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COM AS FÔRÇAS BRITÂNICAS NA FRONTEIRA DO EGIPTO, 26 -- (POR HÀRRY CROCKETT, DA ASSOCIATED PRESS) -- MARINHEI.

ROS E SOLDAI)OS INGLESES QUE CO�SEGUIRAM ESCAPAR DE TOBRUQUE, A BORDO DO CAÇA-MINAS "PARK TOWN", DA MARINHA REAL
DA ÁFRICA DO SUL, DECLARARAM QUE DOIS HERÓIS ANôNIMOS CONSEGUIRAM FAZER VOAR PELOS ARES, SACRIFICANDO-SE A SI PR_ÓPRIOS, NUMER�SOS E VALIOSOS SUPRIMENTOS BÉLICOS QUE SE ACHAVAM NO CÁIS DAQUELA CIDADE - FORTALEZA, NUMA EXPLOSAO

�

FORMIDÁVEL.
Mais de 300 navios jáforam a pique

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

Washington, 26 (U. P.) - O
afundamento de mais quinze
navios mercantes das Nacões
Unidas, treze no mar das ·Ca
ráibas e dois em frente à cos
ta do Atlântico, aumentou o to
tal de navios enviados ao fun
do do mar em águas do Hemis
fério Ocidental, desde meados
de janeiro, a 319, pelo menos.
Calcula-se que os ataques

custaram a vida de 3.574 pes
soas. Uma compilação extra
oficial demonstra que 353 uni
dades foram vítimas de torpe
dos, granadas ou minas, porém
34 delas foram sómente avaria
das ou lograram chegar a um

pôrto qualquer.
No total calculado, segundo

se crê, não estão incluidos os
afundamentos registrados no
Atlântico Oriental. Cento e oi
tenta e quatro navios foram
metidos a pique, ao largo da
costa do Atlântico; 96, no mar
das Caráibas; 22, no Golfo do
México; 15, no Atlântico Sul; e

36, em frente à costa canadense.

ANO XXVIII N. 8571I Flor ar ópolis Sexta-feira, 26 ;.ie Junho de 1942 I·
A ofensiva de verão começou Hitler já está menos fanfarrãoMoscou, 26 (U. P.) - Os despachos militares informam que, na

frente de Carcovc, uma investida dos corpos blindados alemães conse

�uiLl perfurar as defesas russas e obrigou os defensores a recuar para
novas linhas .A informação chegou imediatamente depois ele outras, em

que se admitia que os nazistas estavam forçando a ação na frente cen

tral, o que se considera bastante significativo.
Informa-se até que, na realidade, já se acha em desenvolvimento,

a ofensiva alemã de verão, lançada sem publicidade, porém, a fundo.
Os alemães se abstêm de anunciar a ofensiva até verem com certeza
seu possível resultado. De tal moela, si a mesma fracassar, Berlim nada
dirá sôbre sua realização.

A Itália está irremediavelmente perdidaNova Iorque, 26 (De Richard remediavelmente perdida. Dos

I
à sua posição política;

G. Massock, ex-correspondente dois milhões de homens recru- b) - Fascistas fanáticos, en.
da "AP", em Roma) - A Itá- tados por Mussolini para a venenados com teorias e so

lia, o ponto fraco do Eixo, está guerra ,apenas uns quantos mi- nhos do grande império fas
sendo arrastada por Hitler a tu- Ihares estão dela participando. cista;
turo bem incerto. Os partidários do fascismo, c) - Fascistas criados pela
Os italianos, mais que qual- representados por pequena mi- propaganda que durante 20

quer outro povo, odeiam de mor-
.

noria do povo italiano, dividem- anos está sendo espalhada por
te aos alemães, e vêm pagando se em três categorias: todo o país.
com a prisão êsse seu sentímen- a) - Fascistas pouco escru- Enquanto alguns crêm na

to hostil. pulosos, que estão realizando possibilidade de revolução por
Seja qual fôr o vencedor da grandes negociatas, graças à parte das massas empobrecidas,

guerra atual, a Itália estará ir- sua influência no Partido ou famintas e fatigadas pela guer
ra outros mais realistas opinam
que tal revolução sómente po
derá ser levada a efeito quan
do o exército alemão sofrer al
guma importante derrota e as

tropas anglo-americanas efe
tuarem desembarque de vulto
no continente europêu.
Certos observadores acredi

tam que Hitler não vacilaria em

enviar tropas de assalto à Itá
lia se o povo dêsse país revelas
se algum sinal de rebeldia, por
que, segundo os mesmos obser
vadores, Hitler não pode de
modo algum deixar a Itália en

fraquecer-se, e, assim sendo, a

Itália manterá o atual regime
político enquanto. os nazistas
dominarem na Alemanha.

Firmas do Interior do Estado
presteza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

Atendemos co m

regu larizações,
livros,

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 �- Fone 1467

Aproveitando um. êxíto..o "quinta-colunismo" pôs todas as suas bandeiras em arco com a

v itór ia de Tobruque. O pôrto fortificado africano caíu? Então terminou

a guerra. Aliás, é natural êsse entusiasmo soprado pelos agentes da es

p iortagem. Desde o inverno o "Eixo" estava precisando de algum ,ac.on
te cimento que pudesse explorar queimando girandolas. E, sem dúvida,
o resultado colhido pelas tropas de von Rommel tem a sua importância
como feito militar.

ISeja como fôr, a guerra não terminou, porque os totalitários ainda

não sentiram que chegou a hora da entrega dos pontos. Não term inuu.

nem mesmo na Líbia, sabido que os pontos principais dessa região, no

correr do atual conflito, já mudaram. de mãos várias vezes, sen d o uue

da penúltima as derrotas couberam às fôrças teuto-italianas

Quando o drama guerreiro se desenvolve com violência ináud ita

na frente russa, um acontecimento como o da colônia italiana serv� co

DOO derivativo e em tal sentido é tão útil aos axiais que até os fascistas

se estão sentindo cheios de glória, como se o que ocorreu os compen

sasse do desastre estrondoso que sofreram na mesma região, castigados
pelas fôrças britânicas do general WaveIl ...

É preciso que o "colunismo" ande mais devagar com o seu andor ...

" luta vai ter outros teatros e, enquanto êstes não se abrirem e mesmo

�ue êles se abram, a frente mais importante, se não a decisiva, é a do
.' nte europêu onde falharam todos os planos do estado-maior nazis-

úne ,

R'
.

ta. Hitler anunciou que em seis semanas estaria vitorioso na ussia e

antes disso considerou o exército inimigo inteiramente destroçado e sem

cornaudo. O tempo correu e a situação mudou.

Do lado dos aliados, que contam com a lentidão do tempo. para co

lher a decisão pelas armas, a paral isação das operações numa linha .cor-
. d meio caminho andado. Do lado dos alemães, cujos projetosrespon e a

d
.

