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...........LONDRES, (B. N. s.) ... INFORMAÇõES RECEBIDAS EM MOSCOU .DIZEM QUE O EXÉRCITO. RUSSO
CHEGOU A UMA LOCALIDADE SITUADA NAS PROXIMIDADES DE CARCOVE,. NA. QUAL SE. VERIFICOU
QUE OS ALEMÃES COM TAL RAPIDEZ SE RETIRARAM, QUE, NÃO PODENDO LEVAR. SEUS. FERIDOS,
ÊLES MESMOS OS MArARAM NO J

PRóPRIO LUGAR. (DO CORRESPONDENTE DO "TIMES" EM MOSCOU)

Ecos e Notícias

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

Efetivos alemães
na Líbia

Londres, 31 (R.) - Os obser
vadores militares desta capital
declararam que o general Von
Rommel deve dispor de moder
níssimos e pesadíssimos tan
ques para o desenvolvimento
da sua atual ofensiva na Lí
bia, em proporção bem maior
do que em novembro do ano

passado, quando Auchinleck
iniciou a sua investida na Ci
renaica, mais tarde detida pe
las forças do "eixo".I

Em 15 dias roubou
mais de 600 galinhas
Recife, 31 (C. M.) - A po

lícia da Paraíba realizou uma

diligência acidentada, de que
resultou a prisão em flagrante
do ladrão de galinhas conheci
do por "Baratão". O ladrão
reagiu, travando luta com a

polícia, ferindo um guarda. O
ladrão confessou que roubou,
em quinze dias, 617 galinhas.
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Vejam só o consultor Anselmo 1. ..
RIO BRANCO, 31 (D. N.) -

o GOVÊRNO DEMITIU O CON
SULTOR DO TERRITORIO DO
ACRE, ANSELMO SA RIBEIRO,
POR SER ÊLE SIMPATIZANTE
DO REGIME NAZISTA E PRO
PAGANDISTA DO "EIXO".

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

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

Do operoso estabelecimento
gráfico "Brasil Ltda.", desta
praça, recebemos interessante
opúsculo, denominado "Nova
Lei do Selo", com normas ge
rais para o conhecimento dessa
parte de nossa legislação federal.
E' uma publicação útil aos srs,

comerciantes e indu.striais, base
ada no decreto-lei na. 4.274, de
17 de abril de 1942. Gratos.

AVISO
Dr. João de Araujo
especíalísta em doenças
e operações de olhos,
ouvidos, nariz, garganta,
avisa aos seus clientes
que reiniciou sua clfnica.
Rua Vitor Meireles, 24.

Fone 1447
De manhã: 10 às 12

À tarde: 3 às 6

Afundado outro submarino '1
Rio, 31 (D. N.) - Outro submarino foi localizado entre a

ilha Fernando de Noronha e os rochedos São Pedro e São Paulo, pe
lo aviador da F. A. B., Vitor Gama Barcelos, o qual o atacou. O ofi
ciai acredita que tenha afundado o submarino, não havndo podido
verificá-lo, no entanto, devido á grande agitação do mar, naquele
momento.

----------

começa a compreenderRio 31 (D. N.) __ o Com o título: "Dever supremo", um
jornal sal ienta que ante a reação dos países americanos con

tra o banditismo internacional, o "eixo" começa a compre
ender que não encontrará, no continente a.mericano, am�i:n
te para ímpôr aos povos o seu torpe regrme de escravidão
Conclue, dizendo: "Nesta parte do m�ndo I;ão será ha�tead�
a bandeira odienta do nazismo. Para Impedi-lo, o Brasil esta

disposto a cumprir o seu dever supremo".

o
..

«eixo»
Machado & Cia.

Agências e

Representações
Cllxl poetei - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência de Florianópolis

Comunicamos ao comércio e ao púbiico que, em virtude
do Decreto·Lei n. 4.328, de 23 de Maio corrente, a par
tir de segunda.feira, 1.0 de Junho p. f., êste Banco ede-
tará o seguinte horário para os seus serviços externos:

Das 12,30 às 15,30 horas
AOS SÁBADOS: -- Das 9,30 às 11 horas.

3 v.-3

OS EMPREGADOS E O SERVI�O MILITAR
Rio, 31 (D. N.) - O sr. Rego Monteiro diretor do D. N. P.

afirmou a um vespertino que a questão a respeito do afasta
mento do empregado do estabelecimento em que trabalha, em
virtude da exigência do serviço militar, está perfeitamente es

clarecida com a exposição do decreto-lei, n. 2.967, de 21 de ja
neiro de 1941, segundo o qual, o reservista convocado terá o

seu lugar garantido e assegurado o direito de dois terços dos
vencimentos ou remuneração, enquanto permanecer incorpo
rado, vencendo, pelo Ministério da Marinha ou da Guerra, ape
nas a etapa.

I AçOitados como galés
Washington, 31 (U. P.) - O Departamento de Contrôle e

Cifras publicou declaração de uma transmissão de Tóquio, se

gundo a qual os prisioneiros norte-americanos em mãos dos
japoneses são açoitados, como os antigos galés, para que tra
balhem com maior atividade.

