
,
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BUENOS AIRES, 2 (A. P.) -- QUARENTA ESTUDANTES DA ESCOLA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE D� BUENOS AIRES PROMOVERAM UM
"ENTERRO" DE UM GRANDE BONECO COM A LEGENDA "NEUTRALIDADE". O' "FÉRETRO" SAíU EM CHAROLA, ENTRE GRITOS DE "ABAI·
XO O EIXO", PELAS RUAS. POR FIM O BONECO FOI QUEIMADO PELOS MANIFESTANTES, EM' MEIO DE GRANDE ASSUADA. FORAM REALI..

ZADAS CINCO PRISÕES. A MANIFESTAÇÃO FOI EM SINAL DE PROTESTO PELO AFUNDAMENTO DO NAVIO ARGENTINO 'bRIO TERCERO".

Cairo, 2 (Associated Press )
- O primeiro ministro Mus
tafa Nahas Pacha declarou no

Parlamento ter recebido a se

guinte mensagem do mínistro
britânico do Foreign Ofice, An-

���f!o ���n�o��nfe°:!��oa:��� Escritório de contabilidade Reina a paz na fronteira argentinalutamente decidido a defender
O território do Egito contra Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil Santo Angelo, 2 (D. N. P. A.) - A situação política dêste

- Organização de escritas, sistema econômico, município, bem como das comunas vizinhas, Ijuí e Santa Rosa,qualquer agressao, como a re- é ótima, apesar das dificuldades conhecidas. O elemento colo-
meter meios e fôrças para tal" . controle perfeito.
Tül'mlllando a leitura da men- Org�nl"zaça-o I'Omerl1l"�I Ifl!ltar.onense nial, especialmente de descendencia teuta, está firme, traba-

U li ti ui Ur1I lhando ativamente, sob a proteção das leis brasileiras. Todos
sagem, Mustafa acrescentou:
"Por meu lado declaro que es- Rua João Pinto n. -a Fone '.467 revelam grande simpatia pela serena atuação do coronel Au-

tou confiante e acredito que as
rélio Py, chefe de Polícia do Estado, confiantes em que será

condições são satisfatórias. Os I Jlustria n�s n�rras dO n�ll·SmO
mantida ação inflexível contra os máus elementos, garantindo-

boatos em contrário que de vez J.I J.I I !li eU II li
se completa proteção, tranquilidade e segurança aos brasileiros

em quando se levantam aquí e
e estrangeiros que estejam dispostos a cooperar sinceramen-

Jel.'sey. Citty, 2 (A. P.) - Çhegou aqui o vapor suéco te no esfôrço nacional, a-fim-de permitir que o Brasil cumpraali são absolutamente sem fun- 'D tt " f t do uelo aovê d EE UU t.

ro mgnOl.n , re a .0 p.e o I?:0verno o� . . p.ara . raze.l' os solenes compromissos assumidos com os Estados Unidos.damento. As defesas serão pre- d E d 1 t d d d
.

d h f'a uropa up oma as e CI a ao.s os países o emis e�lO OCl-
I Na fronteira com a Argentina, tanto neste município como

;p;;;a;;rf;;.ld;;a;;s;;';;;;;'';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� ?ental, .se�do esta a segunda v�agem q1.�e �fetu� o navio com e::1 Santa Rosa, reina tranquilidade entre os homens que re-

I
! es�e . obJet!vo. �ntre os p.assagelros bras:leI,ro� figurava � sr. gem brasileiros e argentinos, sendo absolutamente falsas as

DOENCAS DA PELE I
Mano Gmma�aes, q�le fOI durante os dt;)ls ult.lmos anos co?sul informações de que havia ambiente de desconfiança na í'ron-
geral do Brasil em Viena. Declarou aos jornalistas o sr. Guíma- teira das duas repúblicas irmãs e vizinhas.

E SIFILlS rães: - "O povo austríaco, desde o trabalhador mais humilde
Espinhas. eczemas. manchas até o das classes abastadas, está subjugado e condenado pelo Benefl"CeAufll·a Ma�oAnl·ca de 8ta "atart·nada pele. parasitoses. furúnculos. nazismo. Claro está que não existe, possibilidade de revolta na \J \'

.

• U
Tratamento úl�:�as�fecções do Austria, pois a organização policial é bem paga e a vigilância Sessão de Assembléia Geral

couro cabeludo. é constante. Na Austria, acrescentou o sr. Guimarães, o povo, De ordem do Sr. Presidente, ficam convidados todos os

Dr. TOLENTINO ante a dureza dos tempos, volta-se para a religião". sócios para a sessão de Assembléia Geral, a realizar-se no dia

DE CAR.VALHO 00 d·
· , · 2 de Julho corrente às 19 horas, na séde da Loja Maçônica

���S;!�:�::e�;el�:s;s8�1� :�di�: 14 Londre!�I�R�esost!�cit�ru���!��!�ta����o� -ORDEM E TRABALHO'.
A Secretaria

divisões em campo de batalha, apesar das pesadas baixas até Tragédia a bórdo Nade in JapanDEN'rRO DE poucos DIAS ag�,ra sofridas - escreve o correspondente da A. F. L em
M t ídé 2 (U

.

d) Ponce, Pôrto Rico, 2 (A. P.)
Ull'I SENSACIONAL ACONTE- Beirute. on eVI eu, mte

CIll'IENTO COMERCIAL Acrescenta o mesmo correspondente que Moscou espera Verificou-se, um episódio de - Pequena multidão de popu-
d

.

t d
A

h t
.