'f'deveriam ter rápida execução, êsse estacionamento e agora srgru rca

um desastre.
É, pois, de desastre a situação axial, num momento �m que cresce

espantosamente o poder das Nações Unidas. E, .sendo as.s,lm: natural se

t e ma'I um insucesso aliado entre os muitos que ja ficaram para
orna qu s . .

t'
. motivo para uma estrondosa explosão de alegrias, ainda que

ras seja .

A'frl'ca como é de esperar os fatos venham trazer novos dis
mesmo na, '

"

sabores aos alemães e aos aliados que êles arrastam atras de SI.

("Correio da Manhã").

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das tlj às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles t8-1' andar.

Os russos usam os tanques
com moderação

Moscou, 26 (A. P.) - Quanto
à frente de Carcove, a ofensi
va alemã, entrou no terceiro dia
e se desenvolve com verdadeira
fúria. O inimigo ataca com per
sistência, sem dar importância
às perdas.
Os russos empregam seus tan

ques com moderação, preferin
do combater os elementos blin
dados ínímígos com o fogo de
artilharia e dos canhões anti
tanques especiais, de resultados
muito eficientes.

Caspa 7 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

P�DINDO NAVIOS,
URGENTEMENtE

Fronteira Francesa, 26 (R.)
- Informa-se que as autorida
des alemãs solicitaram urgente
mente ao sr. Pierre Lavai a ces
são de um milhão de toneladas
de navios franceses, atualmen
te no Mediterrâneo.UM

E Mussolini arrebentará como um balão :0,�:'rinha dos Estados. Unidos
já perdeu dez mil homensReferindo-se aos sucessos bri-Nova Iorque, 26 (R.) - Falan

do em Madison Square, o sr.

Harry Hopkins, administrador
de Empréstimos e arrendamen
tos, declarou: "Que é feito dos
nossos milhões de soldados com

tânicos, "conquistados, vencen
do dificuldades quase inacredi
táveis", o sr. Hoppkins declarou
que é comum ouvir-se dizer que
os ingleses não sabem lutar.
Ninguem pode negar que os in
gleses sofreram sérios reveses
em Hongkong, Singapura e na
Africa - acrescentou. E' tam
bém verdade que as fôrças bri
tânicas espalhadas pelos diver
sos postos avançados através do
mundo "não têm sido nunca
bastante poderosas". As fôrças
americanas - continuou - es

tariam em breve "lutando lado
a lado com os tenazes e valoro
sos soldados, marinheiros e

aviadores ingleses.
Temos para com a Inglaterra

uma grande dívida, que ten
cionaremos pagar completamen
te. E Churchill regressará à In
glaterra com revigorada con

fiança na nossa fidelidade e no
nosso poderio militar".

equipamentos modernos e me

canizados? Posso afirmar à as

sistência que o general Mars-

Sr. Harrg Hopkins

I Bombardeio à luz de
archotes

Alexandria, 26 (Reuters) - A
arma aérea da esquadra prestou
auxílio à RAF nos campos de
batalha da Líbia, segundo se in
forma aquí. Os aviões navais
sobrevoaram as colunas de
transportes e de "tanks" de
Rommel, atirando archotes, a

fim-de iluminá-Ias para os

aviões de bombardeio que os se

guiram.,

Êsses aparelhos navais estão
sendo também de grande ajud "

na luta contra os submarinos,
ao largo da costa, além do ser

viço de comboio.

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

Washington, 26 (A. P.) -

Com a publicação da quinta lis
ta de baixas, pelo Departamen
to da Marinha, verifica-se que
a Marinha de Guerra, o Corpo
de Fuzileiros e os serviços de
guarda-costas j á perderam, des
de o início da guerra ,entre mor

tos, feridos e desaparecidos, cêr
ca de dez mil homens.

Tóquio prepara-se
«para uma» guerra

longa
Nova Iorque, 26 (A. P.) - O

rádio de Berlim, em telegrama
de Tóquio, informa que o go
vêrno japonês decretou o con

trôle do mercado de víveres, in
clusive todos os cereais dispo
níveis.

O decreto menciona a neces
sidade de completar o progra
ma "para uma guerra longa".

Antes de comprar
veja os preços excepcionais de

Sobretudos-Gabardines-Ternos

•

hall, grande chefe de nosso

Exército, não está treinando ês
ses homens para jogar "Tiddly
wink". Segunda frente? Sim, e,
se fôr necessário, uma terceira
e uma quarta frente que aper
te o exército alemão no círculo
de aço de nossa ofensiva geral.
Hitler está-se tornando menos
fanfarrão por saber que tem I)

exército russo na sua frente ori -.
ental e quando tiver o exército
anglo-americano nas outras
frentes - quando e onde não
sabe-suas celebradas "Panzer"
divisões de nada valerão. Uma S. Paulo, 26 (A. N.) - Devido
por uma serão destruidas pelas ao intenso frio, Maria de tal e

fôrças aliadas". Maria Santi acenderam, no

Referindo-se à Itália "deno- quarto em que dormiam, um fo
minada aliada" da Alemanha" gareiro de carvão. Aquecido o

declarou o sr. Hoppkíns: "Aque- ambiente do cômodo, as duas
le gorducho e quase desapare- entraram em profundo sono,
cído exibicionista Mussolini ar- enquanto as emanações de gás
rebentará como um balão, dian- carbônico, gradativamente, as
te do primeiro ataque violento", intoxicavam. Maria Santi, por
acrescentando: "A medida que ser moça e de forte constitui
o anel de aço fôr se apertando, ção, resistiu aos efeitos do g83,
em tôrno do exército de Hitler, e, despertando ,abriu a porta do

I
o povo alemão compreenderá cômodo, salvando-se. Sua com.
que foi iludido pelo seu chefe panheira, porém, quando cne
sanguinário e cruel e há de se I gou a ambulância da Assísten

������������� vingar". cia ,estava morta.

na A MODELAR

Tentando livrar-se do frio,
perdeu a vida

Caspa 7 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

Professor do «eixo-
Salvador, Baía, 26 (A. N.) -

O sr. Manuel Barbosa, inter
vento! federal junto ao Ginás;o
da Baía, recebeu um telegrama
do Ministério da Educação, au
torizando-o a depor no proces
so administrativo instaurado
contra o professor Herbert Pa
rentes Fortes, antigo integralis
ta acusado de usar a cátedra
para fazer propaganda pró
Eixo.

TOSSE'2 BRONCHITES'é?. , ..;- '.