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

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. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno dG
tratamento da GONORRÉIA CRONICA. no homem e na mulher. por proce
sos elétricos .. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos sunêrãues, Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

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

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI·
LHOSA ! HitlerVai prestar contas •••

Rio, 31 (D. N. - Um matutino publica a entrevista, psi-Berna, 30. - Heydrich, sub- cografada pelo "medium" Maria de Lourdes, do general Bruschefe da "Gestapo", e que esta silof, chefe dos exércitos russos na guerra de 1914.
semana fôra vítima de um aten- A entrevista discrimina os erros políticos e militares quetado, em Praga, faleceu ontem, levarão Hitler à derrota e prevê que a Ucrânia será o túmulo
depois de uma intervenção cirúr- dos exércitos do Reich, lembrando que os atuais chefes milita
gica em que lhe foram extraídas .res soviéticos são, sem dúvida, mais competentes do que os das3 balas da espinha. guerra anteriores.

A prova disso é de que o exército russo está bem equipado
e com material perfeito e moderno. O "medium" diz que Hi
tler é um espírito delirante e primitivo e que a derrota do na

zismo está próxima. A convulsão, que os alemães queriam que
arrebentasse dentro da Rússia, deflagará na retaguarda, na

própria Alemanha.

Sub-Igente. nOI principlh
muncípio. do Ellldo.

17P.
Escritório de contabilidade

Serviços avulsos de contado�ia e �e escritura�ão. mercantilOrganização de escrItas, Sistema econorruco ,

controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n, 18 - \Fone 1.467

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Novo avião de caca
japonês

Sidnei 31 - Os japoneses
utilizara�-se nos combates aé
reos sôbre a Nova Guiné de
um novo tipo de caça "O", mais
rápido que o antigo modelo,
sem sacrificar a facilidade de
manobra.
Num ataque a Pôrto Mores

by, 15 dêsses novos aparelhos
foram interceptados pelos velo
zes caças aliados, cujos pilotos
informam que a velocidade dos
novos caças nipônicos é m�ito
superior a 480 quilômetros no

rários o que lhes permite mer-
,

t l'gUlharem mais facilmen e, LI-

vrando-se dos ataques, No CH

contro travado cada avião pro-, ,. :-I

curava mergulhar próximo �e
seu adversário, para apanha
lo pela retaguarda.

A hora que... não chegará
Baía, 31 (D. N.) -, Prosseguindo nas s�as d:�assas na

região do Recôncavo baiano, a polícia vareJto.u va1'lat�dca�asde suspeitos e elementos pertencentes ao an 19O par I o .ll�
tegralista, em poder dos quaI� foraml, encoOnd�rl�d.os umatdenaIsde propaganda. No relógio do lllhtegra, ISt�, 1 ano zo a es

tava gravado: "A nossa hora cegara. .. .

A escravização trabalhista
Nova Iorque, 31 (U. R) - Segundo ?- rádio �e Moscou,
t da nesta cidade de acordo com uma intormação de Es-cap a ',. "f d" AI htocolmo, sabe-se que os operarros or�a os �a _ er:1an a

atingem a um total de 2.500.000, dos quais um milhão sao po-
loneses, 3.000.000 italianos, 140.000 2c1hgeOcOoOs, d130d'.000 belgas,
97.000 holandeses, 63.000 franceses e . e rversos pai-
ses balcânicos.

O ASTRO QüE SE APAGOU
Hollywood, 30. - Faleceu esta

madrugada o consagrado ator
cinematográfico John Barrymore.

,

e um «espírito primitivo»

UM 'PRODUTO *R-ÂUL LEITE�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREVIDENTE:

- Que transtorno! Logo hoje que tenho
tanto trabalho à máquina, estou com
uma enxaqueca ...
- Se é só isto, não te preocupes, que
num instante eu te ponha boa.

I!� II, �I
I

,
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INDICADOR MEDICO
118TITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Dialma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
Com prátíca nos hospltaís europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu CampanarIo
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Púltllca, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiograíia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

fLORIANOPOLIS

----------------------�

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.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

DR,.RICARDO
60TTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua 'Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA,

MEDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

horas

AUende a chamados
14

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar auraztvel, tranquilo e saudàvel

- Toma, Anita. Para aliviar pronta
mente uma dôr nada há como Melhoral.
_. Crês mesmo que ficarei boa dentro
em pouco?

SEJA

para combater suas dores de cabeço;
resfriados e outras indisponi ções se

rn el h.a n. t.es, Melhorai ('01 ta a (liJJ P

Tenha sempre
à ,não alguns
comprinüdos de

M�s

- Mas que maravilha, Helena! Em que
instante aliviou-me a cabeça! Como'
és boa!
- Achas que sou boa? Pois Melhcral
é melhor, porque corta imediatamente
as dores.

J

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

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

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n .v 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

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.-l

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

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

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Explosões de ódio

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

C I dlsri Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas ierismente à tarde: das 15 às 18 horas

I ConSUltÓri,o:
Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephi:1a S(hweidson
MEDICA.

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Ora.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12 As hostes dos simpatizantes do nazismo em França (es-onsu tes: A' tarde, das 3 às 6 creve o "Correio da Manhã") foram sempre minguadas, não

I Consultório:
Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447· obstante tivessem desempenhado papel preponderante na der

rocada da defesa francesa, lançando a confusão entre os seus

próprios concidadãos, nos momentos mais decisivos da ofen

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em siva germânica. -Dois anos de domínio alemão na França, mer-
cê da política de arrúcho e de terrorismo do Reich, não per
mitiram aos nazistas aumentarem o número de seus adeptos
entre o povo francês, e os recentes acontecimentos numa ci
dade do sul da França demonstram bem êste estado de hostili
dade.

Não há muitos dias, em Lião, já se haviam registado sé
rias cenas de desagrado por parte dos estudantes contra

Hi-ltler; mas o que vem de acontecer em Marselha, conforme re
latam recentes telegramas, é muito mais expressivo, por
quanto as tropas legionárias eolaboraeíonístas, que ousaram
desfilar pela cidade, tiveram justo castigo, sendo dispersados
pela população, depois de receberem, muitos dêles, o necessá
rio corretivo.