1
.

d trágicas consequências, a bor- lares tentou lançar ao mar vá-
Festejando o 5° aniversário de po er equipar O os esses omens com o ma ena envia o pe-

sua brilhante e eficiente existência, los aliados. do de um petroleiro paname- rias mercadorias que se acha

[ustarncnte no período das suas ,-------------.------------ nho que descarregava combus- vam armazenados e111 depósi
anuais liquidações de inverno, pre- P ecí� �e mecên

..

d
'

d- tível no cais da Administração tos dêste pôrto e que traziam
para "A Modelar", neste mês, quer r I�a-",,., aDICO e ra 10 Nacional de Combustíveis e a marca "Made in Japan". A
em homenagem à data, quer pelo p O.; d d De' t t ti f"

.

desejo sincero de retribuir ao pú- rocurar O perauor encarrega o o ep. de omu, Álcool. O navio estava artilha- en alva 01 Impedida por sol-
blico o apôio e preferência que lhe nicações. Panaír do Brasil, S.A. Para mais informações do para a sua defesa em alto- dados, que dispersaram a mul-
tem dispensado, uma agradável sur- Rua Saldanha Marinho, 23. 7 v. --3 mar, e um marinheiro, que se tidão.
prêsa : estenderá a habitual e seno achava em estado de embria-

���i�c�a�I��;;�;�/I�� �����odfl�jl����I� 8raSI·lel"ro vendl"do e. Irai-dor '. gue.z, ant�s que algu�m poudes- •••••••••••••••••••••••••sucesso tem obtido a Iodas as mer·, U se nnpedI-Io, aproxImou-se da • •cadol'ias do seu vasto "stock"!! Rio, 2 (Agência Nacional) _ A impre,nsa carioca unani- metralhadora anti-aérea, efe- ""
Será assim um acontecimento de - tuando dezenas de disparos' v •1 1

.

1
.

1 memente externa sua indil!naçao contra o ato do engenheiro ..area re evo comerCIa e SaCIa, ao � -

conl a nleSlna. O primeiro pilo- '1iII •mesmo tempo que uma rara e. Mi- brasileiro Luiz Eugênio Lacerda de Almeida, que traíu a pá-
ma oéasião para se adquirir, por tria, vendendo à espionagem alemã um traçado das obras to, que se encontrava a bordo, G •
preços absolutamente vantajosos, da base naval de Natal, e que caíu, finalmente, nas malhas da foi atingido por uma rajada de .. DE •artigos ele reputação invejúvel c

polícia. dez projéteis, morrendo instan- • PESSOAS TEM
que tamanho renome possuem em taneamente. Até agora na-o fo- •todo o nosso Estado O "Diário Carioca" mostra-se mais veemente e em seu edi- .-a

torial diz: "O Brasil não póde alimentar êsses vendilhões e não ram divulgados os nomes dos ." USADO COM BOM RE. •
'h I)rotabo'onistas da ocorrência. • •pode suportar a vergon a de ver seus filhos a serviço dos ini-

migos, sem que êsses desnaturados recebam o castigo exemplar • SULTADO O POPU., •
de que são merecedores" CASA MISCELANEA, distribui- •. .

d d R'd' R C LAR.Rio, 2 - Sob o título "Brasileiros Indignos", um matutino ora os a lOS • • A. Victor, • DEPURATIVO •publica vibrante editorial, comentando os últimos aconteci- Vávulas e Discos. - Rua Traja- •mentos no Recife. A propósito do engenheiro Lacerda, escreve: no, 12.
• DO SANGUE ••"Traíu sua pátria ,enlameou o nome de tradicional família

pernambucana e mostrou-se indigno de dizer-se brasileiro. To· Sabotagem na Alemanha • •
do castigo será pouco para punir indivíduos dessa marca". L d (B N S) O.

( A. _

•on res, . . .
- s

.....atos de sabotagem ferroviária • , ,
" •continuam a ocorrer tanto na • A SIFILISAlemanha como nos territórios • ATACA TODO O ORGANISMO •

ocupados, a despeito das adver- . � FfgadG: o Baço, o coração, o Estômago, os •
tências e das ameaças oficiais. • Pulmoes a Pele. Pr.oduz Dôres de Cabeça, Dôres •

O correspondente em Berlim • nos Ossos, .ReumatIsmo, Cegueira, Queda do ea- •do "Svenska Dagbladet" in-. belo, AnemIa, Abortos e faz os individios idiotas •forma que um trem expresso, • Inofensivo ao organismo. l\.gradáveI como licôr:
que corria de Berlim a Koenigs- •

O ELIXIR
..

914 está aprovado pelo D.· N. S. P. ••berg, descarrilou recentemente co�o aUXIlIar no tratamento da Sífilis e Reu.
perto de Eibenau, e111 conse- • matIsmo da mesma origem. •
quência de ato de sabotagem.' VALIOSAS OPINiÕES •
praticado por pessôas desco-. O E�I�I� «91ft», .d.ada a sua Atesto que apliquei muitas •nhecidas. • base. e otlmo aUXIlIar do tra- vezes o ELIXIR «91ft}) obtendolamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados ..Não houve mortos, e as au- • te nos ca�o� em ql!e a via bo- no tratamento da Sililis. •toridades oferecem a reCOlll- cal é a UDlca posslvel.
pensa de cem mil marcos por •• Ca) Dr. Benedito Talosa. Ca} Dr. Rafael Bartoletü •
qualquer informação que re- •dunde na captura dos culpados. ••••••••••••••••••� ll'� ,O••

Ri�_� (C. P.) - As autori
dades d'â:-,.P'iscalização de Infla
maveis da Prefeitura surpreen
deram o garagista Joaquim de
Sousa F'ilho, vendendo, em seu

estabelecimento, em Copacaba
na, gasolina a quatro mil réis
o litro. O processo, que Joa
quim Sousa adotava, ! ara obter
a essencia, era a compra de ta
lões de racionamento de alguns
caminhões velhc,5,-encostados. ANO XXVIII Florianópolis Quinta-feira. 2 de Julho de 1942 Ique seus propr letár ios conse-

guiram incluir na lista para '''''''''''''''''''''''''--''''''''''''''''''===''''''''''''''''''.,.,,,,,''''''''';,,.,,==-.,,..,''''''''''''''''''',..,,,'''''''''''''''''''''''''''....,,,=......�''"''''''''''''''.....,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''="''''''''''''''''''''''''',,,,,,,::.'''''''''''''''''''''''''''=====...

aquisição das fi r-lias necess-i-

��:�li���aO� ::�l;�:r.�;:��io e�t� Os Aliados I�nçam paraquedislas � armas As «vaDiagens» da Itáliac��llnhado a 3a. Delegacia AU-I nos pal�es ncupados pelo «eixo» Londres (B. N. S.) - Segundo informação do corres-
xílíar, onde o autuaram em tla- lJ U

d
-

pop. ente do jornal "Tidningen", em Roma, conclue-se que a
grante, para ser posteriorrnen- ,

d Ií t ití Itália sente que, ate' o presente, retirou "--Ul·to poucas vanta-
t

.

