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Revolu�ão na Coréa e na Mandch,'r'iaWASHINGTON' 24 (REUTERS) NOTtCIAS EXTRA-OFICIAIS QUE ATÉ AGORA NÃO PUDERAM SER CONFIRMADAS, ADIAN1�M QUE OS
,

COREANOS NA CORÉA E MANDCHURIA, REVOLTARAM-SE CONTRA O' JAPÃO. �:";',
.

N. 8569

I Comboios na fronteira
I marítima oriental

Washington, 24 (Reuters) -

A Marinha dos Estados Unidos
vem comboiando os navios
mercantes através das linhas
da fronteira marítima oriental,
há quase trinta dias, - anun

cia o Departamento de Mari
nha. A fronteira marítima o

riental extende-se de Maine à
Flórida.

F8le�eu .
O ei!f.Ultor I.

Teixeira LO��lS�Isboa, 24 (U. P.) - Os [or
nais tecem longos necrológios
rec?l'�ando a fecunda criaçã�artístíca, do grande estatuário
português Teixeira Lopes, ta
Iecído �os 82 anos de idade em

sl�a quinta de São Mamede de
�Ibatua, vitimado por um aneu
rrsma. Os funerais foram reali
zados hoja, com a assistência
do presidente da Câmara dos
Ve::eadores do Município de
Gala, sendo o corpo inhumado
no jazigo da família.

QUEM CONTA UM CONTO •• .,

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

ANO XXVIII I Flor.anépolts -Quarta-feira, 24 l1e Junho de 1942 I
Caspa 1

LHOSA 1
LOÇÃO MARAVI·

Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil
Organização de escritas, síaternc econômico,

controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n, 18 - Fone 1�467

Os ingleses pOdem perder batalhas Os casa�os também e.stão sujeitos e serão O III Reich ataca a Argentinamas deles sempre é a vitória Igualmente IDcorporados· · ·

�idnei, 24 (Reuters) _ A quéda de Tobruque, coriquan-
Rio, 24 (C. M.) -_ Têm havido certa confusão em torno da Ecos do torpedeamento do «RIo TerceIro»

to �ao fosse Inesperada, calou profundamente entre os aus- convocação de reservistas ultimamente autorizada pelo Minis- Buenos Aires, 24 (A. P.) - O ministro das Relações Exteriores, Ruiz

tralianos, que tem parentes mortos e sepultados sob cruzes de
tério da Guerra. A portaria do ministro Eurico Dutra, entretan- Guinazu, anunciou oficialmente que o navio argentino "Rio Terccro " foi

madeira 1 to é clara. torpedeado.
.
naque a praça de guerra. A todos ocorre perguntar 'A convo

_. 'a "
_

". Buenos Aires, 24 (U. P.) - O comunicado expedido pelo Ministério
que tena se passado com os chefes britânicos e ninguem pro- .

caçao atinge apen.as a 1 Região Militar e refere-se da Marinha, sôbre a perda sofrida pela marinha mercante argentina diz

cura negar a von Rommel competência e audácia nas mano-
aos reservistas de 2a categoria, das classes de 1919, 20 e 21, I

o seguinte: "O vapor "Hio Tcrcero ", cm viagem para Nova Iorque, com

bras, e na coordenação de suas operações; mas a opinião ge- cujos destinos de mobilização serão: 1° grupo de obuzes, 1° carga .ger�l foi af�ll:,da�o I�a latitude 39,1.5 nort� e longítude 72,32 oéste".

Tal e a de que o longo espaço de tempo que tiveram para "to- grupo de artilharia de Dorso e 2° batalhão de caçadores, o pri- As prrmerras n,?tIclas indicam que a tnpulaçao fOI salva. Aguardam-se

f 1 "d meiro pertencendo at 1 t f ti d 7a R
.-

Milit
outros detalhes.

mar o ego evia ter dado aos aliados oportunidade de re- "ua men e ao e e IVO a egrao I I ar, Buenos Aires, 24 (U. P.) - O navio "Rio Tercero", que uma fonte

forçar suas armas e posições, a-fim-de resistir ou mesmo de mas que ate ha pouco estava aquartelado em São Cristóvão, do Ministério das Relações Exteriores anunciou ter sido torpedeado, era

derrotar o general alemão. junto à Quinta da Bôa Vista. Quanto ao último trata-se do B. C. o ex-italiano "Fortunstella", construido em 1912 na Inglaterra, com o

O "Sydney Sun", importante órgão da
.

d que era sediado em Niterói e que está sendo' reorganizado no deslocamento de 4.800 toneI�das. Foi um dos navi?s do "Eixo", que es-

íd d f
Imprensa esta Curato de Santa Cruz tavan: em portos ,da Argentina, quando a guerra Irrompeu, e passaram,

CI a e, re erindo-se em editorial à quéda de Tobruque escre- .'. a . ".
em VIrtude de acordo, para a marinha mercante argentina.

ve:
" A desastrosa derrota da Líbia exemplifica o adágio de A respeito dos reservistas de 1 categona, tambem so fOI Buenos Aires, 24 (U. P.) - O ministro das Relações Exteriores, de-

que os britânicos perdem todas as batalhas, menos a última. atingido o contingente em disponibilidade, isto é, as praças que c.laro�� que não ha�ia de.talh.es que viessem esclare�er. se o navio argen

Deixamos os críticos britânicos a descoberta das causas da obtiveram baixa do serviço ativo do Exército, nos anos de 1939 tino �1O Tercero. havia SIdo torpede_ado ou havia Ido de. encont�o a

d d 1940 e 1941
' uma Huna submarma. Esta comumcaçao, segundo o sr. Guinazu, tinha

erroca a, sejam elas devidas à insuficiência ou ineficiência ,'. sido fornecida pela embaixada da Argentina em Washington.
do equipamento, à má atuação do estado maior ou da chefia Convem assinalar que na convocação em causa não foi fei-

suprema, ou ainda à ambas. É pouco provável que o zeneral ta nenhu�a exceção. Assim, os casados estão igualmente sujei
Rommell deixe de explorar êsse seu êxito restando-�os eS-1

tos à medida de ordem geral. Só gozariam êles de isenção na

peral' que ,na batalha em disputa do Egito 'haja um coeficien- hipótese de haver excedente, o que, entretanto, não parece pro-

te mais alto de resistência e uma estrategia melhor planeja- vavel, venha a ocorrer; . ,_

da, a-fim-de que possamos recobrar pelo menos uma parte do Vale a pena tambem repetir, quanto a questao dos ordena-

prestígio perdido nessas últimas três semanas". dos e empregos, o seguinte: o empregado convocado não têm
direito à percepção dos vencimentos que recebia no seu empre-
go. Passa a perceber apenas o soldo que a Nação lhe pagar, fi
cando-lhe, porém, assegurada a volta ao emprego, após à de
sincorporação.

Quanto aos servidores do Estado, entretanto, a questão é
diferente. Êstes, inclusive os extranumerários mensalistas e

diaristas, mesmo os contratados têm direito de optar entre os

vencimentos do cargo civíl e os de soldado e, cessada a incorpo
ração, a lei lhe garante a volta à função pública que exercia n

teriormente.

Mais um candidato à Ilha das Flores

ARGENTINOS VtTIMAS DO "EIXO"

Escritório de contabilidade

Buenos Aires, 24 CU. P.) - Segundo informa a embaixada
argentina em Washington, 4 tripulantes do "Rio Tercero", tor
pedeado por um submarino alemão a 22 do corrente, morreram,
em consequência da explosão do torpedo. Todos êles eram de
nacionalidade argentina.
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.

Antes de comprar

pungente situação
países ocupadosLondres, 24 (Do correspondente diplomático da AFI para

a Reuters) - Os relatórios da Cruz Vermelha no tocante à si
tuação na França e nos outros países ocupados indicam que as

exigências dos alemães, em matéria de requisições de todas as

espécies, têem como consequência a sub-alimentação do povo
e a propagação de numerosas epidemias.

As notícias procedentes da Grécia são, na verdade, pun
gentes pois, os alemães não podendo explorar êsse país para a

sua produção de guerra, deixam-no numa situação quase deses
peradora.

A malária, que em tempos de paz causava aimalmente a

morte de cerca de 50.000 pessôas, póde agora propagar-se Iívre
mente sem que sejam tomadas providências visando impedir o

seu alastramento. Há mais ainda: as autoridades de ocupação
recusaram-se a deixar entrar no país o remédio essencial - o

quinino.
No momento presente, os gregos precisam de cerca de ..