Desta sorte, diante de tão repetidas atitudes dos franceses,
não só na zona ocupada como na que figura sob o domínio de
Vichí, já não subsiste mais dúvida de que Hitler e seus asseclas
devem estar completamente desesperançados da possibilidade
de qualquer colaboração realmente efetiva por parte do povo
francês, que na verdade vai reavivando os seus tradicionais
sentimentos de repulsa ou antes de ódio contra o alemão, seu

opressor de hoje e seu inimigo secular.

QuAsi meio século de� exia
têncíe é o melhor reclame
da prefêrencla 6 I!fVE!!1i1JJ[
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mi TOME O POPULAR m!
Dr. MARIO WENDHAUSEN - F(daicPulolmdaaddeO �ealca. 5:5! 1555

n ::ai DEPURATIVO 5m
de Medicina da ünlversídade do Brasil) ::ii ::::

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira ilil

91
5:55

médico do Departamento de Saúde . 55ii E'LIX [R .. 4 Iii!
Consultas das 5 CLINICA MÉDICA ilii � I�Uem deante. Moléstias internas de adultos e crianças. ii!! O FA SIFILIS ATACA TODO O OREGA�ISMO ii:5

I
RESIDENCIA: Consultôrto: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Te!. 1426 im ,igado, o Baço. o Coração, o stõmago, os !!::

êlH Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres SESiRua Blumenau, 28 Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 64 Tel. 1523
Si!! nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- ilãATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS. :::: belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. m;

I---------------·---�I
;555 Inofensivo ao organismo. A agra davel :!::. :::; .....

Dr. Antônio Moniz �=:= como um licôr II::

Dr A ·U·CiUSTO DE PAULA Dj�etOJa�����S��:1 éâiÊ o ELIXIR 914 està aprovado pelo D,N.S.P. como iiiãde Aragão. Flor�anopobs fiei auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo EII!
'ME'DICO Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51' =... da mesma origem ,

mI

(próximo ao Teatro). ele FALAM CELEBRIDADES MEDICAS !mCirurgia e Ortopedia. Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.. 5::: SI bre o p=eparado ELIXIR A composição e ° sabor a- �iáClínica e Cirurgia do
Ftstcterapía: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Vloleta. mI .914, devo dizer-lhe!': sempre gradavel do ELIXIR «!:II4. re- =:::torax. Partos e doenças CONSULTAS'. A's 11.30 e das 5 horas em deante. e.s 4as. e i;;: que o tenho empregado, em comendam-no como ama de 55i!de senhoras. H. m: os casos de indicação apre- taell manejo para o prúblico ._.

à 6 h F 1 644 ".11; °f s: f li lld ====Sábados: Das 3:; oras, - roue . mJ priada (SI 11Is em varlt\s de no combate .. st I 1', qua a- ruiCONSULTÚRIO: mi suas mauítestações) 08 res ul dee que frequentemente a- mI
:::: lados têm sido seustatortos, oroveíto no Ambulatorío da 1::1Rua 'I'rajano, 33. •••• . l1li5555 pois são rapidos e duraveis. Maternidade dê Santa Maria. !!!Diariamente das 15 às Doenças dos ouvidos, nariz e garganta, e "r.' ....

I
17 horas.

I
dôres de cabeças rebeldes hEi Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. SilvestrePassy. ===:

HESID�NCIA: ii IEEED NAl Venturl-ní ····"-.·=1'..•· ;••.. IIi1.. '!I.IIII· ..•.. ···I!·,,··········1fII··E·... l!I..·U·.. •II•••••IJ_... ···z········.····Almirante Alvim, 36 r. 1 o .. EEii!i!I:mi!i!i!!!!==i:::!ii!Eii!!E!!!iii5i!!5!ii!8iliEiii:iii iiii=H!E!!5i!E=!EiEii=m: i!!!
Telefone D_ 151.

Assistente do Professor Kos, do Rio de Janeiro. Especia·
!!o.------.----=. lista do Departamento de Saúde do Estado. Clube dos (açadores de
I Consultas das 14 às 16 horas, diariamente -

Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado) FlorianópolisDe ordem do senhor Presidente, faço ciente todos
CLlNICA -MEDICA os senhores s6cios de que, em sessão de 27 do corrente,
Molestias internas, de

N d' I h
ficou resolvido realizar-se uma excursão a BOM RETIRO,

Senhoras e Crianças em ot'ICI·a e u tlltma ora no dia 7 de Junho p. vindoiro, para a qual são convi-
Geral

I
dados os aludidos associados.

CONSULTORIO: OS interessados deverão procurar o Tesoureiro, se-

Rua Felipe Schmidt-Edifi· Dentro de poucos dias será inauguraàa em Florianópolis nhor Pedro Fortkamp, até o dia 5 de Junho, para a ne-

cio Amélia Neto·-Fone 1592
A CASA «A METRÓPOI_E. c'essária inscrição, sendo indispensável, para essa forma-

9 as I � e 14 ás 17 horas. !idade, estar quites com o Clube, e com os RESPECTIVOS
f<ESIDENCIA' DOCUMENTOS em perfeita ordem.