1 d 1 'I'rib 1 d S Zurique,2 (Reuters) - A radio e Ber rm ransmi lU uma lU
é JU ga o pe o rt una e e- - -

d d
. -

d
A

d gens da sua assocíacão com a Alemanha,declaração oficial alema ameaçan o e pumçao, e acor o -

_

gurança. com a lei marcial, a qualquer civil, na Europa ocupada, que "A Itália mostra-se descontente (escreve aquele corres-

Cabelos brancos 1 LOÇÃO dér auxílio aos paraquedistas aliados. A nota em aprêço de- pendente), pelo fato de a guerra ter corrido com grandes es-

MARAVILHOSA ! clara: - "Os govêrnos exilados de Londres e Washington es- forços e pesados sacrifícios, sem qualquer resultado visível ou
tão empenhados em provocar desordens e desassossêgo, Lan- imediato. Contrariamente ao que aconteceu com a Alemanha
çando armas e paraquedistas sôbre êsses países, os britânicos e as posses�ões italianas tornaram-se teatro de guerra, ao pass�
americanos tentam ativar as conspirações, e não podemos per- que o Reích ocupa zonas que a podiam ser centificamente ex

manecer inativos diante dessa conduta criminosa. Os britâní- ploradas, como a França, a Dinamarca, a Polônia e a Tchecos
cos e americanos, como resultado dos revéses do Egito, têm lováquia. Dos países ocupados pelos fascistas, a Jugoslávia foi
recorrido às promessas de dar armas aos povos dos países transformada em campo de batalha dos patriotas sérvios, en
ocupados, ou sob o domínio do "eixo", para ativar as revoltas quanto que a Grécia se encontra tão devastada, que a Itália
contra as potências do "eixo". tem de lhe fornecer auxílio, ao invés de explorá-la".

Assaltada a Federação Paulista
de Futeból

Vendia gasolina a quatro mil
réis o litro !

São Paulo, (Pelo correio) -

Audaciosos ladrões ,na madru
gada de 29, assaltaram a séde
da Federação Paulista de Fu
teból, com o objetivo de rou

bar os 189 contos de réis, que
foi a renda do jogo entre o Pa
lestra e o Corinthians realiza
do no domingo. Os ladrõe»
arronlbaranl a porta da secre
taria e da tesouraria, remexen
do todos os móveis e cofres.
Foram, entretanto, infelizes,
pois a quantia referida havia
sido em grande parte dístri
buida. Os ladrões abriram vá
rios pacotes, os quais conti
nham apenas entradas, jogan
do-as no chão e, raivosos, nem
verificaram que um deles con
tinha 18 contos.

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

N. 8576

A. S. B. A. 1. está fervendo
Rio, 2 CC. P.) - Os autores

teatrais estão em agitação. E is
so �porque, numa sessão de as·

sembléia geral, que por sinal cor
reu agitada, foi aprovado um

voto «afim de serem apuradas
graves reponsabilidades adminis·
trat ivas, relativas a direitos au·

torais" •

Foi, depois, eleito por unani
midade, para o cargo de inter
ventor na Sociedade Brasileira
de Autores Teatrais, o sr. ].
Silveira Serpa. O sr. Ari Bar
roso lançou protesto contra! ês
se voto, pedindo que o mesmo
fosse consignado em 'ata.

«o Egito está preparado»

A campanha
anti-submarina

Londres, (E. N. S.) - As di
ficuldades encontradas pelos
submarfnos germânicos que
operam contra a navegação
mercante foram comentados
por um porta-voz naval, ta
J.�U1do pela rádio de Berlim.

"Os Estados Unidos, frisou
ó.e, adotaram medidas tremen
das para contrabalançar o pe
rigo. Não somente combatem
C0111 vasos de guerra, como
também armaram perigosa
mente todos os seus iates e bar
cos à vela. Aviões de todos os

tipos patrulham os mares".
O porta voz concluiu asseve

rando que o afundamento de
um navio, por menor que fosse,
tornava-se ato de extraordíná
ria ousadia.

Paraquedas alemão
cãi em Portugal
Lisbôa, 2 (R.) - Um para

quedas, ao qual estava presa
uma caixa contendo barôme
tros, termômetros e aparelhos
de telegrafia sem fio, de fabri
cação alemã, caíu em Melgaço,
ao norte de Portugal.

I> �E SÓLIDA PARA U�A
EXISTÊNCIA SADIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2
III 2

o IST1DIl- Oulnta-Ieira, 2 de Julho de 194
H

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

I
Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

) I
VíTOR ESPINDOLA e

FAMíLIA
participam a seus parentes e

amigos e contrato de casa-

I
mento de sua filha Soalda com
o sr. Natai! Pinto Mesquita.
DOOOCXJCOOCXXXJOOOooocx.oocOCXXXXXXlCXJOOC:looD

I
LUIZ T. MESQUITA e

SENHORA
participam aos seus parentes
e amigos o noivado de seu
filho Natail com a srita. Soalda

Espindola.

SOALDA e NATAl L
apresentam-se noivos.

fpolis .. 28-6-9ft2
6' LU_a MAJULZL..

GargantaIrritada
Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se

respiram desinflammam logo as
membranas irritadas.

..

Sub-.gent.. no. princip.1a
muncípiol do E,lIdo.

17P.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.ix. pOlt.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Livre-se da pri
são ... de ventrel

As

PILULAS DE

REwUTER
o [lIbertarão

vlolencla.

Dr. (Ierno
Galletti
ADVOGADO

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

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ

Deshumanidade dos japoneses

INDICADOR MEDICO
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
('om prática nos hospltats europeusCllnlca médica em geral, pediatria,doenças do sistema nervoso apare-lho geníto-urínarto do ho�el]j

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camnanario
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro,

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clinlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, I
Telefone 1.195

f L ORIANOPOllS
-_._----------

------------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

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

Janeiro.
CONSULT6RIO: R, Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCI A:
Rua Trajano, 55.

Consultas das 5
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumenau,

horas

rASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

Mocinhas e Mulheres
As congestões e inflamações de certos órgãos internos

Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam-se e inflamam
se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda, uma raiva,
uma comoção violenta, uma noti
cia má ou triste, molhar os pés,
um resfriamento ou alguma impru
dencia.
Moléstias graves' podem começar

assim.
Justamente os orgãos mais impor

tantes são os que se congestionam e intlamam mais depressa, sem
que a mulher sinta nada no cornêço.
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da inflama

ção, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença se

agrave e vá peiorando cada vez mais.
E' esta a causa das moléstias mais perigosas!
Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteira sem demora.

Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e pertur
bações da menstruação, debilidade. palidez e tendencia a hernor-

Iragia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e de
sanimo provenientes do mau funcionamento dos úter o-ovarianos,
tristezas súbitas, palpitações, orgãos tonturas, calor e dôres de cabe
ça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer qualquer
trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde causadas
pelas congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as corapl icações provenientes destas inflamações.

De quando em vez surgem tele- final de obscenidade. Meninos ti
gramas fazendo referências à deshu- nharn sido metidos nas carroças
manidado japonesa. Poderá parecer para servirem de mensageiros e

: que haja ex agêr-o na descrição des- criados àquelas Iéras humanas. O DR. R ICARDO'sas brutalidades a quem nunca es- único ser vivo, humano ou racio-
: teve em contacto com os 'soldados nal, que encontrámos em toda a GOTTSMANNnipônicos; [á assim não acontece cidade foi uma moça de cêrca de
! aos que tiveram a infelicidade ele dezoito anos, que estava completa- Ex- chefe de clínica
ver o que esses sanguinár ios com- mente louca. Seu cérebro se desar- d O H os pita I de
batentes - tão tt-ai çocit-os.,; - ranjára de lal forma que nada ela Nuernbergsempre praticam contru as indef'e- podia contar de modo coêrente.
sas populações civis: horrorosas Histórias de a I rocidades estão (Profs L. Burkhardt e
hecatombes verdadeiramente sel- Ió ra de moda, - nem sempre se E. Kreuter)
vagens. lhes dá credito; mas estas coisas E

.

I' t C'Em prova elo que afirmamos l au v:
,.

II SpeCla IS a em trurntaeu vr com os meus proprros o lOS, Geralbasta recordar páginas relativa- não só em Palichen como em ou-
mente remotas, como a que escre- tros lugares capturados. A cruel- Alta cirurgia, gynecolo- CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS
veu em 1937 o jornalisla eEarl H. ,daele e a bestialidade das tropas gía (doenças de senho- Ouvidos-Nariz-Garganta-Vabe�a-Pesco"oLeaf, periodista prestigioso pela japonesas nas áreas ocupadas da ras) e partos. Cirurgia

I
V V

sensatez e pela lealdade com que China tem-se tornado desde então do sistema nervoso e Dr. ARM NIO TAVARESf E
,. .. operações de plastíca.narra os actos. essa pagma ja uma das principais razões por que

.

C T - (Assistente do prof. ôanson)tem CInco anos, conta o que o au- os chineses combaterão até à morto, lonsultór io à rua rajano, -

tor viu e correu munrlo ; faz parte em vez de se submeterem. A eles- n. 18 (das 10 às 12, e das I ACOMOD1\ÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS
de um artigo notável. humanidade dos japoneses para 15 às 16,30)

I
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Leiamos o trecho referente âo com os inimigos diz porque, os chi- Telefone - 1285 Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 145õ
início da guerra do Japão contra neses nunca deixarão de combater Residencia à rua Esteves
a China de Chang-Kai-Shek: o invasor, porque o Japão nUI1('a I Junior 20. Telefone 1.131.
"Antes de se retirar da cidade vencerú a guerra". D SAVAS LACEROde Palichen, os japoneses alinha- Por onde os soldados nipônicos

:..-----------------=
r. A

raui os habitantes e os executaram anelam, essa selvageria se repele. Dr. BEZERRA LEITE Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
a sangue frio. Filas de cadáver-es Que o diga Hong-Kong, na qual Ausente durante o corrente mês,jaziam ao lado de cada parede. O os japoneses, depois de a ocupar, C I'N CA

'

Lago ele Trevos estava obstruido isolaram uma parte da cidade, que L I , .

com corpos violados, que haviam declararam zona pública para êles. MEDICAsido atirados, mortos ou vivos, Aí, nesse trecho da cidade, de a-

dentro tia água. Cada poço tinha côrrlo com o seu código de honra, CONSULT6RIO:
a sua quota ele cadaveres. O ex a- entregaram-se à pratica da mais Rua Trajano, 33
me mostrou que suas roupas 11a- torpe hrulalidade contra as mulhe- Sobrado
viam sido rasgadas.provavelmente res asiáticas e européias, numa
como prelud io LI a lcrri vel viola- monstruosa explosão dos mais bai
ção, e que os corpos foram atra- xos instintos.
vessados por baionetas como áto ("Correio ela Manhã")

'INotícia de ültima hora -----.oiI Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULT6RIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

�tESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Dentro de poucos dias será inaugurado em FJorianó
poiis à Rua João Pinto n. lil. (Sobr.)

O CLUBE AEROMODELISTA, patroclnado pelo Aéreo
Clube Civíl Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
\steróide Arantes e fiscalizado pe lo snr. Franklin Ganzo

Diretor-Pro prietário: Otomar Bõhtn. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

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

v. 27

28

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

Qn���dre�� (�i1b�Onú��oj!��!s, ��t�eC!�!�e�� Inos territórios controlados pelo Eixo, já excede ao de qualquer
outra guerra - declarou o sr. S. S. Dilverman, parlamentar
e pre?idente do Congresso Judáico Mundial, falando à impren-I

...-----

sa. Disse que 700.000 judeus foram dizimados na Polônia e Li- Dr. R"m'.s"lotuânia e 200.000 na Rússia ocupada. .....

Cêrca de um milhão de judeus perderam a vida nesta
guerra - disse o dr. L Schwarzbart, membro do Conselho Na- CLlNICA -MEDICA
cional da Polônia, e acrescentando: "Tudo ao nosso alcance Molestias Internas, de
deve ser feito para evitar o aniquilamento da população da Po- Senhoras e Crianças em
lônia. Sómente represálias imediatas podem deter Hitler nes- Geral

I'ta sua tarefa criminosa - pois tal é a única linguagem que CONSULTORIO ;

êle conhece". ' Rua Felipe Schmidt-e-Ediíi-

I CHUNQUIN LIVRE DOS ATAQUES AE'REOS �loá���I�a f!et��-;�n���;s�11 RESIDENCIA'

I
Chungkíng, 1 (R.) - Há seis meses que Chungking não Av. Hercilio Luz, 186

ADVOGADO sofre ataques aéreos. O tempo decorrido não foi disperdicado.
- Pl1one: 1392 -

V'd I R A cidade se encontra agora melhor preparada do que nunca,I a amos, n°. 30 a-fim-de enfrentar os ataques ordinários, bem como os ata- Attcende a chamados
ques de paraquedistas e de gases v�nenosos. 14

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

e Farádíca,
Cozinha dietética.

i,

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 28 e 3á classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

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

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

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
..on§u ta!: A' tarde, das 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em
,

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Apertelco» rnento e Longa Prática DO Rio de Janeiro

Consultas diariamente pe�ata�:e�h:�sd1� \� ,� l�o��ras
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephi:1a Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Ora.