32.000 quilos dêsse produto por ano. Como não têm produção
própria, a totalidade deve ser importada. Na ocasião da invasão
do território heleno pelos alemães, as reservas permitiam ape
nas satisfazer as necessidades do ano em curso. As autoridades
germânicas requisitaram cerca de um terço dessas reservas,
isto é, 10.000 quilos. Quando a quantidade de quinino existente
no país foi esgotada, a situação tornou-se crítica e a Cruz Ver
melha Internacional pediu aos alemães para que permitissem
a importação dêsse produto.

Os nazistas recusaram, alegando que tinham deixado de
presente, aos gregos, os dois terços das suas reservas.

Hoje, as tablettes de quinino são vendidas a preços fabulo
sos. Além disso, para comprar êsse medicamento é necessário
uma permissão especial provando a ocurrência de casos de ma
lária.

Enfim, devemos acrescentar que o tratamento preventivo.
tão importante, é praticamente impossibilitado pela míséría .
geral.

A dos

Dr. LAURO DAURA Mc'KWA�tA e

Ex-Interno da cadeira de Clínlca Cirúrgica da Faculdade
de Medici na. Ex-estagiário do serviço de Proctologia

do Hospital Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem dor'Éde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORR IA CRONICA, no homem e na mulher, por nreee
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSUl,TÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663.
RESlDtNCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1607.

Construção imediata de aviões de
treinamento para a aviação brasileira

Washington, 24 (U. P.) -- A embaixada brasileira e a Fairchild Air
craft Corporation anunciaram, comumente, que foi ultimado o contrato
estabelecendo que a fábrica de aviões do govêrno brasileiro "se dedica
rá imediatamente" à construção de aviões de treinamento "Fairchild"
para a aviação brasileira.

Washington, 24 (D. P.) - O comunicado conjunto da embaixada
brasileira e "Fairchild Aircraft Corporation declaram que o contrato para
a construção ele aparelhos de treinamento "Fairchild" no Brasil desti
nados aos pilotos brasileiros, é o maior que já se concluiu para a cons

trução de aviões norte-americanos na América do Sul.
Diz que o major Ademar da Bocha Santos, diretor técnico da fábrica

de, aviões do govêrrio brasileiro, e o engenheiro-chefe ela mesma, sr. He
bello se encontram atualmente na fábrica "Fairchild ", estudando os

detalbes dos aparelhos e os métodos de sua fahricação. Com êsses co

nhecimentos e experiências, ambos regressarão dentro do mais breve

espaço de tempo possível par ao Brasil".
O sr. Richard S. Boutelle, vice-presidente da "Fairchild", declarou

a respeito que "estou certo de. que nossos. amigos J;lrasi!eiros cumprirão
uma magnífica tarefa. E mot.Ivo _de profunda ,sat�sfaçao para nos, os

norte-americanos, que a í'abricaçâo dessas maqumas substitua a de
aviões de treinamento "Stiglitz" e, "Florck Bnlf" e bimotores "Ford:

Wulf;' que até agora eram produzidos na fábrica de aviões do govêrno
brasileiro". .... , .

O coronel Armando de Sousa e ��elo Aranglb(;na,_ adido aeronáutico

à Embaixada do Brasil e que mtervelO nas negociaçoes com o Depar
tamento de Estado, declarou: "Escoll�elllos o' monoplano d� treinamento

"Fairchild" de asas baixas porque VImos que as for.ças aereas dos Es

tados Unidos obteem melhores resultados com ,os. citados �parelhos e,

além disso, porque seu desenho geral e características de voo o _torn,am
o mais fácil dos mo�opla�os ,de trema�11ento. Esperamos CJye nao so a

aviação do Brasil umfornllzara o llS� desse aparelho ?� tremamcnto co

mo também que seu uso se espalhará por. toda a An�enca do Sul. O re

sultado será que os pilotos aSSIm instruidos poderao coordenar-se .em
melhor forma com os pilotos norte-amerrcanos adestrados da mesma 101'-

ma". . .

O comunicado declara que o contrato f'oi �egoclado pelo �enhor
Boutelle, por intermédio do sr. A. H. Stocker,. dIretOr .das relaço�s �e
ultramar da "Fairehild" e dr. Pedro Salgado Fi lho; 1111l11stro da Aviação
do Brasil. Por fim, diz que toda a fabncaçao dos citados aparelhos sera

feita no Brasil.

Rio. 24 (A. N) - As autoridades fluminenses prende
ram no quarto-distrito, de" Nova Iguassú, o alemão Her
mann Hintze,suspeito de ativ idades contràrias ao interes·
se nacional.

Em sua residência foi encontrada uma espingarda,
uma espada e munição.

Hermann iniciou o greve da fome na Delegacia de
Niteroi, onde foi recolhido.

veja os preços excepCionais de

Sobretudos-üaberdlnes-Iernes
na A MODELAR

UM PRODUTO *RAUL LEITE"

O nome tão caro de BUac servindo de capa
. para as tramóias dum patife·RlO, 24 (A. N.) - Segundo informa o vespertino

"Diário da Noite". o espião nazista Wilhelm Koening
antigo chefe do "bureau" das ferrovias alemãs no Ric::
vinha desenvolvendo sua atividade contrária aos inte:
rêsses nacionais dentro da sociedade de homens de letras
fundada no espírito nacionalista de Bilac.

r

Acrescen.ta O vespertino que Koening foi eleito Sócio
daquela e�hdade cultural e depois foi demitido, para
ser posterIormente readmitido sob a proteção de \Ul\
�rupo de intelectuais,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICL\DOR MEDI{]O Abaixo a máscara
Desmascaremos os pseudos nacionalistas'l'"""'-" -, ......_._�__ .CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta, e
dôres de cabeças rebeldes

·1 I Ass;st.P.�o· pr��o��os.Y;��'t!.�;?L'Ch
;..._----- , -!' lista do Departamento de Saúde do Estado.

I Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

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

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

(L1NICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

(Assistente do prof. ôanson]
I ACOMODAÇÕES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS

I
Consultas 20$000 - Operações a combina,

Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-Residência 145ó Buenos Aires, 23 (A. P.) - Por Charles Cuptill - Uma alta fon
te governamental informou que a Argentina insistiu em seus direitos
de navegar em todos os mares, em virtude de sua posição de país neu-

D tro, apesar da advertência germânica de que os portos norte-ameríca-Dr. SAVAS LACER A nos da costa do Atlântico serão inteiramente bloqueados, a partir ele

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade se-á ele aceitar garantias ele tratamento especial, que os círculos bem
A 26 de junho. O mesmo informante acrescentou que a Argentina abster

Ausente durante O corrente mes . informados acreditam que a Alemanha esteja preparando para afere-
cer ao govêrno do país, com o fim de evitar perturbações das relações----------------------------
amigáveis entre os dois Estados.

Certo porta-voz, após ter considerado a resposta alemã à nota ele
protesto da Argentina, pelo suposto torpedeamento internacional do
navio-tanque argentino "Vitória", no qual o Reich repeliu êsse mes
mo caráter propositado dessa ação bélica, invocando por isso a natu
reza das relações amigaveis existente entre os dois países, atírmot
que, em vista dessa resposta alemã, muitos se sentiriam inclinados a
acusar a Argentina, que goza de relativa imunidade, mesmo em águasMoléstias internas de adultos e cr rauças.

I compreendidas
no bloqueio anunciado pelo govêrno alemão. Todavia

Consultório: Ru6. Felipe Schmidt n. 38 - Te!. 1426 ainda que assim fosse, o govêrno argentino não poderia apresentar-seResidencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523 às outra nações americanas, nesta emergência livre elo perigo queATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS. ameaça os Estados irmãos da América. Acha o porta-voz que o fato da
Argentina ter suas unidades mercantes sistemáticamente respeitadas
pelas submarinos elo Eixo apareceria como uma cumplicidade para
com a potência extra continental. Tal situação não poderia ser per
mítída pelo govêrno argentino, em virtude dos princípios ele solídarís
dade continental. Anunciou-se, em meio de tantos comentários, que o
ministro da Marinha estava agora estudando os problemas acarreta
dos com a notificação alemã. Entrementes, o Ministério do Exterior
aguarelava a notificação formal elo govêrno alemão sôbre o caso. Será
tornado público o ponto de vista da Argentina assim que a notificação
chegue ao Ministério do Exterior. Acredita-se que o protesto da Ar
gentina será baseado em princípios do Direito Internacional.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Maellmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Suíça]
Com pr6tlca nos bospltals europeus
CHolca médica em geral, pediatria,
doença8 do 8I8tel IS nervoso, apare-

lho geníto-urínarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Badíología Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanarlo
SQo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade 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

PLORfANOPOLIS

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

e Farádíca,
Cozinha dietética.