Av Hercilio Luz, 186 Com calçados para todo gôsto e todo preço. Esclareço mais que, sem tais requisitos, nenhuma
- Ph(loe: 1392 - V_ S. também é convidado par& visitar-nos sem com· inscrição será feita.

promisso. Não compre, pois; o SI;. u calçado, sem apreciar O ponto de reunião será o "Café do Comércio" e

primeiro o sortimento de «A METRÓPOLE., de Sabota & a partida, do mesmo local: no dia 6, às 12 horas.
Silva, à rua João Piijto, 4. 26v-9 O secretário: JOSE VALLE PEREIRA. 7vs-2

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinarI Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te). 1461.-Residência 145ô

I Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

durante o corrente
A-

mes ..

. ...

....

._.
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Prisioneiros russos fogem dos
campos de concentração

da Noruega
Londres, 30 (R.) - A Agên

cia Telegráfica Norueguesa co
munica: "As autoridades gel'
mânicas de ocupação amea
çam fuzilar o chefe de famíli
e queimar-lhe a casa, se algu
membro dela prestar auxíli
aos prisioneiros russos rugíü
vos. No entanto, sómente pe
queno número dos 140 russos,
que recentemente fugiram do
campos da Noruéga, foi captu
rado, apesar das terríveis re

presálias da Gestapo".
-

FÁBRICA de MÕVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e mo·
dernos de imbúia com
pensada. de canela,

de pinho, etc.

Rua João Pinto, 34

Ausente

GRANDE CRIME
CASAR DOENTE

..------------�----------�30v·14

Quem achou
I

'1
Perdeu-se, no trajeto da Pro'
ça Getúlio Vargas ao largo
Benjamin Constant um ro·

sariosinho de ouro_ Será
gratificado quem o achou e

o entregar na redação do
;ESTADO. Svs-1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dias 6 e 7 - grandes «soirées»
com apresentação de inédito
«show»: canto, música, bailados
Dia 13-recital de Narina Greco'
Dia 23 - grande festa joanino.

x
"""�ee*3MitWWMRHLW"'.# e

CURSO DE GUARDA·LlVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudo!'. Mensall<1ade míníma. t'reciso de � gentes e re

presentantes em iodas as cidades, Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo
_me

RepresentanteProcura-se um para trabalhar por conta própria com

preparados farmacêuticos. Exige-se que tenha organiza
ção de propaganda médica com viajantes para '0 inte
rior. - Pedem-se referências. Cartas a: "Laboratório".

Caixa Postal 2554, São Paulo.
3 v. alto - 3

A ATENÇÃO CONTíNUA

�'�d�:lho ininterrupto encontram
em Lavolho alívia imediato.
Lavolho conforta, clareia e

embeleza os olhos. Bastam

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

do pais, sem prejuízo das suas ocupações, terão sua ren

da aumentada Imedíatamente, num ramo distinto, Iacll e

de futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.696 - S. Paulo.

Mal entrei no meu quarto. ouvi Anita me

chamando. Vinha felicitar-me nele
meu casamento.

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos e
Hospital de Caridade

Procissão de Corpus Cristi
De ordem da Provedoria desta Irmandade e Hospi

tal, convido todos os Irmãos, :para no dia 4 do corren

te, às IS horas, comparecerem na Sacristia da Catedral
Metropolitana, afim de revestidos de balandraus, tomar
mos parte na Procissão de CORPUS CRISTI, que sairá
daquela Igreja, às 16 horas. .

Pede a Provedoria, o comparecimento de todos os

nossos Irmãos. Consistorio da Irmandade do Senhor Je
sús dos Passos e Hospital de Caridade em Florianópolis,
1 de junho de 1942 .

JuLIO PEREIRA VIEIRA, secretário 4y·1

nÔRES nos RINS? Iíbene-se
dêsle martírio!

não eliminado que está
envenenando seu orga
nismo. Para isto, tome

Pílulas de Foster e ajude
a vencer os seus males.

Pílulas de

rOSTIR

• Verifique estes sintô
mas: dôres nas costas, dó
res reumáticas nos músculos
e juntas, urina turrua, escal
dante, escassa; pés inchaqos,
olhos empapuç ados, Eles
Rodem indicar uricemia.
É um sinal de alarme. E
o excesso de ácido úrico Para os rins e a bexiga

Preferidas porque são:
• Diuréticas e balsâmicas - para pielires, uretrites e cistites,

desinfetam e ativam os rins, • Fáceis de tomar .

• Combatem o ácido úri- Insista nas legítimas Pílula,
co e manifestações, de Foster (invólucro ver-

• Indicadas também molho).
Aprovado pela D.N S, sob n.o 1 H em '5-+-9+2

Batem-se ainda em Luçon e Mindanau
Washington, 29 (R.) - Mi- 'das as forças das Filipinas e

lhares de soldados continuam comunicar-se pelo rádio com
a enfrentar os japoneses nas os comandantes sob sua díre
montanhas, tanto em Mínda- ção, determinando-lhes que
nau como em Luçon, nas Fili- cessassem a resistência. O De
pinas.

'

partamento da Guerra acen-
Esta notícia, fornecida pelo tuou que não havia nenhuma

presidente Quezon, que se en- informação oficial a respeito.
contra atualmente em Was- Na sua declaração à "Colum
hington, foi a primeira refe- bia Broadcasting System", em
rência feita, há três semanas, que revelou a continuação da
sôbre o que está acontecendo resístêncía, o presidente Que
nas Filipinas. zon, referindo-se aos soldados
Recente comunicado do De- que ainda lutam, disse: "Eles

partarnento da Guerra decla- contínuam-a hostilizar os in
rou que, de acôrdo com os ja- vasores japoneses como vespas
poneses, o general Wainwright importunas e de maneira algu
havia concordado em aceitar a ma os japoneses conseguirão
rendição incondicional de to- [abater os seus espíritos".

