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Mulheres sérvia;s' �itl;oifidas em públicoNOVA IORQUE, 1 (u. P.) --- A RÁDIO BERLIM, NUMA TRANSMISSlO EM IDIOMA ALEMÃO, INFORMOU QUE DEZOITO MULHERES
SÉRVIAS FORAM AÇOITADAS EM PúBLICO POR SOLDADOS DAS FORÇAS NAZISTAS DE OCUPAÇÃO. ESSAS MULHERES HAVIAM SIDO ACUSA·
DAS DE ,AUXILIAR OS GUERRILHEIROS DO GENERAL MIHALOVITCH. OS HABITANTES DA ALDEIA EM QUE SE VERIFICOU O FATO FO·
RAM OBRIGADOS A PRESENCIAR O SUPLíCIO. ESSAS MULHERES FORAM AS PRIMEIRAS A QUE SE APLICOU A NOVA DISPOSIÇÃO DE

AÇOITE PARA TAIS CASOS.

ANO XXVIII I

Londres, 1 - (H. T" M.)
Lord Glanery, figura bem co

nhecida nos círculos dos arma

dores e nos esportes, foi morto
durante o ataque aéreo germâ
nico na noite de 27, contra a

sudoéste da Inglaterra.
Lord Glanery, que contava

74 anos de idade, havia trans
ferido há poucos dias a sua re

sidência para o local onde en

controu a morte.

Boston,l (A. P.) - O doutor Charles' .Dollof, de New
Hampshire, declarou, numa publicação médica,. ;que Hitler é :ll"VISO ESpDecRl'a·ll'st.laOÃemO· dDoeEnçasAeRAopUerJaOço-esum "doente mental", hoje em liberdade em vez de estar num .�Hospício, porque UUl especialista em doeneas mentais, que o de othos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes
examinou antes da sua ascenção ao poder, errou completa- q�,1 reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
mente no diagnóstico do atual chefe do gnvêrno alemão. s , IlRua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

"Foi êste O maior êrro de díagnôstíco e o mais funesto de • ,.1,.,.... "

toda a história" _, acrescenta o doutor Dollof. "Em 1923, _

'uE M NHA: 'lp ,às 12 hs. - A TARDE: 3 às 6 hs,
quando êsse pseudo-Kaíser, que não conseguiu passar em exa-

Mos':'c" oU�,· \.1.,•. '11rabalha pela VI-to' ri-alUes escolares, intentou um levante contra o govêrno alemão, •

submeteram-no a exame médico, em 'Virtude do seu estado
mental anormal e o especialista que o examinou cometeu êrro Moscou, 1 (H. T. M.) - A indústria de guerra está traba
palmar de dtagnôstíco ", "Êsse especialista - conclue o dou- lhando nesta cidade com pleno rendimento - anuncia a emís
tor Dollof - em vez de reconhecer que tinha ao seu cuidado sara local. As fábricas de munição aumentam a producão de
.um paranóico perigoso, que devia ser llospitalizado indefini- mês em mês.

�

damente, disse apenas que Hitler era um psicopata fanático, Nas ruas de Moscou numerosos destacamentos civís ar

e, em virtude disso, a penalidade máxima imposta ao atual J?ad?s, desf�l�m continuamente, prestando diferentes ser�iços
�u�!!J:el' alemão foi de seis meses de cadela", às rôrças rmlítares,

«O ESTADO»
a 300 rs,

Demonstrou júbilo pelo afunda
mento do cc .Arabutan» I

� e foi demitido.

R�(J.) - o psssídente
assinou um decreto demitindo,
a bem. do serviço público,e .

Eduardo de PaIva Dreyfus do
cargo de postalista auxiliar do
Departamento dos Correios e

Telégrafos. Segundo foi apura
do em inquérito o funcionário
agora demitido se rejubilára,
publicamente com a notícia elo
afundamento do vapor brasilei-I1'0 "Arabutan". N. 8575

Armas para a guerra de sabotagem
LONDRES, 1 (A. P.) ... REVELA-SE QUE A GRÃ-BRETANHA ESTÁ PRODUZINDO METRALHADORAS LEVES, AO CUSTO DE 8 DóLARES,

PARA ARMAR OS SABOTADORES E OS PATRIóTAS QUE, NOS PAíSES OCUPADOS, DEVEM ..• AO QUE SE ESPERA n__ AUXILIAR OS ALIADOS
A ABRIR UMA "SEGUl�DA FRENTE" NA EUROPA.

° «Gneisenau)) muito
avariado

Londres, I (Reuters) - Gra
ves danos no cruzador de bata
lha alemão "Gneisenau" quo
agora se encontra no porto po
lonês de Gdínia, são observados
através de fotografias apanha
das pelo aviões britânicos.
As fotografias revelam que

as tres principais torres de ca

nhões de 11 polegadas estão da
nificadas: a torre avançada
"A" foi completamente des
truida e a torre avançada "B"
está parcialmente destruída,
tendo sido removidos os ca

nhões; a torre posterior "Y "

foi da mesma maneira destrui
da, como também a torre pos
terior "B".
Trinta pés do castelo de proa

e do tombadilho foram removi
dos. O trabalho de remoção
comprova que os danos preci
sarão d� muito tempo para ser

reparados.
Alguns danos decerto foram

ocasionados pelos ataques ere
tuados pela aviação, quando )

"Gneisenau" estava em Brest.
. Daí foi levado para Kiel, a 12
de fevereiro e atingido por
bombas na última parte dêsse
mês.
Em ataque na noite de 25 de

fevereiro, as fotografias de
monstraram que irrompera in
cêndio na belonave, na bacia
de Kiel. Fotografias, apanha
das durante o dia, demonstra
ram que os incêndios lavraram
111.1111 paquete que estava anco

rado perto, na bacia de Kiel.
Tratava-se do "Monte Olivia"
ou outro navio ela mesma clas
se, medindo cerca de quinhen
tos pés e que servia de depósi
to ao "Gneisenau".

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

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

Toda a imprensa nacio
nal elevou os preços de
suas tabelas de anúncios
e assinaturas e, con

sequentemente, da venda
avulsa, em vista do alto
custo do papel, que, con

forme a qualidade e o

tipo, está valendo, até, o

dôbro do que custava an

tes da guerra.
O ESTADO mantinha o

preço de 200 rs. por exem

plar avulso; porém, diante
daquela contínua alta, se

vê obrigado a estabelecer
o preço de 300 rs . por
exemplar, a partir de ho ie
e até q ue as condições
atuais venham a melho
rar,

- o que, tão cedo,
não parece provável.
Esperamos que os nos

sos leitores compreendam
a procedência do nosso

gesto, que está isento de
toda a ganância e sôrnen te
visa compensar, aliás, em

parte, apenas, o prejuizo
que vinhamos suportando.

Chegou a Lisboa
.

Lisboa, 1 (A. P.) - O "Cuia
bá" chegou a êste porto, proce
dente do Brasil, trazendo a

bordo 47 diplomatas alemães
e italianos, depois de uma tra
vessia sem incidentes do Atlân
tico.

Manifestação antí-nazista
Estocolmo, 1 (R.) - OCOJ'�_

segunda demonstração anti-na
zista na Suécia, no espaço de
uma semana, om Roottvik,
quando uma multidão de mais
de mil pessôas fez fracassar a
tentativa para a realização de
UU1 "meeting" nazista. A mul
tiàão queimou jornais nazistas,

O novo comandante das e frustou os esforços dos orado
Forças Imperiais Inglesas do res para usarem da palavra,
Norte da Africa e que recebeu cantando a pleno pulmões o hi
a incumbência de enfrentar a no nacional suéco. O "mee ..

---Ao-'oimiúeue ãmmpelrodnÚ'ç,·tãÜde snazCistanum mel

i �,rí�!�����c�I���i��f�[�,���t��}���;�e���1trabalhadores franceses este-: que o sr. Pierre Laval anunciou
jam seguindo para a Alemanha "preparativos para receber OG
nenhum prisioneiro de guerra prisioneiros", e acrescentou
francês foi libertado até agora, que estavam sendo estabeleci
não obstante a declaração de dos acantonamentos para os

Vichí de que os alemães troca mesmos em vários pontos do
riam os professores por estes país.
últimos, "trem a trem". :BJntretanto, os jornais na

"Há dois anos que estamo= França não-ocupada declaram
em cativeiro, sem ver as

nos-I
atualmente que "não se póde

sas mulheres e filhos", - f esperar libertação, antes que
queixa constante que aparece certo número de trabalhadores
nas cartas dos prisioneiros I franceses tenha chegado à A
franceses. A libertação dos prl- lemanha".

Gral. lluchinleck Espiões do «eixo» no
México

Firmas do Inferior do Estado
Atendemos com

regu larizações,
livros,

presteza serviços
registro de firmas,
petições, etc.

de
de

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 _. Fone 1467

Antes (\� comnrar

veja os preços excepcionais de

Sobretudos-Gabardines-Ternos

México, 1 (A. P.) - "EI Po
pular", jornal trabalhista, em

,telegrama de Tutla, província.
de Veracruz, informa haver si
do apreendida uma estação de
rádio de onda ultra-curta de
que se utilizavam os espiões do
Eixo para informar os subma
rinos alemães do movimento
dos mavios-tanquea mexicanos.

na A MODELAR

60
•

navses Estocolmo, 1 (R.) - "Catastrófico decréscimo na produ ..