14° BATALHÃO DE CAçADOrUJS
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-4<:
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 ca te
goria.
II - Poderão matricular-se na referi

da Companhia Quadros:
a) - os brasileiros natos que jã 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 fanúlia;
d) - os brasileiros casados que, ten

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

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

zerem as condições acima, serão subme
tidos a uma prova de 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 Pessõa.
Poderão tambem ser matriculados no

curso de candidatos a cabo, soldados
reservistas de 2a categoria, formados em
anos anteriores, desde que ainda satis
façam as condições de idade e se subme
tam à prova de habilitação exigida.
III - Os cursos terão início no dia 16

do corrente com a duração de 9 meses.
IV - Os candidatos aprovados no

curso de especialistas passarão a exer
cer as respectivas especialidades e os

aprovados no curso de cabos terão di
reito à promoção para reserva de 2a ca

tegoria, cujas funções exercerão duran
te os trabarnes de instrução da Cornpa
nhia Quadros, até (j) fim do' ano de íns
trução.
V - Funcionará também, em seguida,

a partir de 16 de novembro do corrente
ano, com a duração de 2 meses, o curso
de candidatos a Sargentos da reserva de
2a categoria, para os candidatos aprova
dos no curso de cabos, mediante uma
prova de admissão, versando sobre no
ções de português, matemática elernentar, geografia, história do Brasil e CI'
êncías.
VI - A instrução deverá ser míaís

trada 3 vezes por semana com uma duo
ração mínima de 3 horas, as quais deve
rão ser empregadas na parte da manhã

S 1 M S/A ou a noite, de forma a não prejudicar oA Companhia Siderúrgica ão Pau o e inas . candidato na sua atividade normal na
tem a grande satI·sfaça-o de levar a.o conhecimento do vida civil. Os domingos e feriados deve

rão ser utilizados para a instrução de
seus subscritores qu e, o seu Departamento Técnico ja tiro, marchas e combate.

VII - Os candidatos a reservistainiciou e ativa no momento os trabalhos das jazidas de contribuirão com a quantia de 5$000. ,. d f d ' ., .

M d (Cinco mil réis) mensais para aquisiçãomInerIo e erro e que e conceSSIOnarIa, « orro o de material de instrução.Ferro» em Minas Gerais conforme autorização dada V:IlI - Se antes de iniciar-se. o ano", de Instrução a Cía, Quadros não tiver al-pelo Governo Federal atraves do Decreto nO 8486, assina-I cançado o seu efetivo completo, deverá
S D G r Ii V h d . ser obrigatoriamente completada com ado pelo Exmo. nr. r. etu I� argas, ac an o-se, pOIS, transferência p:;ra ela de elementos ma:m franca e crescenta prospendade. trtculados !10.S 1.. G. e E. r. M. da local!e

dade, prov ídência que será tomada, tarn-Congratulando-se com todos nessa sua nova fase, bem, e,m. qualquer época do ano, quando
• r 1 t b Ih 1· d d . necessarie.prosseguIra e a os seus ra· a os, rea Izan o, e rnn.rier- IX _ Os demais esclarecimentos se..

b i t· O'l"OAS lev a t rão prestados pelo Comandante da Com-ra progressIva, o o ]e IVO que se pr r ar ermo. panhia no Quartel do 14 Batalhão deSéde em S. Paulo-Rua Barão de Itapetininga, 93. Caçadores.
A Diretoria

Rio, 23 (D. N. P. A.) - Um matutino lembra que as autorida
des deviam dar maior divulgação às atividades subterrâneas elos re

manescentes integralistas, a-fim-de prevenir o povo contra a ação dos
rnáus brasileiros. Diz que os "distúrbios de Belo Horizonte, que cul
minaram corri-a prisão de três próceres integralistas que insuflavam
a população contra elementos ele uma companhia de dansarinos norte
americanos, devam servir ele modêlo e explicação aos novos métodos
do quinta-colunismo".

Um dos presos, Evandro Pcçanha, eleclarou: "Se houvesse união
entre o Brasil e a Rússia seria capaz de desatinos, mesmo contra a

pessôa ele Getúlio, desele que Plínio o determinasse. Acrescentou que
aspirava a vitória elo "eixo" porque implicaria na ascensão elo inte
gralismo.

O agrônomo Firmino Soares ele Oliveira informou que Raimundo
Padilha, alto funcionário elo Banco do Brasil, assumiu a chefia do
Integralismo no Brasil, na ausência de Plínio Salgado, o que os pró
prios integralistas já haviam difundido. Acrescentou que um dia, a

exemplo do que o fascismo fez em Roma, os integralistas marcha
riam sôbre o Rio de Janeiro.

Um terceiro acusado, alegando achar-se afastado das atividades
integralistas, recusou-se a participar ela "Associação ele Cultura Bra
sileira" .

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e mo·
dernos de imbúia com
pennda. de canela.
l'de pinho. etc.

Rua João Pinto, 34

I

I

,

-

.

-

,

s
,
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Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, b5.

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

(Profs L. Bur khardt e
E. Kreute r )

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esleves

n
Junior 20. Telefone 1.131.

O,. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
lVIEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5
em deante.

horas

Laboratório de análisês clínicas

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

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com toãas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.
E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo

clínico da casa.

Praça S. Seba·sUão - Fone 1.153 - Flarianópolis
•••••••••••••••••••••••••
• •

: .:• •
• DE PESSOAS TEM •
• •
• USADO COM BOM RE· ,
• I
.. SULTADO O POPU· •

: LAR DEPURA TlVO :• DO SANGUE t

: MARCA REGISTRADA :• •
• •
• A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO •
• U Fígadc , o Baço, o coração, o Estômago, os •
• Pulmões a PéIe. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do os. •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr. •O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
• matísmo da mesma origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
• O ELIXIR «9HI». dada a sua Atesto que apliquei muitas •base. é ótimo auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «91�» obtendo

.

• lamento da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados I
.. le nos casos em que a via hc- no tralamento da Sífilis. •:: cal é a única possível.

•.., (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Barloletii
I •
e•••e•••••••••••••••••••
Em vista das boas relações, a Argentina

quer navegar em todos os mares

Companhia Siderúrgica
São Paulo e Minas SIA.

Ao Público

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

Dr. ALDO AVILA IDA LUZ
ADVOGADO
Vidal Ramos, n-. 30

28

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA-------------------�----Dr.

Dr. G. I
Fspeclaltste, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horasonsu tas larlamente à larde: das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

(Iarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone l.ft68.

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro » n'' 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

Representantes:
MACHADO & Cià.

Et1ital

Josephina Schweidson
MEDICA.Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas
Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

MARIO WENDHAUSEN - ������a��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

.

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Profe�sor Osvaldo Oliveira
médico do Dellartamento de Saude

CLINICA MÉDICA

Dr.

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será Inaugurada em Florianópolis

A CASA METRÓPOLE-

Hélio Portocarrero
1Q ten. �ecretárl�

Com 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 apreciar
primeiro o sortimento de «A METRÚPOLEJ, de Sabota &

Silva, à rua Jol1o Pinto, 4. 26 v -24
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cumprindo AO PE' DA LETRA a promessa
de que fariamns

UM INVERNO DE GUERRA,

----�-----------------------------------------------------------------------------------------------'--�==---------------------------------------------

C t ..
Vende-se ou aluga-se .1••••••••••••••••••1111••••a$allA.OR o: e
A casa sita à rua Frei Ca- . Bn

l. neca n.O 70. Tratar no Ban-
nu

co de Crédito Popular e T ENHA J U I ZO UIIIAgrícola de Sta. Catarina .