V. S. procura representações 1

TRONCOS FORTES
;/ .\� �.

'''''',t'';. •
','. ,

o NUTRION é para o

c o r po humano o que a

seiva � pala a-s arvores.

Os 'troncos fortes" tanto
na vida vegetal como na

vida humana são os mais
oprcveitoveis: na primeira.
eiles nos dão as madeiras
de lei com que se fazem as

variadas construccões. ne

cessarias ao conlorto da
existencia: na segunda.
eUes constituem a huma
nidade util que trabalha e

que produz.
Para que as arvores se

jam fortes. quando a natu
reza nôc basta. recorre-se
Ç10 "Q.dli.l;lo".

Para que os homens se

tornem vigorosos, quondo
tombem com elles a ncrtu
reza é insufliciente, o re

curso é semelhonte: "cdu
bom-se os seus musculos".
dó-se-lhes NUTRION.

O NUTRION e o verde
deiro "odu bo chimrco do
orçrmismo": o ferro. o phos
phoro e o arsenico contidos
em sua fórmula vão Ievor
o vigor que falta aos mus

culos debilitados. ao sor-.

que empobrecido, aos ner

vos cbclodos. a reclcrnc
rem, todos, esses elementos
nutritivos indispensoveis
ao equilihriP do orQQ!lismQ.

.�

:� "�"�'

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de lt5
anos. procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

----- _-_

� ._
fi!

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

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

Consulte: CARU & Cia. -- Rua Riachuelo. ltlt -- A
RIO DE JANEIRO

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Traiano. 12.10FIL

Para limpar metal
e cristais

PRÁTI��O�ÔMICO
V'-23

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Ruaó_
Trajano. 12

BRI.NQI_TEDOS
Representações

Organisação largamente relacionada no paiz interessa
se em ampliar o quadro de representações já existentes,
Cartas por obsequio ao Escritório Comercial «CIVER».
rua Barão de Itapetininga, 50-Sala 516-SAO PAULO.

Pedimos a atenção dos Snrs. cornercíerrrtes para a

exposição de parte do variado e belo sortimento de amos
tras de brinquedos da Fábrica FAMA, n/representada da
praça do Rio de Janeiro, nas vitrinas de n/escritórioà Rua Felipe Schmidt ri.> 34.

JURANDYR LINHARES & CIA.
Representações e Agencias

3vs. alt.-2

Anita. que lia tudo quanto minha esposa
escrevia, não se fartava de dar

boas gargalhadas

Hammock comecou a descrever-nos os esforcos do govêrno
para põr um paradeiro à epidemia de casamentos que

havia irrompido em Ioda a fronteira.

Voltamos ao hotel, anele os alunos 1,·

nham provocado um grande ,11"'0,.,),0
com urna guerra de tr'avesse.rt ' .... S, t'�.:p( ... -

lhando paína por todos os ,-'Qn'- .s. (JS
111ecanicos haviam ido avisar Miss Bi'U\\ 11

de que o carro estava pronto. O" ;I1SU'

bordinados garotos foram para o 8UtO

nlóvel, e Emmy, sóz ínha comigo, elisse-I"E'
qUão horr-ível era partir sem a mlnua

Companhia, tenelo que esperar ainda (,m.
tro semanas até que visassem meu passa
Porte. Pediu-me que lhe escrevesse e pro
meteu fazer o mesmo. A seguir ela t í

rou o anel do dedo e cal'inhosamente
mandou que eu tornasse a colocá-lo, pro·

nunciando as seguintes palavras: "Na ael·

Y�rSj!ilI\<.l� e nlil l'iq,�leza, pal'l\ o t,'m e

P<\l'<l o 111al. tomo-à por legítima espôsa
uté que a morte nos separe". .,

sr. Jorgé Iscovescu, ruarklo de uma cidadã uma ou outra ligação interurbana, r

Fi1. f) quê me pediu; depois ela bel]OLt- norte-americana, o que significava meu casamento com

me e rogou papa que eu não salsse na Elnl11y me escreveu vái-ías vezes, e eu, Emmy.

hora cio UllTO sê. a[Mtal', pOIS rlpse,iUva de acôrdo Com a m inha promessa, res- Em certa ocasião afirmei à Anita que,

evil.a i' a despedida, pond i a todas as cartas. Um dia ela me uma vez cruzada a fronteira, faria apenas

Ao voltar, mal entrei no meu quarto, comunicou que sua mãe estava prepa- uma rápida visita à casa de Emrny, -

ouvi Anita me chamando. Vinha felici· rando uma casa pai-a 116s, e dentro do visita de meia hora, quando muito - o

tar-m e pelo meu casamento, e eu, por envelope, remeteu uma amostra d� fa- bastante para fazer vêr à minha espôsa
minha vez, não deixei de agradecer-lhe I

zenda que usaria para fazer �s cortll1.as. que o nosso amor era grande de mais

muito a feliz idéia que ela me dera. Anita, que _ha Ludo quando minha esposa para perdurar e que haviamos cometido

Os dias se sucederam na mesma mo- escreVla. na� se fartava de dar boas gar- um érro. aliás um êrro delicioso, bastan

notcnia ele sempre. Encontrava-me nova- galhadas, ate que de um certo ponto em te para não haver sido cometido. Ela por

mente "cumprindo minha sentença" no diante el� passou a d�monstrar que es- certo se desvaneceria com essas palavras

H t I Esperança agora mais esperançada tava enciumada, 'I'rate i de afastar essa e eu ficaria livre para ir a qualquer par

e °t:ndo Anita �omo vizinha de quarto. idéia de. sua mente, dizendo-lhe, de ,�,a- te dos Estados Unidos, Talve.z até Anita

Eu nada mais tinha a fazer senão agua�· neu-a �rll1calhona, que Emmy era o tIpO

I
e eu voltassemos a dansar Juntos, em

dar pacientemente os papeis que admitI- ct,a esposa modêlo, pot. nunca me atra temporadas na Florida, Nova Iorque e

rlí\ln a entrada nos Estados Ul1iclos ao Ihava ,., A tl'OC<I de algurna� çartas e Ch!c!!go,
. • • _ .