ção e na indústria bélica alemã", - foi arumcíado oficíalmen
te nos círculos locais. Segundo essa notícia, as fábricas de
aviões berlinenses produziram, no mês de maio, 10 ou 15���,
menos do que em abril. Isto explica-se pelo recrutamento às
fileiras do exército, de operários especializados, vindo assim a
resultar em nova redução do potencial produtivo nazista.

Precisa-se,. mecânico de rádio
Procurar o Operador encarregado do Dep. de Comu

nicações, Panair do Brasil, S.A. Para mais informações,Rua Saldanha Marinho, 23. 7 v. - 2

Inimigo do paganismo nazista

Nova Iorque, 1 (R.) - Os estaleiros norte-americanos
construíram, durante o mês passado, 60 navios de carga, num
total de mais de 600.000 toneladas, declarou o senador Brews
ter, falando pelo rádio às fôrças americanas do sudoeste do Pa
cífico. Acrescentou o senador Brewster que êsse resultado
magnífico representa um "record" mundial.

Estocolmo, 1 (R.) - Um ser- aquilo que desejais não seja
mão, que valeu por um. desafio, feito a vós próprios".
atacando os princípios cardiais
do nazismo, foi pronunciado, "A justiça que tem Deu� por

domingo, na Catedral. de He- fundamento r��on�1ec.e a. I.Iber
dwig, em Berlim, pelo bispo ca- daele. �e. consciencia I;n.d:vIdual
tólico Konrad von preysing'l

e o dlI.e�.to do homem a líberda

Preysing, que é um. dos mais d� rellgl?S�. E reconhece tam

proeminentes "rebeldes" da be.m. � ,dIreIto e � deve: .

de s�
Igreja, e inimigo do paganismo �11l�Is"�ar ed�lca�ao rel

í

grosa a

uazista, estava pregando por infância, � Ju�tIça que e�an.à.
ocasião do vigéssimo quinto a-

de Deus n�o póde ser substitui
niversário da ordenação do Pa- �la pela JustIça.do Estado, a

pa, como Bispo. .�U�t.IÇ� de Cesar. E engano f.atal
"S. S. ora dia e noite pela paz JU gar se que o E�tado se.J� a

e 1)01' um mundo melhor" disse mais alta expressao da dívin-
, �

dad "

o Bispo Konrad - "A base dês- e.

se mundo melhor deve ser a A multidão de fiéis aplauaiu
justiça e o amor. A justiça só- o Bispo von Preysing, tanto por
mente poderá constituir base ocasião de sua chegada à Cate
para o novo universo. Lembrai- dral quando após terminado o
vos daquelas palavras do Cris- sermão. Foram dados, também,
to - "Não façais ao próximo vivas à 8S., o Papa.

Caçando paraquedistas russos
Helsinki, 1 (H. T. M.) - As autoridades militares finlan

desai_fizeram pub�i�ar um apêlo pela imprensa, pedindo à po
pulaçao para participar da "caçada" aos paraquedistas soviéti
cos, homens e mulheres, que têm descido em grupos de 3 a 4
geralmente nas regiões pouco povoadas .

O apêlo declara que os paraquedistas geralmente enver

gam uniformes do Exército ou da Guarda Civil da Finlândia
e são armados de metralhadoras, revólveres e granadas, bem
como :um saco contendo víveres, bússula, mapas, substâncias
exploslVas e, às vezes, um aparêlho emissor de rádio.

Tenlando salvar o EgitoBerna, 1 (H. T. M.) - Comunicam de Angçra ao "Basler
Nachrichten": "Sabe-se nesta cidade que esteve reunida no
Cairo importante conferência inter-aliada, que foi presidida
pelo general Auchinleck. A conferência tinha por fim estudar
as medidas que deviam ser tomadas para fazer face à situa
ção mil�ta:' .no Egito. Estiveram presentes à conferência I) ge
neral Ríchtíe, o general stone, chefe das fôrcas britânicas no
Egito, o general Wilson, comandante do 9° Exército, o general
Quinan, comand8:nte do 10° Exército estacionado no Iraque, o
general Kopanski, comandante das tropas polonesas, o almi
rante Harwoo, o marechal do Ar Tebber, chefe da missão ame
ricana, o chefe do Estado-Maior general Mardwell, e os che
fes da aviação americana na Síria".
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Crédito Mútuo Predial
----

Proprietários: J. Moreira & Cia.

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 6 de MAIO de 1942.

·4 DE JULHO
Mais um formidável sorteio realizar

á

a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 18 de Junho (õa feira),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de

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

�..----------------------------------------- ...

Con�ulta médica gratis !

ContribuicãoJ apenas .1$000

Com a queda de Tobruque
Propalam os eixistas, íntegralis- a i nda impressionados com a perda

tas c outros imbecis que cngros- de Trohuque, que a quinta-coluna
sarn as fileiras da quinta-coluna,' intcrpreta tal dcsân imo como a cla
que LI guerra terminou com a vitó-I ra tentati va de rendição. Já alegam
ria da Alemanha em virtude da to-! ê

les que vocês renunciaram e estão
marla de Tobruque pelo general,'

com medo das suas r-epresálias
....Hommel !. . . Sabido é que os covardes são êles,

Quanta alegria para essa gente. pois que tudo fazem no sentido de
desesperada e há tanto tempo ii es- conservar, a qualquer preço, mesmo
pera de um consolo! da traição, a amizade dos futuros

IMas com a quéda de Tobruque vencedores.
caíram também muitas máscaras... Tobruque caiu. Porém não caíram
E dizer que há pessoas de expe- o moral nem a dignidade dos aliados,

riência e inteligência sólida que se agora demasiado fortes para supor-
deixam dominar pela medíocre e tal' mais reveses.

Idoentia argumentação dos infelizes A vitória final não está tlepen
fascistas que nem mesmo a vitória dendo da ridícula torcida dos ei
na Li bia logrou afastat- dos seus xistas, mas exclusivamente da ação

I
acertados temores de iminente der- e dos valores militares ainda em

rota. preparativos.
Ora, deixem-nos embriagarem-sr' Por isso, aliados, não permitam

com essas sandices. Enquanto essa que alguns imbecls armados de co

pobreza se diverte à custa de lral1- vardia e certamente incapazes de
sitório revés aliado, bebendo e atender ao chamado da Pátria· n,1

dansando junto ao rádio ligado pa
ra Berl.im, vocês, hrasileiros e de
mocratas invejados, prossigam nas

atividaoes que hão de tornar mais
forte o nosso Brasil tão orgulhos·)
de sua ação contra os hárbar'os
agressores totalitários!
Não se deixem dominar pelo mal

que acometeu os assec.las de Hitler.
A efêmera vitória que cantam os

eixisias não é a vitória que os alia
dos almejam e hão de conseguir.
Além disso, não esqueçam, :Jliados

- .........., -
'

•......... ,
.

Represen tan t es:
MACHADO & Cia.

hora do perigo, vos façam pass�lr
por ([uinta colunistas. Eles se apro
veitam da menor fraqueza e dos
mais insignificantes desesperos para
jogar sôbre os democratas o peso
do seu ódio.
A gllerra não estú perdida pal'a os

aI iados. Tereis remorso de havC'rdes
pensarlo em semelhante disparate.
E não esqueçam: A ALEMANHA

NAO GANHA GUEHRAS! (Trancri
to, a pedido, do "Sul do Estado" (le
2i-6-942) .

SOALDA e NATAIL
apresentam-se noivos.

Fpolis .. 28-6-9lt2

1 5 v.-2

DóI' de dente"7, .'

IAVISO AO POVO CATARINENSE
(18rno G. IGalletti.

Dr.linhe direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá à,s quartas,

sáoados e domingos
Agente em FlorlanoDolis: MÁRIO MOURA

;PRAÇA 11') DE NOVEMBRO
Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es-

jtacio de Sá. 142-1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

ADVOGADO

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

I

de Julho de 194

INDICADOR MEDICO

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta, e

dôres de cabeças rebeldes

I AssisteE�o· pr��o��õs,Y���'t!.�.?-tec�.lista do Departamento de Saúde do Estado.---1IIIIi! Consultas das 14 às 16 horas, diariamente
Rua João Pinto - 7 (sobrada)

ImSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINIVO

Banho de leite quente para os soldados'
enquanto as crianças morrem de fome

Nova Iorque, junho - (Serviço Jcurnal", de que não é mais permi- r sendo usado para o fabrico ele lá
O O· I Mespecial da INTER-AMERICANA) tido fazer cruzes para sepultura, nr tif'icial em Hainut. E' certamente r. Ja ma oellmann

- Através ela imprensa ilegal que, gaiolas para pássaros ou ratoeiras, impossível no mom.ento saber e?Ca- Formado pela Untveretdads dea-pesar-da terrrvel vigilâncía da devido à falta ele metal. Um dos as- Lamente o que se faz com o leite:

I Genebra (Suíça]Gestapo, não deixa nunca de círcu- pectos menos tranquilizadores eles- tudo o que cm Bruxelas se pode
lar nos países ocupados e na pró- sa economia que vem beneficiar os informar com segurança é que êsse I Com prattca n08 hospltaís europeuspría Alemanha é possivel ter algu- ratos propriamente ditos e também precioso alimento faz uma enorme

I
Cllnlca médica em geral, pedíatríamas informações sôbre a vida que os ratos nazistas que tudo arreba- falta.