...� 'It.� IJ'��"1"'*
Rua

;;;�i;�"S;-381 GRANDE CRIME 1-,��W+cw- 'W.. de um casal moço, sem fi- CASAR DOENTE
lhos, para trabalhar na chá-

Rio, _ (P. C.) _ O matutino abandonou os estudios e foi-se, de pescando e por provisões que tra- cara da ,<A Floricultura»,
FAÇA EXAME MÉDICO •

"Correio Português" publicou a se- avião, juntar-se-lhe. Os dois dedi- ziam de Lisboa, mas que, a certo preferindo-se casal morador ANTES DE CASAR-SE E

guinte reportagem: "D. Quixote caram-se, então, com idêntica ab- trecho, se esgotaram. de sítio 15v 12 •
não morreu, nem é criação abstra- negação, a salvar vidas, como ma- - Não encontraram naviosde'

-

TOME O POPULAR

lUta duma imaginação delirante. Vi- queiras, no campo de batalha. Com guerra?
ve e viverá, porque é o símbolo a capitulação da Bélgica recuaram

I
- Sim, nas imediações dos Aço- DEPURATJtVO

. -'

d D
Para que suportar

eterno do heroismo, do idealismo, os dOIS, com os exércitos a e- res.

da abnegação pelas causas nobres. mocracia, para a França, de onde, - De que nacionalidade?
. essas dôres reumá- ELIX [R 914 IContinua e continuará, porisso, pe- tempos depois, ao dar-se o colapso I - Claro que ingleses. De bordo

tiCqaUslUlqauoe existe A lSIf-ILIS ATACA TODO O ORoGANISMO •los séculos fóra, a inspirar aos ho- deste país, fugiram para Espanha de um deles, saiu, em vôo de reco-
.

mens as sublimes loucuras. e, daqui, para Portugal. Não se nhecimento sobre nós, um avião.

Em 1939, alguns meses antes da sentindo, porém, seguro no últi- Declinamos, por sinais, a nossa
o'

O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, 08 •
invasão da Bélgica pelos exércitos mo destes países, Antón Chertkov, identidade e pudemos continuar a Pulmões, a Pele. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôres •
de Hitler, fôra presa pela Gestapo, campeão de desportos náuticos na viagem. O mesmo sucedeu quando,

1°=.
nOR Ossos, Reumatlsmo, Cegueira, Queda do Ca- •

em Munique, e condenada à morte, América, resolveu atravessar .o próximo de Fernando Noronha, belo, Anemia, Abôrtos e faz os Indívíduos idiotas. •
sob a acusação de, com as suas Atlântico num barco a motor e a fomos sobrevoados por dois aviões Inofensivo 8-0 organismo. A agrada vel
"atividades subversivas", compro- vela. Ao cabo de quási dois meses norte-americanos, que nos lança- como um licôr •
meter a ordem pública no Reich, de peripécias no alto-mar, desem- ram mantimentos em paraquedas. q a e dá. ilU O E.L.IXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como .-uma estudante da Faculdade de barcaram no Rio, convencidos de - Tencionam fixar-se no Brasil? ln auxílíar no tratamento da Sifilis e Reumatismo

Filosofia daquela cidade. Chama- que o faziam em qualquer cidade - Seguiremos brevemente para
r á pld o e

n da mesma origem =....1
va-se Maria Wagner e descendia norte-americana. a América do Norte, onde vamos

c o m p I e' o
••• FaLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

do genial compositor alemão do Nesta capital, decidiram casar-se realizar um filme de guerra com o a II \' lo?
- Sobre o preparado ELIXIR A compoeíção e o sabor a- III

mesmo apelido. e � caso curioso! _ pela primeira argumento que ambos vivemos. / I c914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re- •
Maria, que herdara de seu trisa- vez, supomos, na história do Bra- Nele serão focados o ambiente de � que o tenho empregado, em comendam-no como ama de

I�
•

oS casos �e lndlcaçAo apro- faell manejo para o prúbUco
vô o gênio (é poetisa e musicista de sil, a cerimônia nupcial, celebrada miséria, terror e fanatismo, em que prlada (Blfllls em varias de no combate li s1fl1l8 quallda-

grande valor), a rebeldia contra o pela sacerdote e esperantista ho- a Alemanha vive, as objeções e as I
suas m�n1festações) os resul- dei que frequentemente a-

despotismo e o anseio de novas iandês, de renome internacional, crueldades praticadas nos campos
tados tem sido saustatortoa oroveito no Ambulatorio da

fórmulas e mais belas, desfraldara, Padre Cesh, também perseguido de concentração, e os atas de he- «Buogalow» pois SãO. rapídos e duranle: Maternidade de Santa Maria.

Ino seio da Universidade de Muni- por Hitler, realizou-se toda em es- roismo e de abnegação, dos cam- ALUGA-SE um 'bUOgaIOW"._ Dr. WashlDgtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

que, o lábaro da insurreição con- peranto, em vez de sê-lo em latim. pos de batalha. O filme será total- com todo o conforto. Ve r e

tra o nazismo. Serviram de padrinhos dois bra- mente falado em esperanto, em ne- tratar à rua Joiuvile. .n-. io......IIi1I1.lIiI••ell••iiBiII•••••
d t

�

I sileiros dos mais internacional- nhum outro idioma, sena-o neste,
-

8 -

Do campo e concen raçao 0- 10vs.- 3

grau, porém, Maria Wagner, eva- mente conhecidos como propagan- pela sua neutralidade patriótica e

dir-se, na véspera do dia marcado distas do esperanto: o dr. Costa pelo ideal ele paz e de fraternidade COMUNIDADE DA CAMP.ANHA Aumentepara a execução, e atingir a Bélgi- Fernandes e o engenheiro Porto- mundial, que simboliza, poderia DO FOLE
ca. Neste país a surpreendeu a in- carrero Sampaio e respectivas es- ser falado um filme, como êste, de

vasão germânica. Maria não hesí- posas, que' ofereceram, aos noivos, combate aos nacionalismos de es- 3 8 3tau: imediatamente foi oferecer os no Corcovado, após o enlace, um paras - o nazismo e o fascismo -

'seus serviços à Cruz Vermelha. banquete, a que assistiram numero- que desencadearam a guerra. De

Fervorosa esperantista, a neta de sos esperantistas do Rio, com em- resto, foi o esperanto que, por ci-

Wagner correspondia-se, de Muni- blemas e flores. ma das fronteiras espirituais que
foi o número de aviões abatidos

que, no idioma auxiliar internacio-
- Mas por que vieram para no tolhem os povos de amar-se, uniu

durante o mês de Maio p.p.

nal com "samideanos" de todo o Brasil? - perguntámo-lhes. dois corações patrioticamente in i- AI
mundo, entre os quais Antón - O nosso objetivo era a Amé- migos: o de uma alemã e o de um uga-se

.

Chertkov, russo de nascimento rica do Norte. Perdemo-nos, po- russo. Aluga-se o prédio sito à Pra-

que, ao estalar a Revolução de rém no alto mar, e viemos arras-
.

Os recem-casados contam seguir, ça Lauro Müller, 2. Tratar com

1918 (contava êle então apenas tados pelas correntes, até o Sul. ainda esta semana, para os Estados Colombo Sabino à rua Almiran-
Na-o no I t

' Unidos".
oito anos), emigrara, com seus s amen amos, porem, por- • te Lamego 15. 3 vs-3

pais, os condes de Chertkov, para que podemos conhecer a cidade

a América do Norte, onde se edu- mais bela do mundo.

P d CATECOl! segundo os princípios da de- - A viagem foi dificil? ro utos DRAL
mocracia norte-americana e se na- - Cheia de perípécías que leva-

turalizou cidadão íanquí. riam muito a contar. á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Antón Chertkov, que trabalhava Contaram-nos como se rendiam

'

como ator e realizador cinemato- mutuamente ao leme e que a base Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

gráfico, logo que teve conhecímen- da sua alimentação era constituida (Defronte à casa Hoepckel
to da sorte da sua correspondente, principalmente por peixe que iam _--....-- _

sua renda

apresentamos, por preços que confirmam essa promessa
a. últimas e belíssimas novidades recem-chegadas:

Para Senhoras
Manteaux tipos Americanos a 150$000
Tailleurs pura lã a 140$000
Casacos 3/4 a 65$000
Capas de borracha estampadas
artigo moderno a 110$000

•

Blusa.s. d. lã a 25$000
Blusas horc!adaB.;_a 18$000

Para Homens
Capas de gabardines desde 145$000

» » 1/2 cinto
h"lteiramente forradas a seda, a 240$000
óweters de pura lã a 30$000
'l'ernos de fina confecção a 110$000
Capas impermeáveis superiores a 135$ 000
Sobretudos finos, grande novidade.