Uma noite Anita e eu estávamos to
mando champanha e fazendo projetos
para o futuro, quando veio para a nossa

mesa o Inspetor Hammock. Anita me a·

presentou de máu: humor, dizendo que
era um funcionário do Departamento de
Imigração. Hammock travou conhecíman
to com Anita quando ela se casou com

Shaughnessy, obtendo assim o amblcio
nado visto para o seu passaporte. O Ins
petor simulou grande surprêsa quando
a moça disse que se havia divorciado de
seu espôso americano.
Hammock começou a descrever-nos os

esforços do govêrno para pôr um para
deiro na epidemia de casamentos que ha
via irrompido em toda a fronteira, Nêsse
momento meus olhos deram com Emmy,
qu� SI: açhtlvl\ !'Ia dlr�\(âo do ônibus e�-

colar, procurando encostá-lo no meio-fio
em frente ao Hotel. Despedi-me precipi
tadamente de Hammock e Anita, dando
uma excusa qualquer pela minha saída.
Emmy já havia subido e estava no meu

quarto. Quanao bati à port,a, ela pediu-me
que esperasse elo lado de fóra um mo

mento. Encontrei-a em frente de um gran
de belo bolo nupcial que trazia esta íns
eriçao: "Felicidades para o casar Isco
vescu". Emmy me abraçou, informando
que o diretor do colégio lhe concedera
umas férias extraordinárias, como pre
sente de casamento. A pobrezinha estava
feliz, transbordante de felicidade, en

quanto eu, pela primeira vez, em minha
vida, senti dificuldade em me expressar,

Â .0."1. 08 otlao (Hold Back lhe Dawn)

CAPITULO 5

(Continua no pr6xi_••{iWt ,
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precisa do ENO

porque a agitação cansa,
a atividade gasta... ENO
constitui a melhor ajuda
para a "preguiça intestinal".
Mas insista no único e verda
deiro "Sal de Fructa"; - ENO!

ENQ "Salrk�
II

MOTAS HISTÓRICAS
JOSE' INÁCIO DA

SILVEIRA
Não conheço morte mais

alegórica, mais revestida de
simbolismo, que a do tenente

José Inácio da Silveira,
na casamata do encouraçado
"Tamandaré". Com uma per
na e um braço arrancados
por bala, barba ensanguen
tada, olhos fitos no outro
lado da vida - aguarda a

presença do vice-almirante
Tamandaré, que, ao dirigir-se
a êle, é a própria ·imagem
da consternação. Com a única
mão que lhe resta, cerra o

tenente Silveira a dextra do
seu chefe. Depois, ainda tem

forças para olhar em torno.
Está rodeado de cadáveres e

feridos. Mariz e Barros, com
uma perna quase decepada,
estende-lhe dificilmente a

mão, ao lado dele. E' o úl
timo cumprimento, de supre-
ma eloquência na sua mudez
banal e cotidiana. Depois,
o tenente Silveira balbucia:

- "Agora me vou" ...
Apresentam-lhe um cru

cifixo. Beija-o: despede-se de
Deus. E, antes que o selo da
morte lhe empalideça para
sempre os lábios, despede-se
do mundo, resumindo-o nos

irmãos da farda:
- "Adeus, camaradas"."
Esse brasileiro de fibra de

amo nasceu em Santa Cata
rina, a 13 de dezembro de
1839; foi aspirante a I" de
março de 1855, guarda-mari
nha a 7 de dezembro de 1857,
segundo-tenente a 20 de ia- E J & I -

neiro de 1860, primeiro-te- rnpre se aeger rmao
nente a 2 de \ dezembro de Saídas de Florianópolis às terças e sábados
1862 - e herói imortal, a 27 Saídas de Porto Alegre para Florianopolisde março de 1866, herói cuja
despedida não póde significar às quartas e sábados
um adeus. Saídas de Araranguá às quartas.

ROBERTO MACEDO sáoados e domingos
Cabelos brancos � LOÇÃ O

I. Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

I
ilIARAVILHOSA !

,_--===========P::R:_:A::Ç::A==lf>:=I::::)E==N=O::V:::E=M=B=R::O==::::����Precisa-se -

de um casal moço, sem fi- I I /lhos, para trabalhar na chá- I f
cara da -<A Floricultura», I J
preferindo-se casal morador /de sítio. 15vs-5 "

/.,
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Dõres Rheumaticas

No li:miar da revolução Empregado de
Diz o "Correio da Manhã" que já _não. resta dúvida d� que escritóriona Europa começa a lavrar a revolução libertadora destínadu .

a sacudir o jugo nazista. A extraordinária reprodução de atos Precisu-ae de um e�pre-
de sahotage ; as ousadas incursões dos jugoslávos nas aldeias gado que ten�?- conheclm��
e localidades ocupadas pelos nazi-fascistas, tendo sido morto t?S para rruxil io.r �e escrãto

até o prefeito de Zara, uma das principais cidades da região; a r�o.de represen t_açoes corrier

tentativa de retirada eDf massa dos marujos noruegueses das c�al� I���;DaÓoes na ��:�8zonas costeiras, depois de repetidas destruições de pontes e CIO o .

armazens de material bélico, e agora o atentado contra o fa-
migerado carrasco Heyndrich, que talvez pague com a vida os

inomináveis crimes de morte e opressão que praticou; tudo
isto mostra que a Europa se está levantando em incontível re
volta, e que pouco a pouco a simples resistência passiva vai
passando a um estado de verdadeira rebeldia, prestes a trans
formar-se na revolução de um grupo não pequeno de Nações, Ilogo que as primeiras tropas anglo-americanas ponham pés
em terras continentais. ITudo parece indicar que, após dois anos de tirania, de mi
séria e de fome, a Europa se apresta para a vitória reivindica
dora: quando tantos povos oprimidos e espesinhados terão en

sejo de ajustar contas com o invasor cruel e deshumano.