. . doença! do sistema nervoso apare:o povo está vivendo debaixo ela nham para a indústria alemã, é o Notícias recentes ela Bulgária _dl- I lho geníto-urtnarío do ho�eDi"Nova Ordem", O que chega até fdt.O de que a produção de banhei- zem que (luas grandes co�nposlçoes e da mulher
nós são detalhes, sem importância 1'08 caiu de 75 por cento e a de aque- s� encontraram na estacao <:le Ka- Assistente Técnicoem si mesmos, porém expressivos cederes de 90 por cento. m, notz, fazendo rebentar deis tan- D r Pau lo Tavcomo índices ele uma situação que, "Le Pays ReeI", de Bruxelas, fa- ques de gasolina, have12do.mo�-tos. ares
dia a dia se torna mais dramática la da escassez do leite e veicula o e feridos em consequencia desse Curso de Radiologia ClínIca com o
não só para os povos oprimidos boato de que o produto estava sen- ato de sabotage, que _

a nota ?ficial dr. Manocl de Ab�eu CampanarIo
sob o tacão nazista como para o do enviado para a frente oriental, atribue a um "descuido do sínalet- São Paulo). E8�eClalizado em HI
próprio povo alemão, que eleve ser não para alimento das tropas ale- 1'0", versão que a Gestapo absolu- giene e Saúde Públlca, pela Univer-
incluido entre êsses oprimidos. A más, mas para proporcionar aos tamente não aceita. Ildade do Rio de Janeiro.
própria imprensa legal alemã, re- s.cldados banhós de le'ite quente, A imprensa alemã publica cons- Gabinete de Raio X
gídarnente nazista e severamente considerado o melhor meio. de rea- taptemente notícias de ca�tlgo in- Electrocardíografta clínicacontrolada, fornece as vezes ele- mrnai corpos gerados pelo inverno flingídos a mulheres �lemas que Metabolismo b Imentos para que se possa julgar Certamente agora, com a primave- manifestaram ou que fOra!!l acusa- asa
das condições internas do país. ra, não serão mais necessários das de manifestar algum interesse Sondagem Duodenal
Da Bélgica, por exemplo, vem a êsses banhos. Diz-se, porém, que a sentimental por ��ldado� inimigos Gabinete de líaioterania

notícia, publicada no "Nouveau 111,Ü01' parte do leite disl,;nj vel está presos, Os casos ja publicados são Laboratório de microscopia emuito numerosos e para se medir o , . , .

rigor do castigo basta dizer que a análise clín ica
senhora K. N., segundo o "Leipzi
gel' Neueste Nachrichten", foi con
c'€nacla a sete anos ele prisão por
ter tido um "flirt" com um polonês
na fazenda de seu pai. Em Buer-
bach várias moças foram enviadas
pára um campo ele concentração
IJOI terem namorado prlsioneiros
Franceses. Ao mesmo tempo é no
tavel a constatação (lo "Aalborg
Amstidende" ele que depois ela
ocupação nazista aumentou de 40
por cento o número ele jovens di
namarquesas que desaparecem".
Quando por acaso são encontradas
estão sofrendo ele moléstias repug
nantes e contam histórias que cer
tamente a imprensa não pode pu
blicar.
De Viena vem a notícia de que

para poupar luz e combustivel a
Casa da Ópera só pode abrir qua- \tI'O dias por semana. Finalmente

Ihá a assinalar notícias ela Sérvia,
onde um grupo de 2.000 guerrilhei
ros caiu de improviso sôbre uma
aldeia anele havia um destacamento

'1
�- I �nazista e o dizimou. O "National

Zeitung", de Essen, comentando DR BICARDOessas atividades dos patriotas

sér-I
.'

.

I
vios que transformaram as suas GOTn"'SMAl\.TNmontanhas em uma "ilha da liber- _L � 1.�
dade" diz que "os sérvios não me-

da recém ser uma nacão". O ódio na- Ex-chefe de clínica
zista até agora fo(impotente para do Hospital dedominar o bravo e destemido povo,
e quanto mais aumenta o número Nuernbergele execucões tanto maior é o sen-
timento popular contra a opressão (Profs L. BUi khardt e
bárbara elos "camisas-pardas". E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações de plastica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 1:?, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARE;;

_ (Assistente do prof. ôanson)
I ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS

I
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 - Te!. 1461.-Residência t 45ó
Residencia à rua Esteves

Junior 20. Telefone 1.131.

il�---� Dr. SAVAS LACERDA
Dr. BEZERRA LEITE Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

CLÍ.N I CA Ausente durante o corrente mês ..

,

�IEDICA
VíTOR ESPINDOLA e

FAMíLIA
participam. a seus parentes e
amigos e contrato de casa-
mento de sua filha Soalda com

,
Io sr. Natail Pinto Mesquita, ,

Consu tas das 5
em deante.

�;7.��7 11__R_u_�_E_�_��_�_�_�_�_�_�••2_8_-!SENHORA
participam aos seus parentes
e amigos o noivado de seu

I Ifilho Natai! com a srita. Soalda Dr. Antônio MonizEspindola.
00DCXlCD01XXXlDCOO�00DCXlCD0OOOCD<X>O de A r agão

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

de senhoras.
CONSULT6RIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 boras.

HESIDÊNCIA: .

Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Rua Fernando Machado, I
Telefone 1.195

Pt ORfA NOPOlIS

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.
CONSULT6RIO: R. Tra
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 3.3

Sobrado

boras

Attende a chamados
14

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 !loras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Pllone: 1392 -

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

Situa.da em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

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

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

e Farádica, .

Cozinha dietética. r -r-'""
-v

Laboratório de análisês clínicas
.
•

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

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

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

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
__l_· . -NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C It Pela manhã, das 10 às 12
on�u cU: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Apert. j\(I� mento e Longa Prática no Rio de JaneIro

Consultas diariamente Pe�a manhã: das �O ás 12 horas
a tarde: das 15 as 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Resldêncla: Rua Presidente Coutinbo, 23.

OLHOS

Dra. Josephina S(hweidson
M E·D I C A

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

"/
I

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a.fe0 ����de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Deuartamente de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Te!. 1426
Residenci8: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA Dl�etOJa��ic\�SP�:1
. Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e DOlenç&s de Senhoras.
Fisioterapia: Dia'termia, infra-vermelho e Ultra-Viúleta.
CONsULTAS: Diariamentes à� 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologill

do Hospital Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratalllento
sem operação e sem dõr. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderll da
tratamento da GONORRÉIA CRONICA. no homem e na mulher. por p/oce
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação elnfra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sil1gue,

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESlDtNCIA: Rua João Pinto. 9. - 1el. 160i.

Dr. LAURO DAURA

J
I

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cumprindo AO PE' 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 Q 150$000
Tailleurs pura lã a 140$000
Casacos 3/4 a 65$000
Capas de borracha estampadas
artigo moderno a 110$000

•

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

.

•

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

\

"

abe O leitor que é istO?
As Ires figuras ao lado representam:

ao alto. um microscopio; ao centro, a ca

beça de um verme da Opilação grudado
no intestino de um opilado; e, em baixo, a
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. por meio dos quaes se agarra á mucosa

do intestino.
Graças ao grande augmento que o mi

croscopia permitte. pode-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a bocca, sendo uma espede de
ventosa, chupa um pedacinho de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse peda
cinho se enterram os dentes minusculos que
CI ultima figura mostra.

)ii' Assim, fica o verme solidamente ínstcl-
lado, lugando, dia e noite, pequenas quan
tidades de sangue, através o insignificante
orilieio aberto pelos dentes, ao mesmo tem

po que lança no sangue um veneno próprio.
Esse é a obra de um verme só. Imagine

se. agora, o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trczer

no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desta doença que tanto ataca a população
do Brasil.

Felizmente a Opílccõo é combatida
com efficada pela Neo-N9catori.n.a. Uma

, só cose de Neo-Necatorina basta, as m�
• das vezes, para matar todos os vermes da
Opílccõo. limpando completamente O iu�
testino do doente. "

e \

ColOraDa
� , �." :

• �, • . '_' c"� : .1" ..,� ..... :

�)I
i,

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO M_ 33

i
�l

Altas novidades em Boléros

Para Homens
Capas de gabardines desde 145$000

» lt 1/2 cinto
inteiramente forradas a seda, a 240$000
ôweters 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 Criancas

IMPORTANTE: OS ARTIGOS DE PREÇOS INFERIORES A
200$000 Só VENDEMOS A DINHEIRO !

de péle.