RETIRADA DE POLICIAIS
ALEMÃES DA NORUEGA

'--

Estocolmo, 26 (R.) - Ao mes
mo tempo em que era anuncia
do um expurgo ·em larga escala
na Alemanha - objeto de lar
gos comentários nesta capital _
foi transmitida para a impren
sa sueca uma comunicação de
Oslo, revelando que 800 poücíaís
germânicos acabam de regres
sar, precipitadamente.
Diz-se que o contacto dêsses:

policiais com a população no
rueguesa estava apresentando
"resultados desfavoraveis" sõ
bre seu estado mental",
Diversos dos polícíaís foram,

aliás, presos e seu repatríamen
to é apenas questão de mudan
ça de cárcere.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO

E'specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às '2
onsu te 5: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

IISTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma M�lImann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Gom prãtíea n08 hospitais europeus
CHnlea médica em geral, pediatria,
doençall do 81stema nervoso, apare.

lho geníto-urlnarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campanarlo
São Paulo). Especializado em Hí
glene e Saúde Pública, pela Univer
lida.de do Rio d8 Janeiro.

Gabinete de Ralo X
Etectrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.195

flORIANOPOllS

�----------------------�

Dr. Z. DE
NEVES

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

Janeiro.
CONSULTORW: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às .5 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 05.

LINS

DR.RICARDO
GC)TTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Burkhardt e
E. Kr'euter)

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gynecolo- ClINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

�!:) (d�e:ir��s. d�i����f� Ouvidos-Nariz-Garoanta-Vabeça-Pescoçodo sistema nervoso e D ARMINIO TAVARESoperações de plástica. r. •

C I
. T

.

_ (Assistente do prof. Sanson)Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó- onsu torio à rua rajano, I ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.) n. 18 (das 10 às 12, e das

( IO CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo 15 às 16,30)

I
onsu tas 20$000 - Operações a combinar

Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão Telefone - 1285 Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 145ó
.Asteróíde Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo Residencia à rua Esteves

Diretor-Proprietário: Otomar Bõhm. Inscrição desde I Junior 20. Telefone 1.131.

dia 25 de Maio de 1942. =----------� D SAVAS LACERDAMatrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000. . r.
Rádío-telegraíta: 20$000 por mês. Aulas noturnas. Dr. BEZERRA LEITE Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

v. 2S, Ausente durante o corrente mês ..

O celeiro do «Eixo» na Africa CLIN�tDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Londres, 25 (Reutcrs) - Rommel continua recebendo na Líbia pro
dutos de manufatura Francesa, procedentes ria África Equatorial e na

"i os do "eixo" Iraf'cgam auavés das águas terrf toriais francesas. Tal
afirmativa foi feita na Câmara dos Comuns, por ocasião das consultas ao

ministro parlamentar da guerra econômica, Dinglcff'ot ,

"Minha afirmação é que Rommel nâo está mais recebendo supri
mentos da França metropolitana, segundo pude saber, autor.izadarncnte,

Imas da África Scten trional Francesa, que não suspendeu os seus

forne-Iclmentos ao "eixo", no deserto ocidental. Tenho motivos para acredi
tar que os navios do "eixo", por mais de uma ocasião, se utilizaram das
águas territoriais francesas, cm suas viagens, sendo contudo de inte- ----------------,---.!!
rêsse público divulgar detalhes a respeito". I O A M IAo lhe pedirem explicações sôbre a questão dos suprimentos norte-

'

r. ntônio oniz
Hlllericanos para a África setentrional francesa, replicou: "O trMcgo de Aragãomarítimo entre americanos e as colônias francesHs do, continente negro
tinhHlll sido suspensos desde meados de feverciro dêsle ano, mas o go-. MÉDICO
vêrno de Washington anunciára ser sua intenção continuar novamente Cirurgia e Ortopedia.
os seus eç1barques para tal regiâo. Clínica e Cirurgia do

Membros do Parlamento sugeriram, então, quc as colônias 1'ran('e- torax. Partos e doenças
sas livres deviam continuar recebendo gêneros enviados pelos Esta(los de senhoras.
Unidos, enquanto que as colônias controladas por Vichí deveriam ser CONSULTORIO:]}íoC[ueadas. O ti tular da pasta da guerra econôm ica respondeu que se- Rua Trajano, 33.ria illlpossível fazer-se lal distinção, considerando-se que tais supri- Diariamente das 15 às1I1entos norte-americanos eram destinados pHra fins especiais. Acres- 17 boras.centou que também funcionários dos consulados dos Estados Unidos na

I
HESID:ttNCIA:

IAfrica do Norte controlavam o destino dêsses snprimentos, indagando,
finalmente, se os parlamentares interpelanles tinham motivos para não Almirante Alvim, 36
estar satisfeitos com os métodos adotados por Washington". Telefone D. 151. Assistente do Professor Kas, do Rio de Janeiro. Especia-

!!- • , � lista do Departamento de Sa.úde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Rua João Pinto - 7 (sobrado)

Os

Consultas das 5
em deante.

horas

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situa.da em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel
Nervos

I

Pegando Fogo

RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

das

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellm8;ln, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rot#

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

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

Geral

ICONSULTORIO : .

;

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Pllone: 1392 -

Laboratório de análisês clínicas

Em muitos dias as mulheres amanhe
cem tristes, tão nervosas e desanimadas,
tão aborrecidas, inquietas e irritadas, que
parece que todos os nervos estão pegando
fogo!
Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

vos, e outras alterações mais graves da
saúde, são causados por perturbações dos
importantes orgãos útero-ovarianos.
Para tratar isto, use Regulador Gesteira

sem demora.
Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas molestias do útero, pêso, dôres e cólicas no ventre du
rante o periodo menstrual, as perturbações da menstruação, debi
lidade, palidez e tendencia a hemorragia, provocadas pelos sofri
mentos do útero, fraqueza geral e desanimo, tristezas súbitas, pal
pitações, tonturas,' pêso, calor e dôres de cabeça, enjôos, dôres nas

cadeiras, falta de ânimo para fazer qualquer trabalho, cansaços e

I todas as perigosas alterações da saúde causadas pelas congestões e

inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes dessas inflamações.
Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

Attende a chamados
14

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

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com tolas 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 - Florianópolis

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__r_. NARIZ, GARGANTA

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Apert. 1("," rnento e Lonza Prática no Rio de Janeiro

(onsültas diaríamente Pela manhã: das 10 ás 12 horas
à tarde: das 15 às 18 horas

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

1 ......--....--------------------------------------------

Dra. Josephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Schweidson

Eãital A cada brasileiro compete apontar
os sabotadores da Pátria

Dr. MARIO WENDHAUSEN - (diplomado pela
. . Faculdade Nac.

de Medlcma da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Cünica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426
Realdencle: Rua Visconde de Ouro Preto n. 10 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

D'r. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etola��a'�SP�:1
• A • • • Florianopolis

ReSldenCla e Consultófll,: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenç&s de Senhoras.
Fisi@terapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes à!? 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

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

Dr. Nilo Venlurini

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

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

Especialista_em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operaçao e sem d6r'tde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratame�to da �O�ORR I� .CRONI.CA, no homem e na mulher, por proce
sos elétricos. Eletrlcl�ade medica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos superfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663.
RESID8NCIA: Rua João Pinto, 9. - TeL 160l.