É V. S. um dos muitos rheu
maticos, condemnados a sof
frer cada ves que se produz
uma variação no tempo?
Muitas vezes os excessos, a

alimentação deficiente, os abu
sos a que submettemos o
nosso organismo, favorecem
os ataques do rheumatismo.
Nosso corpo é invadido
por impurezas e substan
cias toxicas, cuja pre
sença se manifesta
a miudo por dôres
nas juntas.
As dôres rheumaticas

devem ser combatidas in-
ternamente por meio de

_ . _. _ .

um medicamento, capaz de .faclht<;Lr a eliminação das unpurezas
toxicas e dos crystaes de acido unco.

As Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga devem .ser eX�!Í
mentadas nesses casos. Sua acção directa sobre os nos facilita
'lima melhor eliminação das referidas impurezas.
As Pílulas DeWítt são sobejamente conhecidas em todo o mundo.

Merecem toda a sua confiança, pois não contêm drogas nocivas que
possam prejudicar o organismo.

Pilulas DEWITl
PARA OS RINS E A BEXIGA

lDdicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Dís�rbi08
Reaaes, Molestias da Bexiga e, em ger�l, p�ra enfermidades

produzidas por excesso de acido unco.

-

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

6 DE MAIO
Foi entregue as ;Jrestamistas Norma Menezes Reis e

Nodyr Reis residente em Rio do Sul,
possuidora da caderneta n. 10 824 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada. no sorteio de 5 de MAIO de 1942.

4 DEJUNHO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Junho (õa.Ieíru),
com prêmios no valor de

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

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

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$00
... ---- - 1__..

-

Prof. TOMAZ ROCHA
Leciôna a domicílio ou em

turmas, a ambos os sexos:

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

vs-17

SEJA SUA

Quarto§ q u!;��:���
bllladns, para solteiros, e sa
las para escritório, nos altos
do Café" Bubi ". Tratar com
o proprietário, no mesmo es
tabelecimento. 3vs.- 1

I Dr. ALDO ÂVILA
DA LUZ

I
ADVOGADO

Rua Vidal Ramos, n-, 30
------------------------�

I Farmácia «(Esperança,)do
farmacêutico NILO LAUS I

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

Perfumarias.--Al'tigos de borre che.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

I

��������
abe O leitor que é isto?

As tres figuras 00 lodo representam:
ao alto. um microscópio: ao centro. a cn

beca de um verme da Opílccéro grudado
no intestino de um opilodo; e, em baixo. a
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. por meio dos quoes se agarra á mucosa

do intestino.
Graças ao grande ougmento que o mi

croscopio permitte. póde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a boccc. sendo uma sspecie de
ventosa. chupo um pedacinho de mucosa

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

�. Assim, fica o verme solidamente instol-
lado. suqcmdo. dia e noite. pequenas quan
tidades de sangue, através o insicmificonte
orifício aberto pelos dentes. ao mesmo tem
po que lança no sangue um veneno proprio.

Esse é a obra de um verme só. Irncrqine
se. agora, o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trczer
no intestino e ter-se-é ideia da gravidade
desta doença que tonto ataca a população
do Brasil.

Felizmente o Opilocdo é combctído
com eHicacia pelo Neo··Necotorina. urna

, só dose de Neo-Necatorina basta, 05 mais
das vezes, paro matar todos os vermes da
Opilccõo. limpando completomeníe o iu-

",_ testíao do doente.
,__, e

ecoto"g� a.

.

,

A SAUDE DA MULIlER

IAVISO AO POVO CATARINENSE
linha direta Porto Alegre - Florianópolis
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E' FACI L APAN HAR UMA
GRJPPE UM RE5FRIADOl OU UMA

)

PNEUMONIA
MAS íCt-')E:)tH)(j O f:'AMOSO

tPfrrOML DEIA�G:,ltij ftWlTL�5E
NADA H� QUE TEME!\.

-

•••••••••••••••••••••••••
• •
� .
• •
•• •
• DE PESSOAS TEM •
• •

: USADO COM BOM RE :• SULTADO O POPU e

: LAR . DEPURA TIVO :• DO SANGUE •

: MARCA REGISTRADA :• •
• •
• A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO •
• U Ftgadc o Baço, o coração, o Estômago, os •
• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.• O ELIXIR 9t4 está aprovado pelo D. N. S. P. •• como auxiliar no ,tratamento da Sífilis e Reu- •
• matismo da mesma origem. . _ •
" VALIOSAS OPINIOES •
" O ELIXIR «911t», dada a sua Atesto que apliquei muitas •base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo• tamento da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados I)
• te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. .,
•

cal é a única possível.
•(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartoletil

, .
1 •••••••••• ·�ê.�.Q-", :�••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os originais, mesmo não pu
blicados., não serão devolvidos