Como Hitler pretende colonizar a Bélgica
para a sua «Nova Ordem»

\Vashington, junho - (Serviço municipais e estaduais foram igual
especial da INTERAlVIERICANA) mente demitidos. Os sindicatos tra
- As legiões de Adolf Hitler não balhistas foram dissolvidos; apenas
realizam apenas a ocupação mili- um sindicato pode funcionar, sob
tal' das nações esmagadas, Com as a chefia de adeptos do nazismo,
fôrças de ocupação surgem também mas o número de seus membros é
as autoridades encarregadas de sa- insignificante.
quear e escravizar a infeliz vítima. "Os alemães desenvolvem todos
E um exemplo frizante do impiedo- os seus esforços para influenciar o
so saque realizado pelos conquís- espírito da população, Todos os
tadores nazistas é encontrado na jornais são controlados pelos nazis
Bélgica, tas, e grandes somas são despendi-
A história da exploração da Bél- das pelas autoridades alemãs para

glca pelos nazistas é narrada pelo estimular sua circulação; porém
sr, R Ardenne, conhecido intele- todas as infcrmações indicam que
ctual belga, num folheto intitulado a influência dêsses jornais é extre
"A exploração da Bélgica pelos mamente restrita, O rádio está nas
alemães", que foi publicado recen- mãos da administração nazista, e a
temente pela Instituição Brookings audição de emissoras estrangeiras
de Washington. é proibida sob a ameaca de traba-
"Ao se apoderarem dos suprimen- lhos forçados, Nas Universidades,

tos belgas", escreve o sr. Ardenne, numerosos professores foram demi
"os alemães recorreram à apreen- tidos e substituidos por alemães ou
são direta, particularmente na pri- simpatizantes do nazismo, prática
me ira fase da ocupação, bem como esta que encontrou grande resís
aos métodos de requisição e com- tência e resultou no fechamento da
pra., Os alemães costumam usar Universidade de Bruxelas e na re·
qualquer método que possa dar messa para os campos de concen
bons resultados. Se um método íra- tração de alguns de seus professo
cassa em seu objetivo principal, res.
êles imediatamente recorrem a ou- OS MESMOS l\IÉTODOS DE
tro", SEMPRE

"As autoridades nazistas pro
curam avivar as divergências en
tre os belgas de língua francesa e
os de língua flamenga; ao mesmo
tempo, os nazistas fazem uma in
tensa propaganda em favor da
idéia de solidariedade européia.
Pela imprensa, pelo rádio, por to
dos os meios disponíveis, a popula
ção é constantemente convidada a
colaborar com as autoridades ale
mãs, a-fim-de eliminar "o domínio
do mundo pelos anglo-saxônícos'' e
estabelecer" uma Europa "livre",
tendo naturalmente Berlim corno
centro".

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

Não comprem sem verificar os nossos
preços!

IIA MODELAR'1

Machado & Cia.
Agências e

Representações
Caixa postal - 37

Rua Joio Pinto _, 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agentes nos principa"

muncípiol do E.lado.
17P.
_.._.--- .----------........-- __-

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos- E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
leu f!pdo deve derramar. diariamente.

ao ... tomago. um litro de bilis, Se a bilis não
corre livremente, 015 alimeates não são
digeridos e apodrecem. O. gazes incham O
eatomall;'o. Sobrevém a prisão de ventre,
Voei aenf,e-ee abatido e como que envene
Dado. Tudo é amargo e a vida é ummarbvrín,
Uma simp)ea evacuação não tocará a

uma. Nada ha como as famcsas Pillulas
CARTERS para o Flgado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílis, e TocA sente-se disposto para tudo.
Não causam damno: são suaves e contudo
.10 maravilhosa. para fazer a bllis correr

Uvr.mente_ Peça a. Pillulas CARTERS
. para O Figado. Não acceite lmitaGill,
1',,- 3$000

ALUGA-SE

INTIMAÇÃO E AMEAÇAS
"A-fim-de conservar as emprê

sas industriais em atividade, as au
toridades alemãs se valem da inti
midação e das ameaças (inclusive
ele trabalho forçado e morte) bem
como de refinados métodos de ne

gociações e de propaganda ideoló
gica.
"Um amplo controle foi estabe

lecido sôbre toda a administracão
belga, Os governadores das 1)1'0-
víncias foram demitidos e substí
tuidos por governadores militares
alemães, Numerosos funcionários

Vigilantes contra o «exército invisível»
Rio, 30 (D. N. P. A.) - A ra, quando os moços têm de ser talitários, enganou muitos bra-

propósito da próxima manifes- incentivados. sileiros. Ficou sendo como que

tação estudantíl contra o "ei- Referindo-se ao artigo um digo entre as doutrinas es-

xo ", a reportagem ouviu o dr. "Quinta-colunas internos", de- trangeiras e aquelas que qui
Alfredo Monteiro, catedrático I clarou: "Houve um movimento seram implantar no Brasil,
da Faculdade Nacional de Me- pretendidamente nacional, de c?r:.trárias à nossa índole e tra- Vende-se ou aluga-se
dicina, que aplaudiu a iniciati- cunho nazi-fascista, que obnu- díção. Contra os remanescen- A casa sita à rua Frei Ca
va. Acrescentou que considera bilou o pensamento de alguns tes dêsses perigos, em suas ma./ neca n.O 70. Tratar no Bem
crime silenciar na hora em qU8 homens no, Brasil. Êsse movi- nife��ações de quatro de julho, co de Crédito Popular e

grave perigo ameaça nossa ter- mento, similar aos regimes to- os Jovens devem precaver:s�.; Agrícola de Sta. Catarina.
Apelo para a mocidade af'im- Rua Trajano, 16. V-43
de-que demonstre espirito de
elevação, disciplina e ordem. GRATifICA-SEFaço tal advertência, porque o

monstruoso exotismo a que me

referi, muito embóra posto f'o
ra da lei, sobrevive em certas
camadas, sobretudo entre os

ambiciosos do poder. São con-

Oculostra essas vozes divergentes do
sentimento pátrio que precisa
mos estar alertas, permanente
mente. Nunca é demais chamar
atenção para as insidiosas ma

nobras do exército invisível ".
Concluiu, citando a frase de

Mac Arthur: "Só é digno de
viver quem não têm medo de
n10rrer" .

Para família de tratamento
aluga-se, á Avenida Mauro
Ramos n-. 156, um prédio de
2 Pavimentos, com garage,
tntormações pelo telephone
no. 1658

a quem achou e entregar à rua

Fernando Machado-38, um es

to io de couro com 8 ou 10
chaves. 5 v.·3

Perdeu-a � um

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

5vs- 4

.--XAROPE-

1055
AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESFRIADOS

*
TOSS sO PODE FAZER BEM

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

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

Clube Civil Catarlnense, sob a presídêncía do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo.

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

Matricula: t 5$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

V.- 27

Aumente sua renda
desde jáPessoas residentes em qualquer praça deste Estado ou

do pais, sem prejuízo das suas ocupações; terão sua ren
da aumentada imediatamente, num ramo distinto, facil e

. de futuro. Bscreve-nos sem compromisso, nedindo maia
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo,

Cabelos brancos 1
MARAVILHOSA I

LOÇÃO

Pre'd-o Vende-se o préI dio sito à rua J9in
ville, n- ?7. Tratar à rua Je·
rônimo Coelho, 36. 7vs-4

VENDE ·SE' OU ALUGA·SE
Uma casa de moradia, nova,
construida de material de lei, à
rua Nestor (Vila Mariano), em

João Pessoa (Estreito). Informa
ções à rua Vidal Ramos, 65.

7vs- 8

«Bungalow»ALUGA-SE um "bungatow'
com todo o conforto. Ve r e
tratar à rua Joinvile, n-. 10.

10vs.- 3

Piano
Aluga-se um Piano Pleyer,

em ótimo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
71 A. 5vs-5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Farmácia ((Esperança))do
'

farmacêutico NILO LAUS

o ESTADu Quarta-feira, 1 de Julho de 1942......................................Ba@Bmme••�..i..zneã.7mn�SP&�·�,,��T�..�·Bm��,���••m.7 � 3].--..r.·.�..��..-.

"'O ESTADOttr
DLUUO TE8PBRTIIO
Redação e Oficinas l. Roa

João Pinto Jl. 11

TeL l� - ex. poatalut
-

:ASSINATUlUI
lIf. Caplt&h

A.D. •••••••••••

Semestre
Trlmestn ••• • •• 15$000
Il� ••.•••••• ••• lfOOID

No IIlterlori
Ano ..••••••••••

Semestre .••••••

TrimMtre ..••••

AnÚDCiOll mediante contrate

08 originais, mesmo MO pu
bllcadoa, 010 serão de'Yolvidoll

A d:ireção não se re.sponaabi-

lUza
peloos eoneettos emitidos

@
DOe artigos usinadoe

�
--

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

MONTEPIO DOS SER
yIDORES DO ESTADO,

I
a Travessa das Belas
Artes n ,> 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. alt.-19

�---------------�

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

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

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

i S8J>AS i• •
• padrões maravilhosos, finíssimo 'acabamento -

: das melhores fábricas do país, são i" encontradas nos balcões da e
• •

! Oas .l ;� .

: Díáriamente recebemos novidades :• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

PIANO
Vende-se LID piano, BORD,
em ótimas c indiçõ es. Rua

Esteves Junior, 48.

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de bcrrache.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS ,roi'_'",

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do
Mercado, frente à Casa Heepcke),

FONE 1.642

/9D 4HfI
ptopud

ENFERMEIRA

.'

) 'r< .• Jj.

A aproximação do perlo
ido mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A simples lembrança dos so

frimentos que se avizinham
perturba-lhes a tranquilida
jle e as põe em sobressalto.�

No fim de um ano, qÚâit.
to somarão êsses dias de de
res, roubados aos afazeres e
ás alegrias da vida?

Afaste de si os padeci.
mentos periódicos. A SAUDE;
DA MULHER - regulador, tõ
nico, entl-doloroso - é o reme·

dia que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome:

o r�� Ii� s�.� virtud��

Á SÁUDE DÁ -MULHER
Balancas «Santo Antônio»,

de todos os tipos para todos os fins
Representantes: JURANDYR LINHARES & CIA.

Rua Felipe Schmidt, 34 ISv.alt. 6

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. 5'30$
7 valv. 59:1$, para pilhas 500$, para
acumulador 700$.