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

médico do Dellartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 .- Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etola:i�a�:SP9:1
Florianopolis

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

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 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
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)

Dr. LAURO DAURA Mc��WA�tAe,
Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologia

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COM TÔDA A SEDUÇÃO DE

.

o\Á.'1�.
- O PERFUME SEMPRE EM MODA

Em tôdas as tonalidades mais jovens do
aderente P6 de Arroz Coty, a Sra. encon

trará L'Origan - o perfume
quente e de inebriante doçura.
Sempre onde for, leve no rosto

o aveludado do P6 de Arroz

Coty perfumado comL'Origan.

PÓ DE ARROZ

iCW Mi

Distante das Pirâmides
Pacífico, afim de encarregar-se

Wellington, 1 (R.) - O sr. de todos os teatros da guerra ..

Nash, primeiro ministro da No- depois que houver sido decidida
va Zelândia, está agora advo- a estratégia geral, por esssa

gando a formação de um conse

'1'
referida organização.

Ilho aliado universal, que deter Nash pediu também que se
minará as questões mais ím- estabelecesse agora um conse

portantes da política do globo, lho para reconstrução e desen
bem como a constituição de um volvimento do mundo, afim de
conselho mundial militar, que organizar e planejar as ques
resolverá as operações táticas tões derivadas da necessidade
das nações unidas e, ainda, .) Imediata da vitória. Solicitou
controle da produção de mate- ainda que fôsse continuada :1

riais bélicos e distribuição de aplicação da Lei de Empréstt
munições. mo e Arrendamento, afim de

O conselho mundial - suge- que todos os artigos da produ
re o sr. Nash - deveria cons- ção mundial fôssem distribui
títuír-se não sómente de repre- dos a todos os países, segundo
sentantes dos Estados Unidos, a capacidade relativa de suas

Grã-Bretanha, China, Rússia e próprias produções, e de acôr
outros países beligerantes, mas do com. as suas necessidades.
também da índia, quando tal O primeiro ministro neo-ze

país quiser emprestar seu a- landês acrescentou: - "Temos
poio aos aliados contra a dorni- um longo caminho a trilhar,
nacão do Eixo. O conselho lllll-. mas, outra guerra surgirá à
vel:sal poderia ser dividido em

I
nossa frente, no futuro, se não

conselhos regionais semelhan -I começarmos já a nossa [orna
tes ao conselho de guerra do da" .

----------- ..........., __

NOITES MAL DORMIDAS

Da rua Tiradentes, nO 35, Para gosar saúde e manter o 01'-

desapareceu um cachorinho I' ganismo
em fórma é indispensá

«Fox», tipo fino, de pelo vel dormir oito horas por noite em

vermelho, com coleira ta- i quarto arejado e fresco. Nada mais
cheada ao redor, e o qual prejudicial à saúele do que contra

atende pelo nome de "Rex". "ríar esta exigência do organismo.
Gratifica-se a quam o levar Basta uma noite mal dormida para
à dita casa. 5vs-3 abater a mais forte constituição e

ALUGA-SE
Para família de tratamento

aluga-se, á Avenida Mauro
Ramos n-. 156, um prédio de
2 Pavimentos, com garage.
Informações pelo telephone
'10. 1658

MáqUl na de escrever

:ONTINENTAL
Estado de nova. Negócio
diréto com Alberto Moritz.

5 v. - 3A cria�ão de um Conselho Aliado Universal
Agora, quando os Afriks Corps

de Rommel - que os alemães nu

ma precipitada glorificação já
crismaram ele "o Africano", as

sim usurpando o título do grande
Scipião - se encontram nos a

reiais egipcios, já se al voraçarn
alegres os pangermanistas, genui- ,-------------
nos lacaios da quinta coluna, cada
vez mais merecedores de repulsa.
Todavia a região egipcia por ora

conquista ela é simplesmente cons

tituida ele desertos, onde apenas
repontam breves oasis; são regiões
tão inhabitáveis que sómente raras

caravanas as atravessam em tem

pos de paz, são em suma "terras de
nínguem".

O Egito, sim, é na realidade o

vale elo Nilo, alargado aliás de al
guns quilômetros em terras das
melhores para a cultura do algo
dão, graças à ação dos ingleses,
que criaram as represas ele As
suan; mas Rommel ainda está - \

como dissemos - em pleno eleser- I

to, e justamente quando se anun-lcia que começou a manifestar-se:
o período das tempestades de areia,
capazes de paralisar a ação efici
ente de qualquer exército em

marcha.
Sem querer obscurecer o méri

to estratégico do general nazista,
a verdade é que qualquer vitória
no Egito só pode apresentar ver

dadeira significação, quando êle
pudesse consumar a conquista elo
vale do Nilo; e até lá, felizmente,
muita coisa terá de acontecer. E'
muito cedo ainda para que o quin
tacolunismo insidioso e traiçoeiro,
lance ao ar tantas girandolas, des
contando que o seu Fuehrer ve

nha, na sua obsessão de imitar, se

não superar Napoleão, falar aos

seus exércitos do alto das pirâ
mides.

Não é aliás fóra de propósito GRATIFICA-SE
a quem achou e entregar à rua

Fernando Machado-38, um es

tojo de couro com 8 ou 10
chaves. 5 v.-4

Oculos Perdeu-a- um

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

�vs 5

Pr"d-o Vende-se o prée I dia sito à rua Join
ville, n'' 77. Tratar à rua Je
rônimo Coelho, 36. 7vs-5

VEM DE -SE OU ALuCiA-SE
Uma casa de moradia, nova,
construída de material de lei, à
rua Nestor (Vila Mariano), em

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

7vs- 3

«Bungalow»ALUGA-SE um "bungatow'
com todo o conforto. V e r e

tratar à rua Joinvile, n-. 10.
10vs.- 4

rasa Precisa-se alugar
" urna casa no cen
tro ou não longe do centro
da cidade, com 3 quartos,
garage e outras comodidades
para família de tratamento.
Informações pelo fone 100fl.