140 BATALHA0 DE C..\ÇAIlORJ<JS
1 - Autorizado pelo =. Tenente ce-

p
..

f..
·

ronel Comandante faço público aos in-

ara que Rao Iquem Impunes seus crimes����S��?l�is��l�ial d�n�onnl��id"ct�e c�ZY_4�
.

acham-se abertas as inscri�oes para ma- Rio, 25 (D. N.) _ Entr-evistado sôbro () problema da espionagem
trícula na COMPANHIA DE QUADROS, ... ",.,

deste Batalhão, mandada or!Ialllzar por e do quinta-cclunismo, o sr. Tcmistocles Cavalcanti, procurador regro-
aquele aviso, para a formaçado d2e eS1t,e'jllal da Rcpúb lica preconizou a mobilização ccral da população paracialistas e cabos da reserva e a ca e� c:,... '='

gorra. f
. I "desarticular a grande rêde de espionagem organizada dentro do país,

II - Poderão matricular-se na re

en-l ,..' .. . , .. .

da Companhia Quadros: . a C1.nal e eficazmente a.llll.tada pela "quinta-coluna' . A cada brasi lciro
a) - os brasileiros natos que Já te- . 'h t I I P' I·

. -

nham 16 anos de idade na data da ma-
. compete reagir c apontar esses sar o ar ores l a a .rra, para que nao

trícula e que não completarão 20 anos' Iiquem impunes os in imigos do Brasil" .

até 31 de dezembro do corrente ano; _ . .
. ". . ,.

b) - os brasileiros natos. de 20 a 3'0 Refenndo-se ao integr-alismo e lembrando que os sígmàtícos COI1-

anos. de idade, desde <l�e Já sejam re-
correram para formar no Brasil um ambiente de simpatia aos nazistas

servístas de 3& categona,.
c ,

c) - os brasileiros que obtíveram frisou a necessidade de uma vigilância permanente sôbrc os integralis-
adiamento de incorporação por prova- . . . .,"

..

rem ser arrimo de família; las, como mumgos do Brasí l , Concluiu dizendo que os quinta-colunis-
d) - os brasileiros casados que, tan- '··1' rt I f d .,. d did d" ti

do filhos, obtiveram por �sso dispensa tas precisam rece rei um ,,0 pe pro UI1 o, pOI 111ClO e me 1 as ras I-

de incorporação. com a obr-ígaçãc d�. se cas que atinjam nacionais e estrangeiros, reconhecidamente chefes des-
tornarem roservístas de 2& categor-ia: ,

. _ . , ,
..

.

e) - os brasileiros naturalizados de sa orgamzaçao, alguns dos quais vem aparentando, falsamente, neutrali-
21 a 35 anos de idade. ..

d 'l I'
.

terê ,

NOTA: _ @s candidatos que satisfi· <la e c ze o pe os nossos 111 eI esses.

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 da 14° B. C. em

.Ioão Pessôa,
Poderão também ser matriculados no

curso de candidatos a cabo, soldados
reservistas ele 2& 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 especíalídad es e os

aprovados no curso ele cabos terão di
reito à promoção para reserva de 2& ca- O
tegoria, cujas funções exercerão duran-
te os trabalhos de instrução da Compa
nhia Quadros, até (!) fim do ano de ins
trução.
V - Funcionarã tambem, em seguida,

a partir de 16 de novembro do corrente
ano, com a duração ele 2 meses, o curso
de candidatos a Sargentos da reserva de
2& categoria, para os candidatos aprova
dos no curso de cabos, mediante uma

prova de admissão, versando sobre no

ções de português, matemãtica elemen
tal', geografia, história do Brasil e ci
ências.
VI - A Instrução deverã ser mínís

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

contribuirão com a quantia ele 58000
(cinco mil réis) mensais para aquisição
de- material ele instrução.
VIII - Se antes de iniciar-se o ano

de instrução a Cía, Quadros não tiver al
cançado o seu efetivo completo, deverá
ser obrigatoriamente completada com a
transferência para ela de elementos ma·
triculados nos T. G. e E. L M. da locali·
dade, providência que será tomada, tam
bem, em qualquer época do ano, quando
necessãrio.
IX - Os demais esclarecimentos se·

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

Hélio POl'tocarrero
10 ten. secretário

Linha direta Porto

Notlcia de última� 'hora

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

13, Sobrado.

Forno para Padaria
Vende-se um forno de ter

ro duplo, marca Gebrueder
Oberle, de Baden, para pa·
daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer.
Acompanba-o planta, para
nova montagem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
� enta e seis centiroetros dA
largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalh3, iode pendente do inte
rior do forno. Caldeira para
água. grossura 40 centíme·
tros, comprimento doÍs e me
10 metros. Ferno aquecido

Icom lenha.Dois graduadores
de calor. Informações na-

gerência do ESTADO, 15v� -$ .........- 1 - '_...._1IIIIIl

AVISO AO POVO CAIARINENSE
Alegre--Florianõpolis

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

às qlJartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqanla am FlorlanoDolls: MARIO MOURA

IPRAÇA 15 DE NOVEMBRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOSCOU, 25 (R.) UNIDADES AUSTRíACAS, ACANTONADAS NAS VIZINHANÇAS DE VIENA, REBELARAM-SE E NEGARAM-SE A PARTIR PARA A FRENTE DE COMBATE -

INFORMA A RÁDIO DE MOSCOU. A SUBLEVAÇÃO FOI SUFOCADA POR FORMAÇÕES DE "GUARDAS-PRETAS".

o\
j

A miséria dos trabalhadores
belgas deportados para

ii Alemanha
Londres, (L A. - Henry Lu

míêre - O rádio alemão anun

cia que o número de operários
bélgas deportados para a Ale
manha ultrapassou ultimamen
te de 250.000 pessôas. No mês
de setembro de 1941, êsse nú
mero não era sínão de 122.000
(entre dois milhões e meio de

estrangeiros!) Êsse acréscimo
lança uma luz particular sôbre
os métodos inexoráveis dos na
zís que procuram vassalizar os

adversários submetidos ou fa
zê-los morrer. �abe-se que os

bélgas, que se negam a Íl� traba
lhar para a Alemanha, sao con

denados a morrer de fome.
A maior parte dêsses depor

tados são forçados a viver em

barracas muito primitivas, se

parados de suas mulheres e de
sua família, no meio de um am

biente de miséria, e concentra
dos em tão grande número que
nada pódem fazer isoladamen
te. Deixam de ser observadas
as regras mais primitivas de
higiene. Nos regulamentos ofi

ciais, uma bacia para lavar a

cara é considerada suficiente
para 5 pessôas. A mesma cama

serve muitas vezes para vários
indivíduos. Os deportados estão
cheios de piolhos.

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e mo·
dernos de imbúia com

pensada, da canela,
de pinho, etc.