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

Companhia c Aliança �a �aia.
FlJndãd� em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoa

Dados relativos ao
Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidéldes assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) •

ano de 1940
Rs, 9.000:000$000
• 54.700:000$OClO
, :1.929.719:000$000
• 28.358:717$970
• li5.964:965$032

7.323:826$800
22 354:000$000

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

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prlncipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.
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Um �ims, es�an�ol �enuncia o nazismo
wasnínston _ J10 -�E

- (:nter- restrito c constante sõbre a Infle-

Americana) _ O era' 1 Franco, 'vV. C. News Service", desta capí- xível condenação da Igreja contra

para instaurar na 'pa::PEll1a o s:_u tal. Eis os seus trechos principais: êsses êrros, e sôbre as persegui
Estado Nacionalis né o dispôs "Surgidos, como o comunismo, ções religiosas, ímptacáveís e tena

apenas ela coopera, at plva de to- (os principais nazis), ele uma fon- zes, que se levam a cabo nos paí
elos os Estaelos tot,án__;_Js .da E:-l- te materialista ou panteista, seria ses onde se estenderam tais aber

ropa: teve também ,iv,--I simpatia difícil determinar a diferença es- rações. Aceitamos versões teuden

elos prelados espan15. qu�om rara.s sencial das suas substâncias f'íloso- ciosas que fazem recair a respon

excepções, as altasigu'O ! ras eclesi- ficas e teologicas. Que a doutrina sabíltdade dessas perseguíções sô

ásticas espanholas for maram ao da dominação, na ordem social e bre pretensos crimes políticos, co

lado J" famoso soledo, _ A que tinha política, por parte de uma classe metidos pelos próprios persegui.
feito uma )rilhanteCar�o rcíra mili- - a classe trabalhadora seja dos. Esta é a razão do perigo espe

tar guerreando em /lana frocos con- substituída pela dominação de uma cial que significa para a nossa pá
tra os infleis, No erantJoP, os mou- nação ou de uma raça é coisa com- tria a falta ela informação, que as

ros amígod ela Es!,l1hildl', também pletamente acessória, do ponto ele autoridades permitem.
deram a sua coopfaÇãl (O ao gene- vista da Religião e ela Moral". O perigo especial que ameaça 05

ral Franco para forjar ':ro-'l Espanha "Circulam entre nós - continúa católicos da Espanhaa depende,
"una, sola e indiviE)le" I· o bispo - publicações contamina- mais elo que das próprias doutri-

Umas das figura' da , ! Igreja es- elas por essas ideologias erróneas. nas, elos elementos ou fautores cír

panhola que, com ;Iaiomr entusías- Já se anuncia a próxima versão cunstanciais, produto do período
mo, formou então a.lacú lo do "cau- para o nosso idioma elo livro - o de confusão e de paixão ern que

dilho", foi monsen�JI' erFiclel Mar- "Mein Kamft" - que figura como vivemos, à sombra elos quais êstes

tinez, bispo de Cal�horti(fa. Hoje, o símbolo desses êrros, todos êles êrros pretenelem também penetrai.'
Rev. Martinez, muua c' Ji:arta pasto- condenados pela Igreja. Sustenta- na nossa Pátria.
ral c1irigida aos seufie,s is, peniten- mos com os países ou nações onde Nada se opõe mais à nossa digní
cía-se do êrro e cl:amiflci corajosa- se propagam livremente êsses êr- dade cavalheiresca de espanhoís
mente a atencão dõs d�teus compa- ros, as relações culturais mais in- do que êsse espírito indecoroso

tríotas para 0- perig, n�lelzista. Êsse tensas, e intercâmbios, ele toda a que está sempre disposto a aplau
importantíssimo CJCl1,Htnento foi natureza. Impõe-se um silêncio dír servítmente os atos do dono,

publicado na ínteg'a I::: pelo "N. C. sejam bons ou sejam maus.

----------�-b --------
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Washington, junho - (Serviço
especial da 1 nter-Americana)
Cllllrchill, mais uma vez, cruzou
o Atlântjco e chegou aos Estadus
L'nidos. As razões dessa viagelll
cncontram-se na necessidade de
abl'ir um no,"o fronl na Europa,
comprimindo enlre duas baionetas o
llIonstro nazista. Nas estepes da
Hússia, o fracasso das "panzers"
\'ai dando que falai' ao mundo in
teiro e o dr. Goebbels ve-se aturdi
do elll forjar desculpas que mas
carcm a verdade. Os "raids" da
HAF, pulverizando os eentros de
produção da hacia do Rhur abate;11
o 1I10nll das populações obreiras,
levando o des{mi1ll0 C' o lla vor ao

coração da raça "ariana". De joe
lhos no chão, exausto e desespera
(lo, Hitler ainda lenta aculilar os
defensores da liberdade no mundo,
num esforço suprem\) para saln1!'
a cabeça do destino sombrio que
lhe reservam os aliados.

.

A conferencia de \Yashinglo]],
enlre o primeiro ministro britâni
co e o chefe do execulivo dos Es
tados Cnidos assentarú as bases
da segunda fase da guerra, tra
çando rumos à ofensiva aliada
pelo Ocidente, nUllla cruzada de
redenção às populações escravizH
das dos países invadi(los. Hitler,
prevendo o auxí] io espol1 tàneo que
serú pres1ado aos soldados da li-·
berdacle, já mandou desocupar as
cidades do .litoral francl-s, com

primindo os seus habitantes 110 in
terior, sob uma vigi lância sevcra
e impiedosa. Observadores aero
náuticos tê em forneeido informa
ções de grandes prepara li vos béli
cos nos países ocupados, tais como·

constmções apressadas de fortale
zas, trincheiras, casamatas, e de
uma cinta de artilharia moveI lo
comovendo-se sobre trilhos ao 1011-

tcites e cis1 ;;;;;;;
Aprovadl PI SI � - H.a 221

110 D'
-----------,tjFIL.--------
Cacholl ;:��('fOX»
Da rua T, IraS'ntes, nO 35,,

IS ii .

desapareceuCllabehcochonnho
«Fox», tipOC01. ), �e pelo
vermelho, Cj ,-E�olelra ta

cheada ao RV:. e o qual
d "R II

atende pelo3 a 1ft ie e ex

Gratifica-sEIo !lleSlOm o levar
à dita casa.gar 5vs-2

)m�----··_-

I=----sit
PO •

IDr, ALlrni�.N�AVILAeroCO:NUZOJ )0 a'
do :ficÍ(

AD\ l,per�DO

I
.. �s d,

Rua VidaI11tIr.;,d)OS, n°. 30
s le 1'., -

=====:38 )reft-------

lid\U�12��'
!ep�
10 q

Dido:

f
I

o seu esc
«Deo

(das 9 às
Residência

apar

:a aos seus a

js que mud0u

� para a rua

I »n° 23.
I :\� das 2 às 5)
�JI Porta Hotél"
-

nto 112.
.,..O-Fone: 1277
.=-------

I centro, ótimo salão,
itório ou casa

I à Rua João
ltar à Rua Fe·

19. (Casa
15vs·2

Salá
ALUGA-S
próprio pj
comereial,
Pinto, n° 9
lippe Sch
paura).-

II

Invasao
-

AUTORIZADA A FUNCCIONAR .E F'lSCAUZADA PELO GOVERNO FEDERAL
SÉDE NO RIO DE JANEIRO

Capital: 2.000:000$000 Realizado: 800:000$000
Títulos contemplados nos meses de Março. Abril e Maio de 19..2

mm .. �--------------------------�I--�I--------I l\1ens·1 Prêmios
K O ;U J� S I,OCA LlDADES

! I................................................�� ..� :.:::. ..R.e.c.eb_i.d.O.S.
12 \
1� I20

7� I70
10

2� I21
14
14
5

20
5

93
66
4

47
](j
10
43
42
32
19
3'
3
.4

102
n
62
42
2

76
3

72
8
5
6

52
53
22
13
13
5
3
3

71
1
2
10
30
25
36
3
2

40
30
16
1

G5
19
lG
8

21
12
23
11
11
2
2

27
10
16
5
14
2

Bernardo Miranda , , , ,.

Antena!' ele Sousa .

Álvaro T. ele Castro - Rua Buenos Aires n. 228 .

Daphnes M. Pereira Sousa - Av. Ggo. Vasconcelos n. 3� .
:\1ár'io S. Magalhães - Rua Quitanda n. 51 .,' , .

Carlos Coelho - Bheringer- & Cia. - Rua Dr. Alminio n. 79
Julieta V. ela Costa L. Per-eh-a , "" ..

De. Otávio Lupe Duarte " , .

Alzira Tito Sousa , .

Américo Ber-t il Carla San - Av. Pedro Alvares .

Maurtl ío José Beires .

Emília Novaes , , .

Manoel Novaes , , ,.

Antônio C. Braga , .. , .

"Valter Vieira Chau - Rua Boa Vista , , .

José Laurindo César , , .

Paulo Pflug - Rua Cel. Sampaio n. 188 .

Olivia Silva Rezende .

Braulio M. Soares - Rua Vele. ttamaratí n. 32 .. , .

Acrtsio Furtaelo .

Míquel ina Bifulco - R. São Bento 11. 238 .

Franz 1\Ientges - Av. Graca Aranha n. 26 .

Mustaf'á Lemos
-

, .

Vital' Augusto Stroka .

Sebastião Ferreira Cunha , ,.

Maria Clarisse de Carvalho , .

Antônio Prado Silva " .

Gustavo Oberg , , .

Oerhard Heinzelmann , .