5v· 2

lembrar que Bonaparte abandonou
o Egito fugindo da esquadra in
glesa, como alguns anos mais tar
de abandonaria a Rússia, sob a

pressão conjugada elo inverno e dos
exércitos csaristas.

/I.'
Em.�
Ha pessoas, principalmente se

nhoras, às quais os viagens por
mar ou por terra agitam enor

memente o sistema nervoso,

produzindo mal-estar, tonteiras,
sensações de apreensõo e medo.
Um ou dois comprimidos por
dia, de ADALlNA, sõo suficien
tes poro restituir o normalida
da 00 sistema nervoso, permi
tindo o bem-estar durante o

viagem e um sono calmo e

tranquilo. ADALlNA é remedia
inofensivo o qualquer orgão. Salão no centro

ALUGA-SE um ótimo salão,
próprio pj escritório ou casa

comercial, sito à Rua João
Pinto, n° 9. Tratar à Rua Fe-
lippe Schmidt, 19. (Casa
Doura). 15vs-3

�CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOfENSIVO

CONSEIlVII
a beleza de sua cútis, liberta-a
das espinhas e cravos, comba
tendo-as na sua causa mais
frequente: - as perturbações
digestivas 1
O "Salde Fructa"Eno é o regula
dor ideal do sistema intestinal.
Não confunda: -

'NU"
�

_ -..-$;:
II 9Rl DE FfJUcrR 1/ �...,QIi'l1:li..

tornar o indivíduo indisposto para
a luta quotidiana. A insônia sobre
vem, via ele regra, às pessôas que
sofrem ele perturbação gastro-ín
testinal, de desequilíbrio glicemico
ou de perela de fosfatos. Para tra
tar a insônia é inelispensável, por
tanto, conhecer a causa e afastá
la por meio de terapêutica adequa
da. As vezes resolve-se o caso com

pequena modificação no regime
alimentar; outras com meio copo
de água açucarada, ao deitar-se ou

durante a noite; outras com um

tratamento fosforado por meio do
Tonofosfan da Casa Bayer, que le
vanta o estado geral, reforçando o

sistema nervoso e regularizando o
sono. As vítimas ele insônia de
vem, pois, consultar o médico a

fim-ele combater esta perturbação
que tanto deprime e, mesmo, en

velhace. No caso ele perda de fos
fato será, com certeza, indicado o

'I'onofosfan, com o qual se vem re

gistrando de longa data os melho
res resultados.

t:foJ 1iZ?.eMIl/IQJ foI;w�:
PILULAS DE BRISTOL

�
Quanto proveito
podemos tirar de
meia hora de

Forno para Padaria

solidão
por dia!

Vende-se um forno de fer
ro dup:o, marca Gebrueder
Oberle, de Baden, para pa
daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer
Acompanha-o planta, para
nova montagem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centtmetros d fl

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
lo metros. Fcrno aquecido
com lenha.Dois graduadores
de calor. Iuío rmações na

gerência do ESTADO. 15v@ -12

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e tlientes 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-Postal110-Fone: 1277

-:==.==---:::: " �__.?/ ,

��_ ,,� �,-�i�.,'� ._"",'\.�-�
As vantagens de um "tête-a-tête" consigo
mesmo, durante meia hora por dia. Meios
seguros e simples de se alcançar a paz de

espírito e conseguir-se uma visão mais com

preensiva da existência.

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-44

ditada do
.'" PremeA 1ra\(.«:IO ...,

'"
'

Japao. or de agên-
.

antigo redat com por-
1 rtigo de um

s revelando, "'6quio.

na a . onesa, que �

SensaCl? f rmaÇões )a� secretoS contra os

das de ln o preparatiVOS nte 20 anos, branca.
menores, °ds a efeito, dura ações de raça

rn levan o tôdaS as n
«re Unidos e

Estados

Como Devemos Educar
c Nossos Filhosomo devemos dvençam na vida

e

�c� nossos filhos para urant oferece-nos' 1
amoso filÓSofo Will ri e

a com 1 t
a gumas regr ' . u-

P e a educação d' as praticas paraa Juventude.

o Semblante de Judas
, . ' h' t6ria do mon�e-

te e dramaUca 1S
de um modelo

A comoven nvelheceu na procura o encontrá-lo,
pintor, qute eto de Judas e que,. ael surpresa de

o re ra . ternv idpara teve a mais tôda a sua V1 a.

Trapace·N'ros COIl1 a 8"tIm . a 80t·. oco
háb _Inteligente 'Ia

,
eIS tru detetiv�elros Prof?u.es pastos

e reVela Os .

lIstas em ;slonais do ,:m prática �ncríveis e
eSar Os

. Jogo de pe os trapInCaut cartas a-
Os e ine ,e�Pecia_JCperlentes.

«Dois per um test80». Uma página extra!da da famo••

obra «Vinhas da Ira», ,de autoria do notável escritor John Steinbeck.

Seis meses num asilo de psicopatas I Um paciente
descreve a experiência que adquiriu como interno em umaecaae de saúde.

Um «close-up» de Mickey Rooney. A singular história

do travêseo artista, uma das grandes atrações das bilheterias de cinema.