Rua João Pinto, 34

"30v·29

Cumprindo AO PI' DA LETRA a promessa
de que fariamos

UM INVERNO DE GUERRA,
apresentamos, por preços que confirmam essa promessa

as 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 estampàdas
artigo moderno a 110$000

•

Blusas de lã a 25$000
Blusas bordadas a 18$000

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

'QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B�--
-

,,�
(_ �� )
�/

Para Homens
Capas de gabardines desde 145$000

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

Para Criancas
Grande sortimento de:
Sobretudos - Capinhas - Ponche,
Pullowers e lindíssimos casaquinhos para meninas.

Não comprem sem verificar os nossos
preços!

IIA MODELAR'1
IMPORTANTE: OS l\RTIGOS DE PREÇOS INFERIORES A

200$000 SO VENDEMOS A DINHEIRO !

A caca aos cigarros
Londres, (L A.) - Henry

Lumiere - A indústria alemã
do fumo tinha recebido há mui
to tempo a ordem de restringir
a sua propaganda ao mínimo
possível; essa ordem foi seve
ramente reforçada há pouco
tempo.
Como todos os outros artigos

de consumo, o fumo, especial
mente os cigarros, está racio
nado. É muito frequente ve

rem-se longas "bichas" diante
das tabacarias. A ração foi di
minuida de 6 a 4 cigarros diá
rios, mas muitas vezes os cansa
midores não chegam a receber
regularmente a sua ração, vis
to a maior parte da produção
das fábricas de fumo ser desti
nada aos soldados da frente.
Como na última guerra, já

se começa - à falta de melhor
- a fumar "ersatz", isto é,
folhas de árvores preparadas.
que têem a vantagem de ser ba
ratas, mas que expelem um

cheiro horrivel.

Representantes:
MACHADO & Cia.

Aluga-seAluga-se o prédio sito à Pra
ça Lauro Müller, 2. Tratar com

foi o número de aviões abatidos Colombo Sabino à rua Almiran-
durante o mês de Maio p.p,

.

te Lamego 15. 4 vS'4

Altas novidades em Boléros

de péle

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca
neca n.> 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sra. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-40

VENDEM·SE COM URGÊNCIA
Por motivo de viagem ven

dem-se uma mobília, completa,
de quarto e uma bicicleta em

perfeito estado. Ver e tratar à
rua Silva Jardim ,n°. 189. 5vs -4

-XAROPE-

TO'S5

o ADVOGADO ACACIO ftfO·
BEIRA comunica aos seus a

migas 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-Postall10-Fone: 1277

jeu

/lfioOccasiona-Ihe sérias preoccu-
pações principalmente quando
e terrivel diarrhea ataca-lhe o

organismo. Pode-se :ntretanto
evitar esta grave enfermidade
com os famosos comprimidos
de Eldoformio.
Combata as diar
rheas infantis com

comprimidos de

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

CI\SA
Vende-se uma, à rua Cu

ritibanos, 28· fundos. Tratar
à rua Felipe Schmidt, 108'

5Vs'3
Cabelos brancos 7 LOÇÃOMARAVILHOSA 1

COMíCIO DEMOCRÃnco DE
ESTUDANTES BAIANOS

Rio, 25 (A. N.) - Instala-se
no dia 2 de julho a União da
Baía pela Defesa Nacional, cuja
comissão diretora é compos
ta por intelectuais e professo
res das escolas superiores, in
clusive os srs. Alberico Fraga,
Jaime Aires, Maia Leal, Pinto
Carvalho, Leopoldo Amaral,
Américo Simas, além de estu
dantes e jornalistas presidente
de sindicatos. A principal fina
lidade da União é desenvolver
o espírito patriótico e demo
crático do povo, na luta contra
o totalitarismo.

AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

*
rO$$.$o PODE FAZER BEM

COMUNIDADE DA CAMP.ANHA
DO FÓLE

383 Piano
Al��a-se um Piano Pleyer,

em otimo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
71 A. 5V8-2

Dr. elerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.'-68.

Precisa-se
de um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chd
cara da {<A Floricultura»,
preferindo·se casal morador
de sítio. lSv-14

ALUGA-SE
Para família de tratamento

aluga-se. á Avenida Mauro
Ramos n-. 156, um prédio de
2 Pavimentos; com garage.
Informações pelo telephone
n-. 1658.

10FIL

Supressão das taxas
dos concursos

Rio, 25 (D. N.) - o D.A.S.P.,
em exposição de motivos, su

geriu ao sr. Getúlio Vargas a

supressão das taxas que inci
dem nos concursos.

«Bungalow»
-

ALUGA-SE um "bungalow'
com todo o conforto. Ver e
tratar à rua Joinvile, no. 10.

10vs.- fi

Nos mares da China
Nova Iorque, 25 (United) -

A BBC noticiou que submari
nos norte-americanos afunda
ram quatro de sete navios ja
poneses avistados entre Hong
Kong e Shangaí..

Para limpar metal
e cristais

PRATICO e
ECONÔMICO

V'-36
------------�------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�O ESTADOtfP
DUBlO TESl'ERTIlI'O
Redação e Oficinas à, Rua

João Pinto a. 11

Tel.lO= - ex. poetallst
-

:ASSINATtJRAS

1... Capltab
AUae ••••••••••• IG$OOI
Semestre •• • • •• S5$OOI
Trbnestre • • • • •• 15$001
lia. .....•...... .....

No h.terIori _--

AUm. .••••••••••• l1$OOO
Semestre.. ••••• lO$oot
'l'rimestn .•••• • lOfOO8

AnúndM mediante «:Imltrato

A direção não ae reaporurabl·

lUza
pelos conceito. emitidos

�
DOI! artigQJ UlliDadoe

�

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

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa' das Belas
Artes n.O IS, Rio de Ja
neiro, e institua uma

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

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

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

30 v. aI t, -17

�------!---I------�

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

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos Depauperado.,
E.qotadol, Anêmico., Mãe.
que criam Mlgrol, Criançu
faquíticlII, receberão I toni·
ficação gerei do olganiJmo

com o

58 nuua n 01
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

d

..•.....•......•........._..••..•..••
• •

i S8l)AS i• •

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

I i encontradas nos balcões da :
; asa SANTA BOSA ;
• •
• •
., Diáriamente recebemos novidades -
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
· ' .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-------------------------------_.

----

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrí(ola
de Santa (atarina
Rua Ireleno n.o 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agrícultura pelo Oertlücado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 venda

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. CASAS Precisa com-

Mantem carteira especial para administração de prédios. prar ou vender
Recebe dinheiro em depósito pelas uma casa? Procure Campo-

melhores taxas: lino Alves. Rua Deodoro 35

C/C à disposição (retirada livre) 2% 30v-20

C/C Limitada 5% AI Ic/c Aviso P�évfo 6� aaa-se uma sa a
C/C Prazo FIXO 7 Yo

I
grande e confortável para casal,

Aceita procuração para receber vencImentos em to- na PENSÃO SUrCA à rua
das as Repartições Federais, Estaduais e Muntcípats. Esteves Junior, 135.