Enéas Franco de Sá - Av. Rio Branco n. 109 .
E. Ferreira da Silva ' .

Afonso Cardoso Gaspar - Rua ela Canelelária n. 19 - 50 anelar
Ernesto F. Schroeeler , .

Frank Storkinger - Rua ela Passagem 11. 188 , .

Adahy l Marques Rosa ._ ,

Romeu D. Borges (menor) - Trav. Adolfo n. 23 .

Nage Maron .

Heroina ela Silva - Rua João Pessoa .

Maria J. Ribeiro . 1- , .....••••..••

Antônio B. Peelrosa - Pça. Olavo Bilac n. 18 , .

Kazuo Nagao .

Henrique Hrllbr-echt - Av. S. João 11. 128 .

Antônio A. Alves .

João Bezerra ela Costa .

Josefa ele Oliveira Leite , .. , .

Guilhermina Neto - Rua E. Veiga 11. 256 , .

Ubirajara Mar-tins Argolo , .

Luíza Alves Barreto .

Julieta V. ela Costa Pereira , .

Oscar Gitzler - Rua ,J'iraelentes n. 280 .

Alber-tina Salvany Petrucci , , , .

José Severino Filho .

José Mar-tins Leal - Rua Santa Isabel 11. 68 .

\·Vilson Schmielt , .

Geraldino Carvalho , .

Arnand io Pereira - Hotel Moder-no .

Plácido O. Melo - Rua 1\Iarcílio Dia" n. 237 .

DI'. F. Costa Sobrinho - Pça. João Lisbõa .

José Zotelli . , .

Fernando Cinaglia - Rua S. Pedro 11. lei, Ioja .

Guilherme Schneieler .

Olto Hanemann . , , .

João Carneiro , .

Tt.e. CeI. Fernando L. Biesca - R. Saç(i n. 11 - Piedade .
Aluizio Pôl'lo Caminha .

§?J��a ii�;�;iglr�'aga .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Alberto Gomes Vielal .

José Leitinho . . .., .

José Lopes Cavalcanti - Rua Ma.ior Facunelo, 1.525 .

Carmen Venta]Jani - Rua Liberdade 11. :35 - S. Cristóvão ..

Dr. José Alencar V. Soares - Rua Gai. Roca n. 194 .

Nilo ela Rocha Marinho - Rua Pinheiro "'Teneles n. 20 .

Caetano G. Mamanna - Rua Augusta n. 1.3G5 .
Antônio Pacheco - Rua Gal. Osório n. 127 .

João Rodrigues Ct-uYinel .

Hans Blaha - Rua Venezuela, 110 .

DI'. João Balisla de Oliveira , .

Brejo - Maranhão .

Campos Jordão - S. Paulo .

Distrito Federal , .

Distrito Federal .

Distrito Federal , .

Manaus - Amazonas , .

Be lém - Pará .

Carasm ho - R. Grande do Sul .

Beijôes, - Baía ,

Iju rí - R, Grande do Sul .

Corumbá - Goiás .

Ponta Porã - M. Grosso .

Ponta Porã - M. Grosso ,.

Porto Alegre - R. Grande do Sul,.
Araxá - Minas Gerais .

Antenal' Navarro - Pernambuco .

Porto Alegre - R. Granele elo Sul ,.

S. João d'EI Rei - 1\1. Gerais .

Distrito Federal .

Par-naíba - Piauí .

São Paulo (Capital) .

Distrito Federal " .

Cruzeiro - Santa Catarina .

A. Paraguassú - Santa Catarina .

Batalha - Piauí .
Russas - Ce�I'á... . .. I ••••••••••••••

Araíozes - PWUl ,.
Blurnenau - Santa Catarina .

Joinvile - Santa Catarina .

Distrito Federal , .

Recife - Pernambuco " .

Distrito Feeleral ' .

Rio Peixe - Santa Catarina .. , .

Distrito Feeleral , , .

Caho Frio - Est, do Rio .

Itabuna - Baía .

Ttabllna - Baía .

Campo Grande - 1\1. Grosso .

Poções - Baía .

Distrito Feeleral .

S. Joaquim - S. Paulo , .

São Paulo (Capital) .

Jtapípoca - Ceará .

Palmeira Índios - Alagôas , .

Palmeira rndros - Alagôas .

Santos - São Paulo .

Itag
í

- Baía , .

Iguai - Baía , .. .-
Belém - Pará .

Porto Alegre - R. Grande do Sul .

Bagé - Rio Granele Sul .

Maria Pereira - Ceará .

Distrito Federal .

Pouso Alegre - M. Gerais .

Cassum inga - M. Grosso .

Manaus - Amazonas .

Manaus - Amazonas .

Terezina - Piauí .

Piracicaba - São Paulo , .

Distrito Federal .
Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul
Blumenau - Sta. Catarina .

Santarém - Pará .

Distrito Federal .
Aracatí - Ceará .

Muquí - Espírito Santo .

DivinópoJis - São Paulo .

Propl"iá - Sergipe .

Pedra Br'anca - Ceará .

Fortaleza - Ceará ,
Distt'ito Federal '

.

Distrito Federal .
Tel'ezina - Piauí .

São Paulo (Capital) ,.

São Paulo (Capital) .
Araguarí - Minas Gerais ., .

Distrito Feeleral .
Distt'ito Federal .

TOTAL .•. ,., Rs.

Não esqueçam o pagamento das mensalidades: Em caso de interrupção rehabilitem
imediatamente os seus tltulos. E' suficiente pagar uma VlENSALIDADE para revigorar

o mesmo e evitar a perda do direito sobre o sorteio e salvar 8S Rua eJonomias.

O PROXIMO SORTEIO REALIZAR-SE-A' EM 30 DE JUNHO DE 1942
A Companhia Internacional de Capitalização é a única que tem SORTElOS PROGRES

SIVOS, Rumentando cada ano o valor do reembolso .•

Rua r de Março, 6-re2· andares-Edifício do Paço-R. de janeiro

IOFIL
Máquina de

�ONTINENTAL
escrever

5:000$000
5:200$000
10:000$000
5:200$000
10:000$000
G:200S000
G:OOO�OOO
10:000$000
5:000$000
5:200$000
5:200$000
5:200$000
5:200$000
5:000$000
10:400$000
10:000S000
G:400S000
6:000$000
5:000$000
2:800$000
5:200$000
10:000$000
5:600$000
5:600S000
10:800$000
10:400$000
10:000$000
5:000$000
5:000$000
13:200$000
3:100$000
12:000$000
11:200$000
5:000$000
G:200$000
5:000$000
12:000$000
10:000$000
10:000$000
10:000$000
11:600$000
5:8008000
10:400$000'
5:200$000
5:200$000
5:000$000
10:000$000
10:000$000
6:000$000
5:000$000
5:000$000
10:000$000
27:000$000
5:200$000
10:8008000
5:000$000
5:000$000
11:200$000
10:800$000
10:400$000
10:000$000
6:000$000
5:200$000
10:4008000
10:000$000
10:400$000
5:000$000
10:400$000
5:000$000
5:000$000
5:000$000
E1:000$000
10:800$000
10:0008000
5:2008000
5:000$000
10:400S000
10:000$000

607:700$000

Fios AYllIORE'
«Dois Cachorros» e ({ Pescador»

(ToÍ'cido e Destorcido)

Armazem Kotzias
-

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA,
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6lt2

{Defronte à casa Hcepckel

o ano da g,randego da zona (II.' in vasão. Tudo isso,
entretanto, pouco adiantará para a

segurança do regime nazista. O
exército de invasão preparado pe
los aliados será uma força de d('<;
truição monslruosa, dotada de todos
os reCLlr<;os modernos e admiravel
menle tl·eina<la. Quem visita os cmn-

pOS de exel'cicios do exérci10 hritâ
nico verifiea, desde logo, a rudeza
com que são pl'eparadas as unida
des de assallo que, ainda neste ano,
cruzarão a Mancha para libertar a

Europa.
O esforço bélico dos Eslados rni

dos e a produção das llhas Britâ
nicas alingem à cifras impressio
nanles, nunea regislradas na Histó
I'ia. O elemen10 humano das poten
cias dcl110crúlicas é da mais aHa
C[ualillade e o material que êle usa

rú, nem de longe, poderá ser COllt

parado aos equipamentos 'hunos,
construidos apressadamente, soh
uma chuva rliúria de bombardejos
arrazadores.

O ano de 19,j2, fical'ú na História
C0l110 o "ano da grande invasão'.
Os exércitos aliados da Grã-Brc
tanha e dos Eslados l:nidos, cer
rados ombro �\ ombro, sob a hau
deira da liberdade, varrerão da
Europa o espantallw dessa corj:1
de personagens sinish'os que o fu
turo cOl1l!ecerú com os nomes ('xe

crados de 1-1ill('r, Goering, Himl11lcr,
Goebbels e I-Ieydrich que Satan
ha.ia por bem guardar no seu reinn
de sombras!. ..
Passada a tOl'menta, o mundo rc

nascerá das cinzas da destruição e
do sangue derramado pela Ale
manha nazista. Os frutos da liber
dade não tardarão I11tlÍtO a ama
durecer e a humanidade, sob um
céu claro e benjgno, marchará, ou
tra vez de mãos dadas, abençoando
os esforços feilos pela civiIização
para varrer da terra a barbaria.