Seleções do Reader's Digest
apresenta, também, em seu número de JU
NHO, inúmeros outros contos de grande in
terésse. Se o Sr. quizesse comprar todos
os livros e revistas que con-

2
tribuiram para o número de

$JUNHO teria que dispender
300$... mas Seleções

,����cu:s=ta apenas
I.!::::==I

Para essineíurss dirigir-se ünicélmenfe 405 llgenfes abaixo:

Agentes em Florianôpolis : PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Schmidt, 8

l\epr_ Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - R. Rosário, 5;,-A 2.° ando - Rio

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufis

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 2 ue Julho de 1942
-

I Vida Social Ii ºª!:!���_-º-º--sl_jQIPeças nenUllinas FORD_. HOJE 5a.·'elra HOJE II,
�cIN�EX�-CrnE-Õ-DEõNm�W1pgruu� Só

- FONE 1587 - FONE 1602 - FONE 158? -

De Assunção, do Paraguái,
chega-nos às mãos o último
numero da apreciada publicação

- de motivos turísticos "Revista
Funcionário pÚblico de Turismo", em que, a par

simpático ao nazismo das belezas naturais daquele
país amigo alí, dispostas em

Diz a "Comarca", de Indaial, bem apanhadas fotografias, ve

que, por ter desrespeitado o dr. mos páginas de real interesse no

Lourenço Alves de Deus, dele- terreno da arte e da literatura.
gado regional de polícia no Rio Gratos. Foram removidos por conve-
-

S I f' d tid d d niência de serviço, do Serviçoao u, 01 e 1 o, na tar e o Acaba de ser fundado nadi 18 d
.

h de Saúde dos Portos desta ca-la e jun o p.p., o sr. Felix capital paulista, tendo J'á it I ( ti t ) iturâ
.

Odebrecht, que, apesar de ocu- irrlcíudo as suas atividades,
pi a ora ex In a , o eSCf1 urario

.

bli fdI.da classe E, João Marcianopar um cargo pu 1CO e era
o Institito Brasileiro de Opí-naquele município, vem, desde nião Pública e Estatística,

Ferreira, para idênticas funções
muito, moscrando-se simpático à ._--�----------------------

doutrina e ao partido nazistas,
I. B. O. P. E., com o objetivo,

t
Anredecí -I U· A cada momento se espera o ataque japonês contra a

�:1��;� informou a p,"pda ���:?1:d::e :��i�?�bl��� VJuva, �l��, g�?a���b?':�S �e :�:��:!SIL R::;�, :oI�e.f:�t:�:e::il�::��uc:.��::a·183 milhões de dóO dr. Lourenço Alves de _.

f"d d 1D I sunto, mas que nao Inter Ira corwmo.rn aos parentes e pessoas e suas re ações meçará a sua réplica às críticas lares por dia a despesa de guer-eus, que, rea mente, em cola-
boração com as demais autori-

com convicções políticas, fi- para assistirem à missa de 7° dia, que, por alma que, ontem, na Carnara dos Co- ra dos Estados Unidos.
dades do Rio do Sul, está com

losóficas ou religiosas, do saudoso extinto, mandam celebrar na Catedral Me-] muns, começaram a ser feitas •

batendo o "quinta.colunismo" e
O «I. D. O. �P. E.,. acha-se tropolitana, no altar de Nossa Senhora de Lurdes, na sobre a direção da guerra. Haifa foi bombardeada porinstalado' à rua Senador d 'Ih

'

os traidores da Patria, merece i próxima 2a-feira (dia 6), às 7 horas, antecipando - os seus
• pequena esqua rr a aerea.

Feijó, 133. Forças aliadas fizeram um de
todo o apoio, pelo critério, sere- agra.decimentos a todos os que comparecerem a êsse pie- sernbarque de surpresa perto de *

nidade e energia com que desern- A reforma na Blibioteca Na- doso ato. Aproveitam o erisêj o, também, para rncm ifas Salamana (Nova Guiné), ln Começou ontem o novo ano
penha suas funções, profligando cional prevê um número supe- tar sua imorredoura gratidão a todas as pessoas que, fligindo 60 baixas aos iaponeses fiscal dos Estados Unidos. A
as artimanhas dos boateiros e! rior a três mil estantes para gen'erosamente, os acompanharam no doloroso transe e

e capturando equipamento mil i nunciou-se, a propósito, que a
a intigralha dos invejosos, que arquivar revistas e jornais. a todos os que testemunharam o seu pesar. 3v-sl tar, víveres e obtendo valiosas nação dispõe de 160.000.000000
agem na sombra. ! ((o

informações. Não se sabe se os de dólares para fazer a guerra
Cabelos brancos 1 LOÇÃO I ° comandante da Escola

Ad. M.
americanos tomaram parte na contra o "eixo".

llI.ARAVILHOSA! jdeEspecialistas de Aeronáu-. gra· eeimente e .sil!a empresa. ..

tica consultou, se, por con- _ � � ... ii iii *

I
O govêrno egípcio mandou fe-

vemencia de serviço, póde Mais 115 checos foram fuzila- char o «Automóvel Clube», do
transferir praças de um para

t
.Iuão Zilli agradece a todas as pessôas que dos na Boêmia, acusados de ha- Cairo, pelo considerar um foco

outro quarto, uma vez que sinceramente manifestaram seu profundo pesar verem aprovado o assassinato I de boatos alarmistas e derro-
o regulamento para o corpo por oeastão do passamento de sua saudosa e-posa, I de Heydrich. tistas.
do pessoal subalterno. da ae- p,DAlGrSA ZILLI, bem e sslm, às que enviaram, f!Ôres!

-��

ronáutica silencia quanto"à corôas, cartões e telegramas, Aproveitam o ensejo Até às 8 horas de hoje, Moscou não confirmava a queda
faculdade de transferência para convidar seus parentes e amigos para a missa de Sebastopol. Apenas disse que os alemães tinham obtido cer-

de praças antes de as I de 7°. dia, que manda celebrar no Capela de San' tas vantagens nas defesas internas daquela praça, mas a guar-
mesmas atingirem a gra- to Antonio, às 7 horas ào dia 4 do corrente, oontessaudo nição continuava a resistir.
duação de 3° sargento. desde jà sincera gratidão aos que se comparecerem a êsse
° Diretor do Pessoal, em ato de piedade crist i. '12i1V- :

I I

.anrversãríon :
Ocorre hoje a data natalícia

do sr. cap. Asteróide Arantes,
chefe da casa militar do exmo.
sr. Interventor Federal.

*

Faz anos hoje o sr. des. Ur-
bano Müller Sales, ilustre mem
bro de fiOSSO Tribunal de Ape
lação e figura geralmente esti
mada.

ii

Deílue hoje a data natalícia
da exma. senhora d. Ondina
Pereira, esposa do nosso preza
do conterrâneo er. Euclides Pe
reira, proprietário do bem mon
tado Café «Rio Branco», Nu
merosas serão, por certo, as fe
licitações que de suas amizades
receberá.

.