'

V 22

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

Esteves Junior, 48.

••••

rdi
1111

� " U
ãÜã O Rádio de grande alcaece.-Faixa ampliada em aparelho de baixo preço. III
iii; SONORIDADE-BELEZA-DURABILIDADE ii'
I!!! VENDAS A LONGo PRAZO--Distribuidores: JOÃO GOMES & (ia. I!H

II CASA RADIOLAR R. ��B�Jto�PtS6 I
. �
•••�••••B••U U•••UH•••

Farmácia ((Esperança)) Ido
Farmacêutico NILO LAUS I

HOje e amanhã será a sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos dj borracha.
Garante se a exata observância &ó receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke),
FONE 1.642

TRONCOS FORTES

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

o NUTRION é para o Para que os homens se

cerpo humano o que a tornem vigorosos, quando
seiva é para as arvores. tombem com elles a ncru-

Os "troncos fortes" tanto rezo é insulficiente, o re

na vida vegetal como na 'curso é semelhante: "cdu
vida humana são os mais bom-se os seus musculos".
aproveitoveis: na primeira. dó-se-lhes NUTRION
elles I;OS dão as madeiras O NUTRION é o verde
de lei com que se lazem as deiro "adubo chimico do
variadas construccóes. ne- organismo": o lerro, o phos
cessarias ao conforto da phoro e o arsenico contidos
existencia: na segunda, em sua fórmula vão levar
elles constituem a humo- o vigor que falta aos mus

nidade util que trabalha e culos debilitados, ao sal'

que produz. Que empobrecido, aos ner-

Para que as arvores se- vos abalados, a reclcrno
jam fortes. quando a na tu- rem, todos, esses elementos
reza não basta, recorre-se nutritivos indispe nsovers
� '�", ao ecruilíbrio do OJIHillisme.

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

Rua Felipe Schmidt,34 ISv.alt. 4.

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. 59ii$, para pilhas 500$, para
8 eumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para 8 remessa. Con
sertos, peça orçamento.

Companhia c Aliança �a Raia»
Fundad� em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo�

Dados relativos ao
Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabi�idades assumidas
Receita

'

Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
tis. 9.000:0JO$OOO

54.700:000$OtlO
,ti.929.719:000$OOQ

28.358:717$970
85 964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

71

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Joséde Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursa� n? l!ruguái. Reguladores de avarias nas prín

crpais cidades da América, Europa e África .

Agente em Florianópolis
C AMP O 5 L O B O & (ia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caiu postal lD-.TeleolwnrI083-l!nd. Tel.•ALLlANÇA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,
Blumenau e Laqes .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ao primeiro espirro-depressa!
umas quantas gotas de Vick
Va-tro-nol em cada narina. A espe
cial medicação do Va-tro-nol rapi
damente estimula as proprias
defesas da Natureza contra os

resfriados. A irritação e o entupi
mento desaparecem. Seu nariz
sente-se fresco e desimpedido. E,
amiúde, êsse resfriado não mais
incomoda V.S. �

VICK ff(�)5A
VA·TRO-NOL��
Politica de terror pro
movida pelo «eixo»
Washington, 25 (Reuters)

-- o secretário de Estado, sr.
Cordell Hull, referindo-,se ao

afundamento do navio argenti
no "Rio Tercero", anunciado
ontem à noite, disse que se tra
ta de mais um comprovante da.
política de terrorismo. e intimi
dação do alto comando alemão.
Acentuou que de acôrdo com

as informações, o navio foi a
tacado à luz do dia, indicando
o fato de que mais uma vez os
alemães atacam neutros da
mesma forma que os beligeran
tes.

5

COMO DESCANSAR
O SEU PENSAMENTO

DIZE-ME O "QUE COMES
...Como podemos melhorar corpo

e espírito com um regime
alimentício adequado .

.

COMO VIVER AS
24 HORAS DE UM DIA

"

leia ésses 4 - e mais 23 úteis e
interessantes artigos - no núme.
ra de MAIO da grande revista

.. � ..... I>. ,.",.

SELECOES DOD����fR'S""��",_.. #

Os Melhores Artigos de 500 Revistas em Uma Só I
Para assinaluras dirigir-se unicamente ao representante abaixo:

Rtp. Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLlA - R. do Rosário, 55-A 2· ando - Ri.

A
de

França encarregada
espionar a AlIlérica

Estocolmo, 25 (li.) - Segundo informes de fontes soviéticas, o De

partamento de Espionagem do Ministério da Defesa Nacional da Fran
ça acha-se oficialmente subordinado ao general Bradoux, mas, na rea

lidade, segue instruções dos agentes alemães em Paris. A tarefa prin
cipal do serviço secreto francês - conforme os referidos despachos -

é o de coligir informações, nos países americanos c europeus neutros,
concernente a óbras de forlificações, disposições c equipamento de ob
jetivos militares, escôpo da instrução militar e medidas de mobilização.

Assim, na América Latina, o 5°. Departamento francês conduz ati
vidades de espionagem em larga escala, principalmente em Buenos Ai
res c no México. Noutras capitais da Europa, inclusive Madrí c Lisboa,
os fios de espionagem francesa conduzem às missões diplomáticas. O
ministro francês em Lisboa, sr . Gentile, mostra-se particularmente ati
vo e os ministros franceses em Sofia e Bucareste informam regularmente
o comando alemão sôbrc o estado das Iôrças armadas e objetivos mili
tares nesses países.

-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

6 DE MAIO
Foi entregue 8S 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 6 de MAIO de 1942.

4 DE JULHO
Iormidável sorteto realizará a Crédito Mú
Predial, no dia 18 de Junho (ôa.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 na 13.

Mais um
tuo

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$000
------------------------

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

A CASA METRÓPOLE·
Com calçados para todo gôsto e todo preço.

V. S. também é convidado para visitar-nos sem com
promisso. Não compre, pois, o Bt" u calçado, sem apreciar
primeiro o sortimento de «A METROPOLElt, de Sabota &

Silva. à rua João Pinto, 4. 26 v- 26

Fios AY!IORE'
«Dois Cachorros» e «Pescador»

(Torcido e Destorcido)

Armazem Kotzias
42 - Rua Conselheiro Mafra - 42

I
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Com o vento norte, ouve-se o troar do canhão
ISTAMBUL, 26 (A. P.) - o FOGO DA BATALHA DE SEBASTOPOL CONTINÚA A SER OUVIDO NA COSTA DA TURQUIA, SITUADA A 200 MILHAS

DA COSTA SUL DA CRIMÉA. EM CERTOS MOMENTOS, QUANDO SOPRA VENTO NORTE, E PARTICULARMENTE DE NOITE, AS EXPLOSÕES FAZEM ESTRE
MECER AS CASAS DA COSTA TURCA. OS HABITANTES DE SINOP COMPARARAM AS VIBRAÇÕES QUE SENTEM ÀS DE UM LIGEIRO TREMOR DE TERRA.
EM INEBOLOU, PRINCIPALMENTE NA MANHÃ DE ONTEM, NOTOU-SE UM AUMENTO DE INTENSIDADE DO CANHONEIO. POR OUTRO LAD.D SE ESPERA, CO
MO NO PRINCÍPIO DO INVERNO PASSADO, VER DESEMBARCAR NOS PORTOS DO NORTE, REFUGIADOS SOVIÉTICOS PROCEDENTES DI, PRAÇA FORTE.