Estado nova.
Alberto

Negócio
Moritz.
5 V. -[2

Para limpar metal
e cristais

PRÁTICO e
ECONÔMICO

V'-37

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.
Acompanha-o planta, para
nova montagem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centímetros dA
largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centíme
tros, comprimento dois e me
ia metros. Forno aquecido
com lenha.Dois graduadores
de calor. Informações Da
ge,ência do ESTADO. 15vLi -l�

de
diréto com
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o ESTADO 1 d)f"��'�---,u:az ar"..",.,. MI

I I'O t J ' J
I "." Beneficência Maçônica j i�· $arinVida Social i emons raçao Ue re�uulo ao eixo 2ó,;�: �:l{J���ª:df:���f!��:�\a;A�;;�I,�:�::?!Fazem anos hoje: I os����l�a;:�i;�� �0�S��l�1��\a�� l.�����:��i� to munelial. Est"o dispostos a todos os �:l�a(����'a�r��a�����:�1t�:, (�:1��0�1aal���� «(ORDEM E TRABALHO». á SfiíaO menor Romeu Delaytti, ti- dade do Brasil para a passeata que vão I sacrií icfo s, a todas as renúncias pela pá- ritos sofrem, os últimos reparos 110 bar- II f dlho do sr. cap. Romeu Delayt- realizar dia 4, numa empolgante demons- tr ia. Aplaudem a convocação c10� .reser- rucão dos F'euianos. E os un ívcrsttár.ios íre eri '

.

ti, atualmente no destacamento tração de fé elemocrática e ele clara, ir- vistas. HomenageJa111_os Chef�S,IIIli1t�l'e�, não diminuem o ritmo elos seus uaba-

F Ad·� a IIos- . . . redutível, repulsa às agressões do Eixo, Expnmem o seu apoio a PolJtlCa Exter- lhos, numa demonstrarão de scu cntusl-

O�OS ['lrOamcheaO.r- I
'

da Força Pohclal de Curitibanos, A mocidaele das nossas escolas super ío- na do Goyêrno. Aclamam o Presidente ar-mo e de sua vibração, '-" "
res vive assim uma hora ele profunela

I Getúlio vargas. Ainda um aspecto da Comunica a Comissão Central que os �exaltação pan-amerrcanísta. I passeata monstro, que faz vibrar toela a alunos ela Universidaele elo Brasil acei-

i
.. Anl sas JoãoMas não será êstc, de certo, o único, cídade: é a proclamação elos estuelantes tam com a maior simpatia a adesão elos Para as festas Joaninas de Santo tUarlO;anasentido da maníjcstacão em que se reu-

I contra os 5a coluna, Os manifestantes do ginasianos. Grande massa ele 1110(.'OS do PdS'
nem, tocados dos mesmos sentimentos, dia 4 querem assegurar ao pais, solene- Pedro II se vão incorporar à passeata, São e ro e an ,;AD; ;
movidos pelos mesmos ideais, universi- i mente, que estarão ,sempre atentos, vigi- Conforme foi anunciado a concentra- ALEGRIA DA PETHr -Q n
tarios e g inasíanos. E' o prcnuncíamen- I lantes, implacaveis e que não daiáo tré- \:[lo para o desfile se fará às 15 e 30 ]10-

A
Encon tra-se à

veKndIL,_d·lfl·"onc 'Sto ela Juventude consciente. E' o seu I goas no seu combate aos íntmígos elo ras, na Praça l\Iauá. Os estudantes ele- � ,

clamor contra os bárbaros que procuram i Brasil, aos tratdores, aos que procuram verão apresentar a cadeiras de suas os- r'l"W'\azern I"IO.pcVl f St2destruir os mais altos valores elo espírí-
I

romper os élos da un ldade nacional. colas. O início da marcha se verificará ......... lo,o1Ii;;;

"'tto e os mais ilustres bens ela vida, Os 'Graças à intensidade dos seus esforços, às 16 horas, O caminho a ser feito é o 42 ._ Rua Conselheiro I
a II'

moços elo Brasil mostram a sua concí- a Comissão Central da passeata que se seguinte: ela Praça Mauá à Praça Paris _;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;�
ência viva elas possibilielaeles do momen- reune, díar-íamcrite, na "Sede elo Diretó- e volta pelo mesmo ítínerai-ío.

;SOLEXE lX_-\"CGC"RA�'Ã.O E BíDX(,'.\O
DA NOVA CASA PAHOQl.:lAL

Sen'unda-feÍl'a, (lia de Sâo Peelro c São
Paul�. rea lizou-se nesta capital a solene
inauguruçáo .e benção ela nova Casa Pa
t-cqu ial.
Presidiu a cerimônia, que se :lesenvo]

veu com tôda a simplicidade, S, ,1i:X:l'ia, o que à navegacão na reglao
sr. Arcebispo ::\feü'opolitano, que proc-o-

-

. .

deu ;1 benção litúrgica elo prédio, _ I do canal de Suez Eoi aba t
í

do
o ato foi assistielo pelas represemarocs dele tôdas a, Associações Religiosas, Reve- I por um e nossos caças, pre

renelo Clero, cl'estido, número ele IXU'()- I cipitândo·se ao mar. Dois
quiauos e pessoas amigas. A Casa Paro-t. ._

quial foi í'ranqu iada à visita ele t,?,]r,s, sobz-evivan tes da t r
í

pu l o çfio
que admiraram a comodidade e sóbr-ia f Ih' d

. .

clegância cio novo prédio da Paróquia, oram reco 1 os e aprIslona-
Os diversos aposentos, salão de reuniões, dos C m so de amadoreslocutório paroquial, Secretaria Eclesias- », O O concur

tica, Biblioteca, aposentos para os
,_,�� .... , .,_

--

locais, da Sociedade Dramática
He\"1110S, Padres elo intel'iar que se hos-
pedarem na Casa Paroquial, etc, etc, tu- "Dante Natividade", será leva-

I 1 I
" Clínica de Olhos, Ouvidos, Narizdo foi objeto (e OUV01' pe os paroqUlanos,

'

da à cena hOJ' e, às 20,15 horas,o dl', Ivo Caueluro Piccoli, engenheiro e Garganta do
qlJe sllpel'intencleu as obras ela constru- DR. TULIO RAMOS no Teatro "Álvaro de Carva-
cão ela Case Paroquial) foi vivalnente

A. HORélogiaelo, recebendo os cumprimentos elas Assistente efetivo do Serviço de Olhos lho", a hilariante peça em 3 ,

LT1'-pessoas p1'esentes, "Gabriel de Andrade" na Policlínica
atos, de Hel'tor Modesto'. "A U t.AF I, t 'I) 'cIos sa11t'111 'aos lllt:>. Geral do Rio de Janeiro, COJl1 curso

OI'oram C IS 1'1 UI, I 10S ,l �
• Ily Eden telegr aassistiram a cerimônia, como lembran,'a de especialização e pl'ática de ouvi- bôa mamãe", em pról da ere- Oela inaugul'a<:ão, dos, nariz e garganta no Serviço do sr. Ar o Congresso egiO Revmo, Yigál'io ela Paróquia, em Prof. David Sanson, na Policlínica de ção do túmulo de seu saudoso fagraelecimento do sucesso dessa antiga, Botafogo - Rio de Janeiro o� ao pre:"S tl-Ihe que a Grã

aspiração paroquial, celebrará a111al1hrl, 1 Praça Pereira e Oliveira, 10 - patrono. pCIO, declal disposta a defenem intenção elos que contribuiram c Fone, 1009 Dad a f n r dade do especoncorreram para essa efetivaçfto, Missa Diariamente, das 9 às 12 horas _

a I a I -

Bretanha e:E:S cS
festiva, na Cateelral Metropolitana, no aI- táculo, é de se esperar grande der o Egitc ....

tal' ele São José, às 7,30 horas, Segundas, quartas e sextas das 17
fi

A •

d 'I
...

Ontem às 16 11s .. último elia elo mês con- às 19 horas a uenCla e público aque a casa mde Auchinlecsagnltlo ao Divino Coraç'ão cle .Je,ús, em de diversões. O al-presença dos membros do Apostolado ela �r .

.DI\tando das forçaOra(:ão, realizou-se a solene entroniza- Foram estabelecidos os preços assumiu o � frl'ca do Norte.,'ão da imagem' (lo Sagl'aelo COl'açüo de Comido de estudantes d 15$000eJsús na nova Casa Paroquial. e , para camarotes; britânicas (l_.ixG· _Está agora Florianópolis dota ela ele contra o eixo 3$000, para poltronas; e 1$000, .
,..L ema em CursquU111a Casa Paroqllial condizente COlll �cu A ffervor l'eligioso e com O seu pl'ogTe,;so Rio, 30 - COUl O apoio de para gerais. o ensn canedesenvolviment

Caspa 1 LOÇÃO lUARAVI. REFORC.OS PARA OS ALEMÃES
mate1'ial. todas as classes, realizou-se on- ;, está em pl�lrtasn que suas linha

LHOSA! Q t Aluga-se um, tem, em Niterói, sob intensa Sábado próximo, 4 de julho, Os russos n ;:>ido. Apesar d
Moscou, 1 (R.)-A emis- u�r O ' t hU para solteiro, vibração cívica um cOl1ucio no Cine-Teatro "Império", do se en am ',vaI vuação em Sebas

C V I
soro soviética informou que e a

ruz erme ha Informação nesta redação. monstro promovido pelos es .. Estreito, o Centista R ,F .C. ser grav las ;ão resiste co
mais duas divisões germâni- 5vs-l tudantes da capital fluminense. levará a efeito um festival lítero. topaI, a gm 'smo.