Passa hoje o dia natalício da
exma. sra. d. Júlia Bosco Mar
ques, esposa do nosso prezado
conterrâneo sr. Evandro Mar
ques.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. João da Costa Leite
Casado e srita. Joaquina Bua
tim Gonçalves.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Creos6ta�8
"SILVEIRA"

Grlnd. T6nico

nua t Aluga·se um,
� r o para solteiro.
Informação nesta redação.

5vs-l

eM

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

.. , II

com os cOnCeSSl0nal'10S:
Tuffi Amin &: Irmão

Cons. Mafra, 54-(aixa pOlia I, 111-Fone 1665
7,307,30 horasA's

A tentação de Noites de rumba Homens contra o céu
Zanzibar ULTIMA HORACom Virgina Dale, Phil Reagan, Com Richard Dix, Kent Taylor,

e Tommy Dorsei com o seu Wendy Barrie e Edmund Lowe
"Band-Leader"Com Dorothy Lamour, Bing

Crosby e Bob Hope
Complemento Nacional (D.F.B.)

Semana da asa
Noticias do dia jornal da Metro

Complemento Nacional (D.F.B.) Berlim anunciou haverem as tropas rumeno gerrnarras ocupa

Cine Jornal brasileiro 2x37 do, ontem, ao meio-dia, a praça forte de Sebastopol, que resis
tiu por quase 26 dias. Os russos retiraram-se para as praias
próximas, onde continuam a combater. Hitler promoveu o graI.
Mannstein ao gráu de marechal por seu feliz êxito na Criméia.

;;

Complemento Nacional (D.F.B.)
Cine juro bras. 2x8?
Moinhos de açucar

(short natural)

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

Preços: 1$500 e 1$100
Livre: de CensuraPreços: 2$500 e 1$500

Livre de Censura
Aviões norte-americanos, transportados pelo porta-aviões

tambem norte-americano "Wise", chegaram à ilha de Malta.
Tripulados por aviadores britânicos, meia hora depois estavam
em combate com os alemães.�cos e Notícias

na Inspetoria de Paranaguá
(Paraná); o guarda-sanitário,
Francisco A. Ferreira e o ma

rinheiro, Valdemar Sebastião Silo
va , para a mesma inspetoria, e

Osmar Telenberg, marinheiro,
para a Inspetoria de Saúde do
Rio Grande do Sul.

repartições. *

I{. Em cumpremento aos disposi-
A Liga Nacional de Pre- tivos do decreto estadual 271,

venção da Cegueira, com. de 27-6-42, os interessados, pro
séde no Rio de Janeiro, à I prietários e motoristas de veícu
rua Uruguaiana n. 25, cOli-1 los de transporte e de passeio
giu em pequeno folheto, deverão comparecer à L V. T. P
cuja distribuição gratuita para receberem os cartões de
vem de rrucrc.r , os mais racionamento de gasolina, obe
úteis conselhos tendentes a decendo à ordem e horario se

preservar a higiene visual. guintes: Das 10 às 12 de trans

Estes conselhos, em número porte e de aluguel. - Das 14
de 43, orientam eficazmente às 15 de médicos; e das 16 às.
e público no sentido de evi_117 particulares e motocicletas
tar as causas da propagação Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.da cegueira LHOSA I•

Em aviso de 29 de junho, MOTOCICLETAo sr. Ministro da Guerra de- I

terminou que «fica reserva
do exclusivamente ao serviço
oficial das altas autoridades
militares o uso da radiotele
fonia por intermédio das es·

tações a cargo do seu Minis
tério»,

resposta à consulta, declu
rou que os comandantes de
unidades podem usar dessa
atribuição desde que as pra
ças tenham a habilitação
necessária ao exercício das
novas funções, a juizo dos
comandantes ou chefes de

A ofensiva alemã na Rússia, ontem, se apresentava em três
setores: a oeste de Moscou, ao norte de Carcove e na península
de Criméia.

I{. •

As tripulações de 2 submarinos alemães, de volta de um
cruzeiro em frente à costa norte-americana, sublevaram-se ao

chegarem a um porto espanhól. Três dêsses homens haviam
ficado loucos, em viagem. Alguns marujos, conseguindo escapar,
atravessaram a fronteira entre Espanha e Portugal e arranjaram
meios de fugir para a América do Sul.

Estréia hoje, no Teatro" Ser
radar", no Rio de Janeiro, a

peça" Vendedor de Ilusões", da
autoria de Oduvaldo Viana.

O governo de Pernambuco
vem de assinar um decreto, au

torizando a realização, no Re
cife, todos os anos, no mês de
setembro, de uma exposição de
pintura, num dos salões do Mu
seu do Estado, a qual será inau
gurada no dia 7, "Dia da P�
tria" .

Três premias serão conferidos,
anualmente, aos pintores nacio
nais, cujos quadros obtiverem
1°, 2°, e 3< lugares.

.

A 112 hrns, de Alexandria acha-se desde ontem travada
grande batalha, entre as forças do gral. Auchinleck e as do gral.
Rommel. Dêsse choque talvez. se decida a sorte de todo o
Oriente Médio.

.

*

Diz-se em Londres que os ingleses destruirão o canal de
Suez antes que deixá-lo caír em mãos dos nazi-fascistas. Acre
dita-se, também, que a esquadra inglesa, se tiver de abandonar
Alexandria, poderá fazer bases em Haifa e Beirute, continuando,
assim, a operar no Mediterrâneo.

*

Na cidade de Rosário (Argentina) os estudantes fizeram
grande comício de protesto pelo afundamento do navio "Rio
Terceiro", e queimaram o retrato de Hitler diante do consulado'
alemão. A polícia efetuou 3 prisões.

.

Vende-se uma, em perfeito
estado, por preço de ocsslão.
Dí-Iglr se à casa n-. 187 do
Saco do Limõ es. Sv - 1

Os japoneses ocuparam o arquipélago de Nicobar, no Oceano
Indico, sem derramamento de sangue, pois ali já não se encon
travam ingleses.MOVEIS A Câmara de Deputados da Argentina levantou o estado-

Vendem-se 1 «bur eau» eu
vernizado e 1 armário enví
draçado, próprio para g abi
nete médico, deutár!o, etc.
Rua Saldanha Marinho, 311

õv-j

-de-sítio,
*

Chegaram ao Egito
toneladas.

poderosos tanques americanos de 28

..

Soaram as "sirenes" em Jerusaiem, mas não cairam bombas .

.

;;

Acaba de ser decretada a lei marcial no Egito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