Para Crian<as
Grande sortimento de:
Sobretudos - Capinhas - Ponche,
Pull.wers e lindíssimos casaquinhos para menina.s.

Não comprem sem verificar os nossos
preços!

IIA MODELAR'1
IMPORTANTE: OS ARTIGOS DE PREÇOS INFERIORES A

200$000 só VENDEMOS A DINHEIRO!

Casacos e boléros de péle,
Cepas - Renards - Martas,
(. grande moda da estação).

Altas novidades em Boléros

de péle

desde jáPessoes resid�n�es em qualquer praça deste Estado ou
do pais, sem prejuizo das suas ocupações; terão sua ren
da aumentada imediatamente, num ramo distinto, facil e
de futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

Fogos Adrianiuus
Para as festas loaninas de Santo Antônio sao 106.0,.

São Pedro e Santana
'

ALEGRIA DA PETISADA
Encontra.-se à venda no

ArlllaZe11l Kolzias
42 ._ Rua Conselheiro Mafra _. 42

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



<ilO ESTADO�
DIllUO Y.B8PERTIlfO
Redaçlo e Oflcln.aa � Rua

João Pinto JL 11

Tel. 192.2 - ex. poIItall3t
-

:ASSINATURAB
Na Caplt&h

AAe .

Semestre .

Trlm_tre ••••••

H� ••••••••••••

lfO Interior,
A..Bo ..

Semestre .••••••

Trlm� ......

OI! origl:naiJJ. mesmo Mo pu
blicadoa, não serão devolvidoe

A direção não ee responsabi
liza pelos eonoeitolll emitidce

.Rb DOe artigoe auinadoa
'J9 �

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a .preíerên
ela e comunica que fechou
a Iarmàcía, deixando encar

regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 30v.-30

, _.
".1 ..

•
se c& • C·._

S a DO uenul
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

III Os Pálido.. Depauper.dos,
Esgotados, Anêmlcer, Mã ••
que criam Magrol, Criençlll
raquítica., receberão· • tcnl-
ficação ger.1 do organhmo

com o

Sa n OU e n o I
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

IMPORTADORA AVA .. RADIOS
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladiator 5 val v. 530$
7 valv. 593$, para pilhas 500$ para
acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para 8 remessa. Coo
......:::Ii'...__e IIIIIl.O:._" sertns, peça orçamento.

����-l;' Ji5l1II!!R-lItil!iI!lIIIIIlIi!IiIIlIi.IIIM_....__�m:��IS�T�rl�D�u�9�u�a��rt:a�-f�e�i�r:a:sa'.2;..;4..�d�e��J�u�n�h:.;o�.'d.e_.1.9.4.2 7 ...__
,

,--4,

.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••:
li 883).$ i• •

! padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :dI.. encontradas nos balcões da •
• •

; Oasa SANTA ROSA I• •

! Díáriamente recebemos novidades :
: Rnaflfellpe' Scbmidt, 54-fone Í514 i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

�R�-..�-1e!II
--

V.S. J A' PENSOU NO FU- I
TURO DE SUA FAMILIA?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das· Belas
Artes n. o 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA

uma sala

APROVADOS p�&,.o o .... ·s·p· SOB NI\) 569 De 19�5

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

para os seus herdeiros.
assegurando-lhes o pão
de cada dia.
Corretor em San ta

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

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

Rua Trajano n.o 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtlficado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORJANOPOLIS
E.MPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a v.enda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem' carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Ay;so Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 70/0

Aceita procuração para receber vencimentos em

das 8S Reparticõelõ! Federais, Estaduais e Municipai!;.

30 v. alt.-16

PIANO
to- Vende-se um piano. BORD.

em ótimas c oudíções. Rua
Esteves Junior, 48.

CASAS Precisa com-

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

30v-19

Aluga-segrande e confortável para casal.
na PENSÃO SUlÇA, à ma

Esteves Junior, 135.· V 21

• Dôres nos rins, nas costas, e envenena o organismo.
dõres reumáticas nos mús- Não passe noites em claro
cu/os e juntas, pés inchados, - para uricemia tome o

olhos empapuçados, urina remédio indicado: Pílulas
turva, escaldante e escassa de Foster. Ajude seus rins,
podem significar uricernia, evitando graves conse

o excesso de ácido úrico quências e defendendo sua

não eliminado, que invade saúde de forma adequada.
Pílulas de rOSTIR

Para Oi Rins o a Bexiga
Preferidas porque são: • Indicadas também para pie- ,

• Diuréticas e balsâmicas - lites, uretrites e cistites .

desinfetam e ativam os rins. • Fáceis de tomar. Insista nas

• Combatem o ácido úrico legitimas Pílulas de Fon e r

e manifestações. (invólucro vermelho).

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A.

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

IOFIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
V'-34

.."'W'UII......,'-- .....».1l.�

Balanças «Santo Antônio»
de todos os tipos para Iodos os fins
Representantes: JURANDYR LINHARES & CIA.

Rua Felipe Schmidt,34 15v.alt. 3 "

Fios A.Yll10RE'
«Dois Cachorros» e« Pescador»

.

(Torcido e Destorcido)

Armazem' Kotzias
42 - Rua Conselheiro Mafra - 42

--,-',"_I _

<'Representação
Folhinhas»

Uma das maioras Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 45
anos, procura representantes e viajantes. vendedores ativos, na Capital 8
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

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

Co:npanhia ti Aliança Baía»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizaoo Rs. 9.000:0JO$OOO
Reservas, mais de »54.700:000.$OtlO
Responsabilidades assumidas, T929.719.000$OOO
Receita 28.358.'717$970
Ativo em 31 de dezembro 85964:965$032
Sinistros pagos 7.123:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos)>> �2 .��

.

r'OO$OOO

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho. Epiphanto Jose

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América. Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Ci8.
RUA FELIPE SCHMIDT N 31:1

Calx« postal IU- TeleohonrI083-!;nd. ra. cALL/ANCA»

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, ltajaí,

IBlumenau e LaQe8.
�----.............,.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó

polis à Rua João Pinto n. 13. (Sour.)
O CLUBE AEROMODELISTA, I?a�roc.inado pelo Aé.r�o

Clube Clvll Catar iuense, sob a prastdênoia do sr: capttão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Frau�llD Ganzo

Diretor-Proprietário: Otomar Bohm. Inscrtção desde
o dia 25 de Maio de 1942.

.

Mairtcula: 15$000. - Mensllhdade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas

v. 23

r

3v.-3

.U

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

I Farmácia «Esperança»do

farmacêutico NILO LAUS I EUCLIDES SILVA
participa a seus parentes
e amigos o contrato de
casamento de sua filha
Eloá com o sr. sargento
CeUno Pires Camargo.

de Junho 1942 5de

A verdade que é o
pesadelo de Hitler

Os Melhores Artigos de 500 Revistas em Uma Só!
Para ffssirwluras dirigir-se ànicamenle ao representante abui.ro :