PARA ESSA EVENTUALIDADE, JÁ FORAM TOMADAS ÀS MEDIDAS ACONSELHÁVEIS.

DOMINGO, DIA 28:

x

Durante o dia - grande torneio
de tênis entre o Tênis Clube
Blumenauense e o Lira Tênis

Clube.
À noite - "soirée" oferecida aos

tenistas de Blumenau.

Vida Esportiva
CRUZEIRO x FERROVIÁRIO
Curitiba, 26 (Urgente). - O

S. C. Cruzeiro, de Porto Aiegre,
ora nesta capital, foi vencido

Antversárioo: � ontem pelo Ferroviário, local,
Ocorre hoje a data natalícia pelo score de 3x1.

do nosso estimado colega e con- A renda atingiu
terrâneo sr_prof. Laércio Cal
deira de Andrade, elemento de
destaque nas letras catarinenses
e que goza de inúmeras ami
zades, em Niterói, onde reside
há várias anos.

I Vida Social

Fazem anos hoje:
A sta. Edite Camisão;
o sr. Osvaldo Léon Sales;
o sr. João Paulo Ferreira;
a sta. Iracema Zomer;
a galante menina Suelí Ma

ria, filha do sr. Gustavo T. Rê
gis, comerciário.

Bôdas:
Completou ontem suas bôdas

de ouro o distinto casal conter
râneo sr. Trajano H. Leite e d.
Cândida Silveira Leite.
Seus filhos, netos, e parentes

e amigos, por essa feliz data,
prestaram-lhe significativas ho
menagens.

Noivados:
Com a gentil senhorita Lilita

Lentz contratou casamento o sr.

Leopoldo Bauer, contador da
firma Carlos Renaux, de Brus
que.

MISSAS
Passando amanhã o 3° ani

versário da morte do saudoso
sacerdote e educador Frei Eva
risto Schürmann, o corpo docen
te e discente do G. E. A. "S.
José", do qual foi êle dedicado
diretor, tará celebrar, às 8 horas,
na igreja de Santo Antônio,
missa de "Requiem".
Enfermos:
Foi submetido a delicada in

tervenção cirúrgica o sr. Luiz
d'Acâmpora Neto, funcionário
do Departamento de Saúde.

Falecimentos:

12 :000$000.
TORNEIO DE TÊNIS

O grande torneio de tênis em

disputa da 2.a de melhor de 3,
do bronze Aderbal R. da Silva,
entre o Lira Tênis Clube. e o

Tênis Clube Blumenau, devido
ao grande número de partidas
terá início na tarde de amanhã,
às 15 'horas, continuando du
rante o domingo.
A embaixada Blumenauense

chegará a esta capital, às 12
horas, ficando hospedada no Ho
tel La Porta.
À noite de Domingo o Lira

lhes oferecerá um jantar e ani
mada soirée, para a qual estão
convidados todos os seus asso

ciados.

Ruô�pnAmnN'
.. /�fVIN}IQ'-Rii9�'�fl+új�Tft-.j·"'r"ONICO DOS :FRACOS ""E,

,'' A�H4ICOS,
- LAB. PHYMATOSA,N �\

Pre'dl-O Vende-se o pré-
dio sito à rua Join

ville, n'' ?7. Tratar à rua Je
rônimo Coelho, 36. 7vs-1

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

«Soirée) no <'Cantista)
Para a «solrée» que o ccCantista)) R. F. (.», de João

P�ssoa (Estreito), realizará Domingo, ás 18 horas, ficam con
vidados todos os srs. sócios e suas exma. famílias.

MISSADuarte Fernandes. Euclides Fernandes e
senhora. Ondina Fernandes e esposo con
vidam seus parentes e pessoas de suas

, relações para a missa de "jO dia que, em
intenção à alma de sua inesquecível esposa. mãe e sogra
IZELIA FERNANDES. mandam celebrar na igreja do Menino
Deus. na próxima sesunda feira (dia 29). às 8.30 horas: e
desde já antecipam. a todos. os seus agradecimentos.

IIEcos e Notícias
rmqrrm"1J2'a taJ':,-

Na pasta da Agricultura foi
assinado decreto autorizando a

Sociedade Carbonífera Próspera
S. A. anprosseguir na lavra de
mina de carvão mineral nos mu

nicípios de Cresciuma e Araran
gua, do Estado de Santa Cata
rina, reservado ao memo Esta
do o direito a participar dos
lucros da exploração.

I(,
O C. N. R. "Almirante La-

i mêgo", da Laguna, elegeu e em

possou, a 7 do corrente,
sua nova diretoria. Como pre
sidente-de-honra' encontra-se (l

sr Giocondo Tasso, prefeito mu

nicipal, e presidente o sr. Raul
Ferreira. Na seretaria acha-se o

sr, Jorge Marcondes de Oliveira
Somos gratos à comunicação re

cebida.

DIVERSÕES
Dentro em pouco o público f'lor-ianopo

litano terá oportunidade de ouvir a vóz
privilegiada do consagrado tenor por tu
guês Lomelino Silva. num concêrto de
homenagem ao sr. Interventor Federal,
dr. Nerêu Ramos, e sr. Prefeito Munici
pal, dr. Rogério Vieira.

O programa está assim organizado:
I PARTE

A) Opera "Rigoletto" - "Questa o
queIJa" - Verdi.
B) Opera "Le Roi d'Ys" - "Vaíne

ment ma bien aimée" - E. Laío,
C) Opera "L'Elisir d'amore" - "Una

furtiva lagrima" - Donizetti.
D) Opera "La Gioconda" - "Cielo e

Mar!" - Ponchjellt,
II PARTE

A) Canção Brasileira - Maria
Araujo Viaua.
B) Opera "Tosca" - "E lucevan le

steIle" - G. Puccini.
Cauções Napolitanas

C) Canta pe me - E. de Curtis.
D) Tu ca nun chiagne - E. de Cur-tis.

Cauções Espanhólas
E) Granadinas - Barrera y Calleja,F) La Partida - M. Alvarez.

III PARTE
Canções PortuguesasA) As Pombas (Versos do poeta brasileiro Raimundo Corrêa) - F. Moutinho.B) Canto do Rouxinol - A. 8arti.

I,j�a. 'I'rovas Portuguesas - Tomaz de
D) A Feira Nova (canção raiana) _

Alberto Sarti.
ÁRIA

F) Opera "Pag liacci" -- "Vesti lagiubba" - Leoncavallo.
Acompanhamento ao piano pela sraGertrudes Busch.