R -I
- cas e U1TIa ramena chegaram d

.,

I t. •

ras) eIra Estiveram presentes, - ten- -musical em que tomarão parte a mlfave ":emerecentemente à frente de CaSlla 1 LOÇÃO lUARAVI· ,,' "

do sido delirantemente aclama- elementos apreciaveis do tea�ro eixo , no se

Patrocinada pelas alunas do Sebostopol. LHOSA ! dos pela multidão - o Inter'- de amadores, daquela locali- As forças ------.éste de Marsa
«Curso de Samaritanas'), enti. ventor Amaral Peixoto, os 1'e- dade e da capital. Será apre- avanço par-1giram Tuca.
dade mantida pela tilial de nos- presentantes dos SI'S. Jefferson sentada a esplêndida revista Matruh, já

8*
'

:�Ci�����oe���t:r����ni�f�i� �� Peca s �enUIIlnas FORD �e���:.ry, Embaixador da Ingla- �'e�f��:�s. N���f�:' J::gaas:u;��� Eg�t� ��gies� !;::;:s�i�:�a ;
corrente (sábado), no Clube (<12 O comício de ontem conSi i- gada, trio cômico, nela tam- frentar o rá__: avanço do gra
de Agosto», uma ar.imada ((soi- tuiu um libelo vivo às maqui- bem atuarão. Rommel.rée» dansante, em benefícioda' , nações dos países do "eixo", O produto dêsse festival rever- B da JugosláviCruz Vermelha Brasíleira. Inú-

SO'
. ,. e a vibração da assistência, que terá em benefício da construção O rei Pec' A'rer várias cid

meras surpresas serão apresen- com os cOnCeSSlOnarlOS: interrompia a cada trecho os do campo de desportos do Can- depois de petiml Unidos, decl
tadas no decorrer dêsse saráu. oradores, foi esplendida reafil'- tista R. F. Clube. des dos Esta alemães visse

Os sócios do «Lira» e do Clu- Tuffi Amin &: Irmão mação do repúdio brasileiro O preço único será de 2$000, rou: - "Se: lqui, pediriambe "12de Agosto" estão isen- _
aos inimigos da liberdade e da principiando o espetáculo às 20 o que tendeI �smo".

tos do respetivo cartão-ingressa. Cons. Mafra, 54-(alxa postal, 111-Fone 16651 justiça. horas.
,

paz amanhã "

000:-----
Q•••••••••••�••••••••••••••••••••••• �••••••••••••�••••··.····�•• ···�7�9:�····• I· •

•
8,358.
;.964'

i IA ASA �a.$ laM.O�·�;�• iphal

: fará durante todo o corrente mês a mais sensacional liquidação de todos os tem) IS

: Lãs-Sedas Usas e estampadas-Casacos-Boleros de pele-Martas-Capas para homens e senhoras, l,0 �af'
: Mais de 2.000 metros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1' em todos os artig(rlci.
! Vendas só a dinheiro 8&
� � �
: Visite hOje mesmo a Casa Três Irmãos, à Rua Felipe Schmidt, 22 ILU. :•

�
4
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O jovem Nêi Carvalho;
o sr. Júlio Moritz;
a sta. Zalmira de Almeida.

Viajantes:
Encontra-se em nossa capital,

onde fixará residência, o 'sr,

Bráulio Rodrigues, destacado
funcionário da novel organiza
ção seguradora «Santa Cruz».

-Segue hoje para Canelinha,
no município de Tijucas, o sr.

protessor Deobaldino Andrade.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr , Armândo Jesús de
Brito e a sta. Henriquete Zili,
FalecImentos:
Em sua residência, à rua Fe

lipe Schmidt, faleceu o sr. Tar
gino Coutinho de Azevedo, O
sepultamento de seu cadáver
efetuar-se-á hoje às 15 horas,
no Cemitério Público.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

Roosevelt irã a Sídnei
Sídnei, 1 (8.)* - A senhora

Evatt, esposa do ministro do
Exterior australiano, declarou
hoje que tinha convidado o pre
sidente Roosevelt e visitar a Aus
tralia.
"Está feito", respondeu o pre

sidente; «mal acabe a guerra,
farei UIll cruzeiro, a bordo de
uma unidade norte-americana, e

visi tarei Sídnei".

Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAUJ.JO RA�roS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es·
tÕl11ago, ,'esÍcu]a, útero, ovarlOS,
apêndice, tumores, etc. - CIHURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidl'ocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorl'oides e vario

I
zes -

FractlU,'as: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.
......a..... � �

IE�dotícias

�I? ro!nica a Prefeitu
Segun:,,</PPú e Florianópolisra Mur:11 I �ICil)lblica aberta pa

concorrer' lia. da Assistênci
ra ��P\� 1 ta prorrogada po
M�nlclp�...lial a contar da 1 a

pu
m�ls :'5 í� de respectivo edital
bhcaçao ia )ticial do Estado»
no 'Diál!Ster sido apresentad
por não

t'
" no decorrer do pri

proposta zoo
meiro pr *

artamento de
,O .

Del íesta capital, acaba d
Pública, I seu ambulatório d
criar, no 1 horário de funciona
Sífilis, urr':urno, além do horá
menta no,:l. Esse ambulatório
no normllnamento de moléstia
para trates funcionará também
venéreas, �o 20 horas em todo
das 18 às viteis da �emana
os dias 1 s-se os sábados.

'

ceptuandc(O-----------I
ri Precisa-se aluga

Casa urna. casa no cen
_O�o lcuge do centr

tro O? mll1e, com 3 quartoda cldadteoutras comodidade
garag e e ;ulia de tratamento
para fam�-,eg peio fone 100.
Intormaç(, 5v t

C j-L- 'ancos � LOÇÁabelos�A !

�i.II�'������

DIVERSÕESEscrivão que não
«de paz»

é CARTAZES DO DIA Conforme fôra anunciado, rea
lizou, 2.a-feira última, no Tea
tro "Alvaro de Carvalho", seu

esperado recital o tenor por
tuguês Lomelino Silva, nome por
demais conhecido da crítica
mundial,
Sua voz apurada e suas reais

qualidades de interpretação fi
zeram com que a assistência não
regateasse aplausos, solicitando
"bis" ao "Vesti Ia giubba", da
ópera "Pagliacci", de Leon
cavallo, "Una furtiva lagrima",
a obra prima de Donizetti, foi
outra consagração para o apre
ciado lírico, sem descurarmos
de "Cielo e Mare!", magistral
ana da "Gioconda", em que
mais se destaca o valor do in
térprete,

Os acompanhamentos ao piano
foram feitos pela sra. prof. Ger
trudes' Busch.

Recebemos informação de que
Manoel Leandro Soares, es cri
vão de paz do distrito do Rio
Vermelho, nesta ilha, tem pra
ticado violências que se não coa

dunam com a cargo que ali exe r

ce.

Há poucos dias violou a pro
priedade de Alexandrina Maria
Pereira, e espancou-a, deixando-a
por terra, com muitas equimo
ses pelo corpo. Já o mesmo fi
zera êle com uma própria irmã
casada, quando o marido se acha
va ausente.
Consta que foi dada queixa à

I

autoridade local, mas nenhuma
providência foi tomada.
A Delegacia Policial de FIo

rianópolis póde ouvir, a respeito,
Ataide Ernesto dos Anios, José
Luiz Nunes, Francisco Poluceno
dos Santos, Serafim Poluceno
de Menezes e Izidro Teixeira,
que, segundo nos informam, vi
rarn quando o escr ivão de paz
declarava guerra e atacava à
pobre Alexandrina Pereira.

Será que a «nova ordem. ià
chegou ao Rio Vermelho ? ..

4a·feira HOJEHOJE
�OCXJ(XXlOOQODl.OOOOOCCXXXXXlOOOOCXXXXX10C0CJ000CiOOOOOOOOOOClXXXloOOOOOOOOoaoooooc.uocx:ooooOCXXlOOoo
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CINE REX IMPERIAL
- FONE 1581 - f'OHE 1581
A's 7,30 horas A's 5,30 e 7,30 horas

24 horas de sonho Homens contra o céu
Com Dulcina, Odilon e Conchita

de Morais Com Richard Dix, Kent Taylor,
Wendy Barrie e Edmund Lowe

Complemento Nacional (D.F.B,)
Cine juro bras. 2x81

O mordomo (Des. Cal.) de
Walt Disney

Complemento Nacional (nF,B,)
Cine Jornal brasileiro 2x31

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

Preços: 1$500 e 1$100
Livre: de Censura

Os srs. drs. interventor fede-
ABATIDO NA ZONA DO CANAL
CAIRO. (R.)-Foi anuncia

do oficialmente que «o avião
que efetuou infrutífero ata

ral e prefeito, municipal, que
assistiram à récita, of'er eceram
ao aplaudido tenor duas lindas
corbelhas de flores, que o artis
ta, por ter de Viajar e não as

poder levar consigo, se lembrou,
mui gentilmente, de colocar ao

sopé do monumento aos mortos
da Guerra do Paraguai.

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

13, Sobrado.

A Espanha e o Vaticano
Vaticano, 1 (H. T. M. )

Causou surpresa nos círcu
los religiosos, pela sua du
ração, a audiência -::oncedi
da pelo Papa ao sr. Serrano
Suft er, apesar de não estar
Sua Santidade' completa
mente restabelecida do re

cente resfriado.
,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