�l no Brasil: FERNANDO f:HI'JAGJ.IA - R. do Rosárill, :'i,'í-A :1,0 und - Riô

I
Washington, junho (Serviço es

pecial da Inter-Americana) -

Quem acompanha as notícias da
imprensa há de notar a disparida
de existente entre o noticiário for-
necido pelos aliados e o distribui
do pelas potências do Eixo. Nos
encontros navais, nas ofensivas
terrestres, nos combates aéreos, ve-Irifica-se sempre o interêsse por
parte dos totalitários de mascarar

a verdade dos fatos, veiculando
tão sómente novidades favoráveis

-

ao deus dos seus exércitos. Essa
preocupação faz parte da política
de mistificação, de mentiras e de
embustes grosseiros com que Hi
tler e seus asseclas procuram ilu
dir a opinião do mundo. A situa
ção interna do Reich, conforme é
do conhecimento do público, sofre
neste momento, abalos profundos
que ameaçam a própria integrida
de do partido nazista. Já não há
carne, já não existe roupa, escas

seiam os alimentos de conserva,
faltam a gasolina, o carvão e os

. óleos lubrificantes tão necessários
à manutenção dos exércitos em lu
ta. A miséria e a espionagem cam

peiam livremente nos países es

cravisados, fazendo de cada casa
um covil de traidores passíveis de
penas capitais e tornando cada ci
dadão um pária da pior casta, com
o direito apenas ao ar que respira.
Daí a razão por que existe êsse

interêsse enorme em desvirtuar a

verdade, transformando as derro
tas em batalhas e fazendo de ca-

da insucesso' diplomático uma vi
tória incontestável das chancela
rias totalitárias. Os aliados, ao con

trário, divulgam os acontecimen
tos de guerra com a-maior lisura
e honestidade, revelando, na nudez
da sua objetividade, o curso da
guerra, quer seja ou não favora
vel a sorte aos seus exércitos. Os
democratas vivem às claras, em

pleno regime da liberdade de pen
samento, apoiados na opinião pú
blica dos seus respectivos países,
sem receio algum da crítica e do
exame que possam ser feitos em

tôrno dos fatos dos seus governan
tes ...
o sr. Sumner Wells, em um dis

curso pronunciado na semana pas
sada, ao microfone da Columbia
Broadcasting System, afirmou a

importância que possue a propa
ganda honesta .como elemento de
consolidação de princípios, como

veículo construtor do pensamento
humano.
Nos países do Eixo, disse o sr.

Sumner Wells, ninguém pode se

certificar da realidade dos fatos,
escutando o rádio ou lendo o jor
nal, pois nem um nem outro divul
gará sinão o enredo de mentiras
que a agência de propaganda hou
ve por bem organizar com o fim
único de ocultar a verdade. Nin
guém mais do que êsses indivíduos
que se puseram fora das leis in
ternacionais está compenetrado da
eterna significação destas palavras
bíblicas: "Vós conheceis a verdade
e a verdade vos libertará".
Realmente Hitler e os seus apa

niguados têm razão de temer a
verdade. No dia em que dentro da
Alemanha alguem contar o que se

passa no mundo, toda a diabólica
engrenagem do seu partido sangui
nário ruirá como um baralho de
cartas e as massas ululantes sai
rão à rua para justiçar, com im
piedade o assassino da liberdade
dos povos, o carrasco da felicidade
humana.

Forno para Padaria

Crédito Mútuo Predial
..

Vende-se um forno de ter
ro dup o, marca Gebrueder
Oberle, de Baden, para pa
daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova montagem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centímetros d e
largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centime-

I
tros, comprimento dois e me
ío metros. Forno aquecido
com lenha.Dols graduadores
de calor. Informações na

gerência do ESTADO. 15v� -7

I

Proprietários: J. Moreira & (ia .

6 DE MAIO
Foi entregue as prestamístas Norma Menezes Reis e

Nadyr Reis residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta n. 10824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de â de MAIO de 1942.

4 DE JULHO
formidável sorteio realizará a Crédito Mú
Predial, no dia 18 de Junho (õa.Ielra),

com prêmios no valor de

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

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

Mais um
tuo

I
----------------------------------------......

Consulta médica gratis !
Conlribuicão, apenas 1$000

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

AGRADECIMENTO E· MISSA
A Viuva e filhos de JORGE L. MOREIRA. DE SOUSA
agradecem, sensibilizados, a todos Que os confortaram
por ocasião do 'falecimento de seu Querido Chefe e
convidam :seus parentes e amigos para assistirem
à missa Que, pelO descanso de sua alma, mandam
celebrar no dia 25 do corrente, às 'l,30 horas. no

Altar de Nossa Senhora de Lourdes, na Catedl'al Metropolitana, confessan
do-se desde já muito gratos. 2vs-2

MIL

AVISO AO POVO CATARINENSE ILinha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

ALUGA-SE às quartas e sábados
Para. família. de tratamento Saídas de Araranguá às quartas,

aluga-se, á Avenida Mauro sáoados e domingos
�ap���mn:�tols�6, c��pr:���:e� I AqaDta am FlorlaDoDolis: MARIO MOURA
Informações pelo telephone :PRAÇA 1� DE NOVEMBRO
n°, 1658. � ..... .. �_-

Hoje e amanhã será a sua preFerida _

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borrachd.

,

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheir,o Mafra C4 e 5 H(edifickio) doMercado, frente à asa cepc e.,

FONE 1.642

CELINO e ELOÃ
apresentam-se noivos.

Fpolis., 7-6-9"2

Caspa 1 LOÇÃO ltIARAVI.
L:HOS,!l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 24 ue Junho. de 1942

?,�;�����J���r,e�'��!2�a�p��;�'u0������; JOS�O��H�A��ç�OBO 'I Vida Social
tido Radical, agremiação política a que pertence o presidente da Re-�.

-

pública, sr. Juan Antônio Rios. 1 bP10 do cOJ'�nel Fernando _

O "meeting" foi em homenagem à atitude elo México declaran- ela Gama �obo Coelho e de D.
do guerra à Alemanha, Itália e Japão, e para se tomarem resoluções AI�a Josefa cl'Eça, nasceu em

visando pedir ao govêrno o rompimento das relações diplomáticas do Olivença.
Chile com os mesmos três países do "Eixo". AssenLou praça ele soldado

Estiveram presentes à reunião, além dos membros do Partido na Companhia de seu pai, a 12
inclusive, ce�tenas de al�as autoridades, membros do corpo diplomá: de jan�iro de 1760, sendo re-

tíco sul-americano, especialmente convidados. conhecido cadete a 10 de se-

Houve vários oradores, notadamente o próprio presidente do Par- tembro do ano seguinte.
tido, sr. Marechal Mora, o sr. Bernardo Ibanez, secretário da Confe- Foi promovido a porta-ban-
deração do Interior, sr. Leonardo Guzman, o deputado Julio Barre- deira em 1765, a alferes de
nechea, e .o conhecido esquerdista Carlos Contreras Labarca, granadeiro em 1767, a capitão

No seu discurso, o presidente Marcial Mora declarou que o povo em 1774, a tenente coronel em
chileno se está preparando para contribuir efetivamente para a vi- 1789, a coronel graduado e111
tóría da causa comum americana e mundial da Democracia e acen- 1802, a coronel em 1809, a hri-
tuou que os chilenos não são de modo nenhum indiferentes ao resul- gadciro graduado em 1813.
tado ela atual guerra, devendo todos se levantarem unidos, acima das Veiu, no Rcgirnenot do Mou-
questões e divisões políticas, quando o momento oportuno surgir. ra, com seu pai para o Brasil.

Frisou o. "lead�r" radical que a política de não-beligerância ado- Foi designado para servir'
tada pelo Chí le, ate agora, muito se parece com a neutralidade, coisa como capitão de uranadeiros
que não se admite, "pois quando todas as 21 nações americanas se no Regimento da itha de San-
veem ameaçaelas nenhuma pode considerar-se aparte". ta Catarina.

,
Foram apro�a�las várias resoluções � serem submetidas ao go- Seguiu para o Rio Grande,

verno, e no prefácio das mesmas se íncluíu o aplauso incondicíonal à tomando parte na reconquís-
atltu?e do Me_x�co., ." ' .

La daquela região e, voltando
�sse pr�,facIO"e o segumte: O _exerqplo elo México, que .repelíu .os à Santa Catarina, assistiu

ultraje? do EIXO COI? a declaraç,ao de gue�ra encont�ou ll1COndlCIO- à rendi ção da ilha, sendo feito
nal apoio no nosso pais, A Conferência do RIO ele Janeiro estabeleceu prisioneiro.
claramente _que qualquer agressao contra qualquer país amerieano é Fez parle de um triunvirato
uma agI:ess,:o a toda. a A,menca --:-.e aSSIm a agressão .ao Mé_xico foi que governou Santa Catarina.
uma agressao ao ChIle ..� necessano, provar que .o ChIle est� plena- Foi o 3°. chefe do Regímen-mente disposto a cumprir seus deveres ele sollclaned�cle continental". to de Infantaria de linha d

Foram ef!.tre as outras. as seg�Int:,: as r,es?luçoes_ aprov,acl<rs:, Santa Catarina (Barriga-Ver�1) - pedindo o .cumprllne�to integral das resoluções aprovadas de) e tornou parte com o seu
na Conferenc�a do RIO de .Janelro; _ Corpo na campanha de 1811-

2) -. pedindo o rompimento das relaçoes do Chile com os paí- 1812.
ses do EIXO; . . ,. . Faleceu, repentinamente na

. 3) - pedindo medídas energicas ,contra a qumta�coluna e con- cidade do Hio Grande do 'Sul
fISCO, ele toc!as as propriedades dos nazi-fascistas no ChIle.. no dia 15 de novembr I'

�o preâmbulo da resoluç§lo em que se pediu o rompimento das 1813.
o (e

relações com a Alemanha, Itália e Japão, se declara que esse movi
mento é imposto e inspiraelo "pela necessidade de salvar o Chile da
mancha de seus deveres no conflito mundial" .