.

Cartazes
QlCllXJCll;DltiOODODaOCXXXXXIQD �DDOnDIJnODOODOOOoDr1l:X:JOlXX)�CIUOODCJOCQD!'lIDlQOaOOUIJCIOXIOO'OICIJCODIXJCDUQOCIQIIDUaoorxxllUClDOUOOOOIXI"""�CJiODOQQc;IoOOOOClOl!JO
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CINE REX IMPERIAL
- FONE 1587 - - FONE 1587 -

A's 7,30 horas
. I

A's 5,30 e 7,30 horas

A PARAMOUNT apresenta o alegre e movimentado filme muslcsl;' A COLUMBIA PICTURES apresenta

Amor. de minha vida 110 ba��maB�leEll!�nsasCOM
Fred Astalre Paulette Goddard Complemento Naciona] (D.F.B.)
e ARTIE SHAW com sua maravilhosa Banda I

C h
.

d P I AIac cerra e au o onso

do

O ilustre casal sr. dr. João
Bayer Filho e d. Catarina Gal-, Complemento Nacional (DJ.D.) - ATUALIDADES IPIRAM<iA N·15-
lotti Bayer acaba de passar pe- MOMENTOS DE ENCANTOS (Short)10 desgosto de perder sua filhi
nha Lêlia, fia Rio de Janeiro,
onde residem.

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

A superioridade da RAF sobre a aviação alemã está sendo demonstrada em

todos os setores da. guerra_ Aqui, por exemplo, vemos um avião germânico
destruido por um "Spitfire". (British News Service, para O ESTADO).

ClÍnica médiCO-Ci:rgiCa do I U LTIMA H O RA�!����N��s�����t��o� i
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

eS'l
O Departamento de Guerra dos Estados Unidos anunciou

tõmago, vesícula, útero, ovár.íos, t
.

d
. ,

t b I
.

d " f t" ,; .

apêndice. tumores, etc. _ CIRURGIA er SI O [a es a e ect a a ren e que os exerci tos norte-ame-
P!-A8TICA DO PERíNEO - Hérnías, ricanos abrirão na Europa. O general que os comandará jáludroceJe, vartcocele. Tratamento sem ,

dor e operação de Hemorroides e vart- chegou a Inglaterra.
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso. :(-
Opéru nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
Em certo porto da Inglaterra desembarcou uma grande

Fone, 1009 força expedicionária canadense, que atravessou sem incidentes oHorário: Das 14 às 16 horas, díaría- Atlântico, comboiada pela esquadra norte-americana.mente. •

_l:<SW. '. As forças do gral. Rommel desalojaram as forças do gral.
Ritchie do Passo de Halfaia, Sidi-Omar, El-Sollum e Sidi-Bar
rani e já penetraram 120 kms em território egípcio. A penetra
ção principal e feita pelo interior do deserto, a 250 kms longe
do mar. A vanguarda do "eixo" está ho ie a 400 kms de
Alexandria.

Baile nos Barreiros
Realizar-se-á, sábado

pr6ximo, nos Barreiros,
um baile promovido pe
lo Grêmio "Branca de
Neve" anexo ao Clube
Recreativo I: de Maio,
com início às 21 horas;
e domingo uma anima
da soirée. 3vs-2

*

De portos do Cáucaso, chegou a Sebastopol um comboio
de tropas para reforçar a guarnição da praça, cuja defesa entrou
agora na 4.� semana. Os alemães estão empregando canhões
colossais de 615 milímetros, até agora desconhecidos. A cidade é
um montão de ruinas. Porém Sebastopol continua a escrever
uma das mais gloriosas páginas da presente guerra.

•

Pela primeira vez foi escutada ontem em Londres uma
estação-de-rádio clandestina da Holanda, revelando o que estão
ali a fazer os nazistas. A estação denominou-se a si mesma
, 'Quebra-nozes".

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA!

•

Na sua grande revoada oren-j Diz-cse em B. Aires que os
siva, ontem, sobre as regiões do ({radicais» e «socialistas» do
Norte da França, a RAF per- Congresso argentino não conco r-
deu apenas 2 aviões. darão com a renúncia do pre-

• sidente Ortiz e proporão que se
Dos aparelhos alemães que lhe conceda licença por tempo

ontem bombardearam o centro indeterminado.
e léste da Inglaterra, 5 foram
abatidos,

*
Aviadores americanos bom-

bardearam Hankow (China), a
fundando um vaso de guerra e
3 vapores japoneses.

.

Restabeleceram-se ontem as

comunicações da Alemanha com
a Suiça e Suécia, e que há 2
dias estavam suspensas.

É mIA DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PAR.A A FAMILIA
E PARA A RAÇA

.

Deram-se em Marselha vio
lentas manifestações contra o

"colaboracionismo" .

Perdeu se um

par de óculos
na rua Boatcúva. Gratifica
se a pessoa que o encontrou
e entregar nesta redação.

fl vs - t

Oculos

dia Outra aldeia chéca foi arraza
da pejos nazistas. Trata-se de
Lessaki, na Boêmia. Não se diz
o que foi feito dos habitantes.

o Brasil e as criancas Por motivo ;0 torpedeamentoinglesas do «Rio Terceiro>, foi apedre-Londres, 26 (Reuters) - Dez jada a embaixada alemã em Bu
n:il crianças das escolas britá- [ enos Aires. Estão guardadas as
mcas ?U�lram ontem uma aula \ casas de' súditos do «eixo», Em
pelo. radIO,. t�ndo �or. m?tivo o protesto pelas vítimas do "Rio
�ra�Il. A .l��ao fOI. mtltula�� Terceiro", os Ferroviários sus-

Tn�ta bIll?es de. pe� de café , penderam ontem o serviço pore rezere-se a geograría, ao povo 5 minutos.
e aos recursos do Brasil. Foi es-
ta e primeira aula radiofônica
efetuada na Grã-Bretanha, ten
do como tema uma nação da
América do Sul. A aula foi da
da pelo conhecido professor R.
F. Mac Gregor, e foi preparada
com a assistência do sr. Pascoal
Carlos Magno, membro da em
baixada brasileira.

*
O Tribunal Militar de Praga

(Checoslováquia) condenou à
morte mais 5 pessoas.

'"

25.000 crianças foram evacua-
das da zona da Mancha para
a França não-ocupada. Dentro
de 1 semana terão sido evacua
das 100.000.

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

o Sabão

'''VI SE SP I� - ·1 S, ���lANAtla..... f.TZ(((C';�_.. Jo IHVQLf "-

fJtrf(4/,·:· • de WETZEL & CIA.- ....Joinville (Marca reglstrad a ��aÃ� .v'�C(
'., �411

.

• '. ..t,
recommenda-se para hospitaes, collegios etc., pela sua qualidade desinfectante [ l.P«!AUOAO( } )t
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