões norte-americanos e ingle
ses.

.*

Vasta regiao do Ruhr .incluin
do as minas Krupp foi bornbar-
deada pela R A F

Seis aviões al:mães foram der
rubados sobre Leninegrado.

$
O impulso das forças de Von

Rommel na Libia quebrou se de
encontro a Bir-el-Hachein, cuja
defesa está confiada aos

" Fran
ceses livres".

ADÃO MIRANDA
e

JOCELINA C. MIRANDA
participam aos parentes e

pessôas de sua relações o

nascimento de seu filho
WALTER

I�_6 19:__Svs-I

*

A aviação inglesa bombardeou
Cagliari (Sardenha).

, • CompraI na CP. SA MlSCE
! LANEA é saber economizar'

Compram-se barrís vazios
Tratar à rua Almirante Lamego, 86,

com ARQUIMEDES MONGUILHOTl
5vs-l

em SM*M"fil_

Pecas �enuinas FORD
Só - ,-

com os 'conceSSlonarlOS:
,Tuffi Amin &: Irmão

(ons. Mafra, 54-Caixa postal, 111 ...Fone 1665

de WETZE'L & (IA.-)OINVILLE (Marca

_.0 ,.". f.ltaS' •• O••• a1e...-
registrada)
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