"Meetings" similares foram realizados em diversos outros pontos
do país.

. O ministro do

Preços 1$500 e 1$000
Livre de Censura

F e Notícias I PUbSPUÂTAN'LfVI�§Eli�6�stITüiNm;;:-'
:":":1" ·O'.·.N.I.C.·O D'O.'S .. 'F.�A

.. ·CO.S-.E.' ';i C 'At.lEMICOS
- LA.B. pffYMATOSAN.;.,

xou uma portaria em que con,

solida as instruções relativas à
atribuição conferida aos fiscais
dos institutos de aposentadoria
e pensões para fiscalizar o cum·

primento da nossa legislação
trabalhista.
Ficou estabelecido que, com

exceção do Distrito Federal e

das capitais dos Estados a fis
calização abrangerá inicialmente
o cumprimento das leis regula·
doras da duração do trabalho,
do trabalho de mulheres e me

nores e da necionalização do
trabaiho em todo o interior do
país, e será exercida junto aos

estabelecimentos contribuintes de
cada instituto pelos respectivos
fiscais, complementarmente às
suas funções próprias.
Quando um mesmo estabeleci

mento contribue para mais de
um Instituto de Aposentadoria
e Pensões, a fiscalização com

petirá aos fiscais do Institu�o a

que esteja subordinado o esta
belecimento, por força de sua

principal atividade.
*

Com a idade de 63 anos fale-
ceu, em Londres, o mundialmen
te conhecido teatrólogo inglês
Rudolf Besier, autor da famosa
peça teatral "Barrets of Wimpo
le Street", transplantada para o

cinema americano sob O título
de "Família Barret" e estrelada
por Norma Shearer.

*
.

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)
O coronel José da Lima FI

gueiredo, comandante da Esco
la de Educação Física do Exér
cito recebeu do coronel Oscar IRosas NepomucenQ da Silva, co-

A Irmandade do Divino Es
pírito Santo e Asílo de Orfãs
"S. Vicente de Paula" elegeu e

empossou. sua diretoria, para o

biênio 1942 -- 1944. Como Pro
vedor encontra-se o sr. João
Otaviano Ramos e secretário o

sr. Cândido Freitas.

BOMBAS SôBRE OS
"AMARELOS"

Londres, 24 (U. P.) A
RAF atacou na tarde de ontem
concentrações de tropas japo
nesas na Birmânia.

...

Decreto recente do Govêrno
Federal, assinado na pasta da
guerra, transferiu o 10 tenente
Nelson de Oliveira Coelho, do
14° Batalhão de Caçadores, pa
ra o Rio de Janeiro.

..
Por gentil deter ência do sr.

J. Marques dos Reis, digno pre
sidente do Banco do Brasil, re

cebemos um exemplar do rela
tório dessa poderosa organiza
ção bancária, referente ao ano

de 1941.

Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAJtIOS
Especialista 'em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

es.,
tõmago, vesfcula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRUI�GIA
PLÁSTICA DO PERtNEO - Hérnias,
Iridrocele, varicocele. 'l'ratruueuto sem
dor e operação de Hemor-roídes e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.

, Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
1 Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I� Fone, 1009 .

,i
Horário: Das 14 às 16 horas, diaria-

3 mente.
.

-*

A Comissão de Estudos dos
Negócios 'Estaduais, no Rio,
submeteu à apreciação do presi
dente da República, que apro
vou, o projeto do decreto-lei da
Interventoria de Santa Catari
na, beneficiando com um abo
no provisório, os vencimentos às
praças da Fôrça Policial do Es
tado, que sustentarem filhos
menores ou incapazes.

.

mandante do 32°. Batalhão de
Caçadores, com séde em Blume
nau, um ofício acusando o rece

bimento do ofício com o qual
foi encaminhado o plano para
o estudo do referido Batalhão, o

qual termina com as seguintes
palavras: "Somente satisfação
pode sentir quem, como eu, co

mandante de uma Unidade com

missão tão elevada e difícil, qual
seja a da eliminação do quisto
racial existente neste pedaço do
Brasil, em ver compreendidos e

amparados os esforços feitos para
mais prontamente ver incorpo'
rados êsses brasileiros mal ori
entados, ao selO da nacionali
dade".

Trabalho bai-

*

O desenhista-pintor Abílio Gui
marães fez o retrato de Chur
chill, em azuleío nacional, dese
nhando-o e colorindo-o a pena.
Seu trabalho será enviado ao

estadista inglês por intermédio
da embaixada da Inglaterra, a·

companhando a oferta de um

cinzeiro, tambem em azulejo bra
sileiro ,com outro retrato do «Pre·
mier" britânico.
,

O artista vai expôr o trabalho
n.uma das vitrines da Casa Krau·
se, no Rio de Janeiro.

CEL. LAURÊNIO LAGO
("Corl'êi o Português")

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.lx. polt.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FlORIANÚPOllS
Sub-.gente. no. princip.h

munclplcs do Ealado.
17P.

Londres, 24 (Reuters) - O Cabelos brancos 1
rádio alemão transmitiu um nARAVILHOSA!
programa especial, comemora
tivo da tomada de Tobruque
durante o qual o marecha
Rommel pronunciou a seguinte
alocução: "Quase quatro sema-

I nas de árduos combates jazem
I atrás de nós. Foi um êxito no

tável. Caíram Tobruque e Bar
dia. Os soldados., alemães e ita
lianos executaram um trabalho
sobrehumano. Durante os com

bates, êles tomaram fortifica
ções de terra, e superaram cam

pos de minas com uma audácia
além de toda a imaginação. Não
obstante pesadas perdas, man
tiveram dia e noite um espírito
que tem animado todos nós -

o espírito da vitória. A Vitória
é certa. Neste momento da to
mada de assalto a Tobruque, o
exército "panzer saúda a Ale
manha" .

Rommel falou numa voz rou
ca e entrecortada, com uma to
nalidade de "staccato".

Por motivo de viagem ven Parte do população civíl de Sebastopol foi evacuada.
dern-se uma mobília, completa, (A outra parte enviou uma mensagem ao sr. Stalin,
de quarto e uma bicicleta em dizendo: "Permanecemos em Sebastopol. Defenderemos
perfeito estado. Ver e tratar à nossa cidade natal, até a última gota de sangue. Vitória
rua Silva .Iardimn=. 189. 5vs -2 ou morte!"

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Maria da

Flores Rosa Lopes, esposa d
sr. Lupércio Lopes;

o sr. João Batista Natividad
o sr. Lucas Correia de M

randa;
o sr. Guilherme Urban;
o sr. João Correia de Amorim
o sr. Luiz Machado Balste
a exma. sra. d. Alcina For

CASA MISCELANEA, distribui-

miga;
a exma. sra. d. Joana

Coelho;
o jovem Osní Batista.

Alve

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

A NECESSIDADE FISIOLÓGICA
DAS FÉRIAS ANUAIS

Desde há alguns anos foi sabia
mente estabelecido no pais o siste
ma de férias anuais para os que
mourejam no comércio, na indús
tria e em vários outros setores da
atividade, atendendo à necessidade
fisiológica de dar descanso ao or

ganismo e de proporcionar oportu
nidade para a mudança de clima.
Graças a êste sistema, que de longa
data era praticado nos países euro

peus' milhares c milhares de pes
sôas têm conseguido melhorar o es

tado da saúde e aumentar reservas

de energia para prosseguir, valente
mente, na luta pela vida. Há infeliz
mente muitas pessôas que não pó
dern gozar dessa vantagem e outras
que se obstinam em não dar folga
ao corpo e ao espírito, de modo que,
ao fim de alguns anos, impertinen
tes e mesmo incapazes para desem
penhar, de modo satisfatório, os

cargos que ocupam. Isto acontece
sobretudo às pessôas que yivem em
cidades movimentadas, anele o or

ganismo aÍlula mais se deprime sob
a ação do lufa-lufa, dos ruidos e de
toda a sorte de preocupações.
Para o tratamento dessas pessôas

t indispensável o repouso ele algu
mas semanas em lugar de b0111 cli
ma e de vida tranqllila. Para comba
ter o esgotamento físico e a depres
são nervosa decorrentes da perda
de fosfatos e da estafa, aconselha-sI'
o uso do TOl1ofosfan da Casa Bayer.
que vem sendo largamente emprega:
do com os melhores resultados em
adllllos e crianças.

fOSSE � BRONCHITES?. ..... ...

�lIM INA , FORTALECE'
. . .

Falecimentos:
Em sua residência, à rua Cha

pecó, taleceu a sra. Adelina Sil
va. O seu enterramento efetuar
se-á, hoje, às 16 horas, no Ce
mitério Público.

Após a vitória, a
gargilnta •••

\ ri'"

Hoje, às 10 horas, foi inuma
do no cemitério público o jo
vem Osmar Goulart. O féretro
saíu de sua residência à Praça
da Bandeira, 13.

Cabelos brancos 1
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LOÇÃO

VENDEM-SE COM URGÊNCIA

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar:

Escapou por um triz

Estocolmo, 24 (Reuters)
O general von Mannstpin, co
mandante das forca,; alémãs
em Sebastopol, escapon Dor
um triz de ser morto, recerite-·
mente, pelas bombas e grana
das russas, segundo revela
urna informação divulgada pc ..

lo jornal oficial alemão "Wol-·
kisher Beobachter".
Numa comunicação de óbito

inserida pelo próprio general
von Mannstein, é anunciada a

morte, ao lado do comandante
alemão, no dia 3 de junho, de
"meu fiel motorista e meu me
lhor camarada", sargento-ma
jor Friedrich Nagel.

Dr. MADEIRA NEVES
tendo regressado d� viagem
a S. Paulo, reabriu sua

I clínica. 5 v.-5
.............�.t- ._. ..

Cartazes do dia
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CINE ODEON
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CINE REX IMPERIAL
- FONE 1587 - FONE 1587

A's 7,30 horas

Direito de pecar
Com Cesar Ladeira e Nilza

Magrassi

Sete 'quédas

A's 7,30 horas

Pureza
Com Procópio e Conchita

de Moraes

Propriá
Preço único: 1$500
Livre: de Censura

A's 7,30 horas

Vamos cantar
Com Carlos Galhardo

Murad
e Jorge

Cine jornal brasileiro vol. ?x94

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura
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COMENTÁRIOS DE JORNAIS

IVida EsportivaNORTE-AMERICANOS
Washington, 24 (Reuters) _ Imbituba A. C
Em editorial, o "New York Essa simpática Clgremia.
World Telegram" escreve: "Hi ção desportiva elegeu. e
tler mudou a situação militar empossou sua nova diretoria.
do mundo, em três semanas". A' presidência encontra-se o

Mais adiante, o mesmo perió- sr, Otacílio B. Carvalho,
dico afirma: "Além do auxílio tendo;;a

.secretoeid -lo o sr.

militar, existe algo mais que Racine .ueite.
( -

podemos fornecer: a confian- Os Jogos de domingo
ça. o povo britânico necessita Na terceira rodada do 1 •.
da nossa fé, agora mais que turno do Campeonato Cari
nunca. Agora, é o tempo de oca de Futebol, estão marca.
mostrarmos aos britânicos, dos os seguintes encontros 0-
quanto nos sentimos orgulho- ficiais para domingo próxisos e afortunados de termos a- mo:
liado com a sua coragem e ha- América x Madureira; S.
bilidade para suportar os sacrt- Cristovão x Fluminense; F'lufícios" .

mengo x Vasco; Bangú x Can-
O "New York Sun" publica to do Rio e Botafogo x Bon

uma caricatura sob o título: sucesso.
"Desígnios para o futuro" mos-
trando Churchill a acender um
charuto gigantesco, em que se
ê: "Querer para vencer", pela
chama de um isqueiro em que
estão escritas as seguintes pa
avras: "poderio crescente", o

qual está seguro pelas mãos de
Tio Sam.

MOISÉS EM S. PAULO
S. Paulo, 23 - Moisés, que ja

lutou pelo Botafogo, Boca Juniors
e Fluminense, chegou ontem a S.
Paulo, afim de se submeter a 1
mês de treinamento para o "trico
lor".

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIMBOLOl

S. PAULO X PRANGA
S. Paulo, 23 - O jogo de ama

nhã, entre S. Paulo e Ipiranga, no
Pacaembú, foi adiado para 5a. fei
ra.

O médio paraguaio Ortega joga
rá no Ipíranga.•

CI\SA
Vende-se uma, à rua Cu
Itíbanos, 2S- fundos. 'I'ratat
à rua Felipe Scbmidt, loS'

5v-1
AlVH;RICO EM SANTOS

S. Paulo, 23 - Américo, o famo
síssimo zagueiro paranaense, está
em negociações para integrar o
quadro elo Santos F. C., no qual
treinará amanhã.

LOÇÃO

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 especializaçllo e prática de ouvi
dos, nariz e garganta 110 S('f'viço do
Prof. David Sanson, na l'olic.:línica de

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

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

Peças �enuinas FORD
Só

,. ,,.

com os cencessronanes:
Tuffi Amin &: Irmão

Mafra, 54-C:a.ixa postal, 171-Fone 1665ons.

ULTIMA HORA

Ao contrário do que se divulgou, nem toda a tri
pulação do navio a�gentino "Rio Terceiro" se salvou.
Pereceram 5 tripulantes.

O navio foi torpedeado à luz do dia, às 6,45 da
manhã, pelo submarino alemão "Innsbrück" a 39°15'
latitude Norte e 72032' longitude Oeste.

O torpedo atingiu o compartimento das caldeiras.
:to

Denunciou-se, em Londres, que o gral. Rommel
recebeu reforços e abastecimentos, para a sua recente
ofensiva, por intermédio das colônias francesas do norte
da Africa.

Os alemães adotaram o empregos de
rais, em público, na Jugoslávia. Pessoas
da Rússia ou dos Aliados são despidas e

plena rua.

castigo corpo
simpatizantes
açoitadas, em

*

Noticia-se
Moscou.

que o sr. Churchill visHará brevemente
•

Nestes últiIl}oS momentos _

se informou que já se

éstá combatendo dentro do território egípcio (setor de
El-Solum).

•

Tropas britânicas da Síria estão sendo concentradas
em Haifa, para serem transportadas ao Egito.

*

Espera-se a cada instante a renúncia do dr. Ortiz,
presidente da República Argentina.
A Alemanha cedeu 26 dos seus

submarinos ao J�pão.
Os nazistas executaram mais

130 civís na Ccecoslováquia. Depois
do assassinato de Heydrich, "a
serpente de olhos verdes", já fo
ram fuziladas 602 pessoas no "pro
tetorado", inclusive uma anciã de
76 e uma menina de 16 anos.

Quatro dos 7 navios mercantes
japoneses que navegavam de
Hong-Kong para Changai foram
afunelados por submarinos norte
americanos.

A frota russa conseguiu desem
barcar reforços em Sebastopol,
onde a luta se trava num verda
deiro mar de sangue.
Também forcas russas desem

barcaram de surpresa à retaguar
da elas concentracões alemãs em
Tangarog, causarlclo grandes per
elas aos inimigos.

Espessas nuvens de fumo cobrem
TObruque. São os incêndios do pe
tróleo e outros artigos bélicos,
ateados pelos britânieos antes da
capitulação.

O forte e o aeródromo de Sid-el
Assein, a 19 kms. da fronteira elo
Egito, foi ocupaelo pelos italo-ger
manos.

Bardia sofreu furioso ataque
aéreo britâpico. Também foram
bombardeados certos objetivos na
Grécia e em Creta.

Meios bem informados ele Was
hington dizem que, a partir de 10
de julho, os navios brasileiros,
indo ou vindo dos E. E. Unidos,
serão comboiados por unidades na·
vais norte-americanas._

300 bombardeiros pesados da
RAF realizaram grande ataque
contra Emden, durante 1 hora.
Emden é importante base de sub
marinos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