�o ESTADOifft
DURIO VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto a, 13

Tel102.3 - Cx..poataJ 139

ASSINATURAB
Na Capitala

A�o __ .••• ••••. SO$OOe
Semestre •• • • • • !5$000
Trimestre .•.••• 15$000
Mêa ••.••••••••• �

No IDterlorl
AlDo ..•••••••••• 15$000
Semestre ..••••• 10$008
Trimestre ..•••. ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

A direção não iJie responsabí-

lliza
pelos conceitos emitidoe

""
ncs artigo6 assinadoe

w �

___________I �

I S ������ql
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENJATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALeJO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálidos. Depauperlldos,
Elgotados, Anêmicos, Mãe.
que criam Magrol, Crianças
raquíticas, receberão I toni-
ficação gll.J do olganilmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N S.P. rr 199, da 1921

�������l§�.��==����
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-26

Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a preferên- �---------------------
ela e comunica que fechou
a Iarmàcía, deixando encar

regado de receber s/contas
o sr. Josué di Bernardi, na
Farmácia Esperança, no Edi
fício do Mercado.
245 Dentro de poucos dias será inaugurado em Florlanó-

poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.) ._.

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube Civil Catarínense, sob a presidência do sr. capitãoAsteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo.

Díretor-Pro prletárío: Otomar Bõhm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

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

v. 9

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••0" .

•

i S8t)"S i• •

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

\ ; encontradas nos balcões da ;
I· •

; Casa SANIA BOSA i• .1: Diariamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

«Caixa Beneficente dos Emprega-
dos do Ministério da Fazenda no

Estado de Santa Catarina»

5

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

- .

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina 1a.Convocacão

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n' 13

Notícia de última hora

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

Companhia c Aliança �a Baia»

I

De ordem do sr. Presiden
te, convido a todos os sócios

Ce rtllicado para assistirem à reunião
de Assembléia Geral Extra-

Dr. Clarno G. IGalletti

Rua Trelano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico:

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

FL01UANoPOLIS
E.MPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestímos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municlpios do Estado
Representante da Ca_ixa Economica Federal para 8 v.endlldas Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os ceupnns das apólices Federais e dos Estados

de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
Mantem carteira especial para admíutstraçao de prédios.

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores. taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A't'iso Prévio h%
C/C Prazo Fixo

. 7%
Aceita procuração para receber vencrmentos em to

das as Reparticões Federais, Estaduais e Muntcípets.

ordinária, a realizar-se no

dia 4 de Junho eSu-feira), em

uma das salas da Guarda
Moria da Alfândega desta
Capital, afim de tratar de
interesses de urgência.
Secretaria, em 28 de Maio

de 1942.
Marciliano A. Roberge

1 ° Secretário 7vs- 4

........." _
'

••••••••• a � ...

c

1'G..r • ce...

APROVADOS PELO O'N'S'P' SOB N'? 569 DE 19.3S

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

30v.-24

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro, 23
I ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1168.

Fundada em 1870 BAIASéde:
Seguros Terrestres e Marítimo"

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de »54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, II 11.929.719:000$000
Receita II 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro li B5.964:965$032
Sinistros pagos II 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) II 22 354:000$000'

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

-----

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

Agente em f"lorianópolis
CAMPOS L O B O & Cia.

\

RUA FELIPE SCHMIDT N 39
Caiu postal If}- TtltDhondOB3-l!nd. Ttl.•AUIANCA.
Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,

Blumenau e Lacres.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·�171tfV1liW;�iII, .IIl'IN_"'.. iIlI I!IJ.I --------------........•.. 1
0•••••••••••e••••••••••••••••••••••••Cartazes do diai EQUITaTIVa TERRESTRE, aCCIDENTES i���--o- --o- --o--• E TRRNSPORTES S " • CINE REX IMPERIAL CINE ODEON• J.I JI. - FONE 1581 - FONE 1581 - FONE 1602 -

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

: C A P I T A L : Chame um

: Subscrito: 3.500:000$000 Realizado: 2.600:000$000: mensageiro
• Malriz: RIO DE JANEIRO • ���S���6g �a:��;, �a��i:�!
: (Avenida Rio Branco, t 25) : Complemento Nacional (D,F.R)

: DIRETORIA •
Dr. Affonso Penna Junior--Presidente •

: Dr. José Mendes de Oliveira Castro--Vice·Presidente :• Charles Barrennes-Diretor
-

•• Dr. João Proença ..Diretor •
• Dr. Roberto T. Boavista--Diretor ..• CONSELHO FISCAL .' �,. ==_,..".- _

: MEMBROS EFETIVOS •
• Dr. Guilherme Guinle :• Dr. Cesar Rabello
===� Dr. Heitor Beltrão !

o pintor saiu pintado
(Comédia em 2 partes)

Preço único: 1$500
Livre de Censura

A partir de 7 de junho: A PORTA DE OURO, com Charles Boyer, Olívia de Havilland
e PauleUe Godard

Clínica médíco-círúrgíca do
DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOiUINAIJ: es

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

I
PLÁSTICA DO PERíNEO - Hérnias,
Iudrocele, var-ícocele, 'l'l'atanlento sem
dor e operação de Hemom-otdes e varr
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de FlorianÓI}olis.
Praça Per-eira e Oliveira, 10 -

I
- Encontra-se entre nós o Fone, 1009

sr. dr. Cid Rocha Loures, ado Horário: Das 14 às 16 horas, d larla-

vogado em Xapecó. mente.
- Vindo do Tubarão encon·

-

tra-se nesta capital o sr, Mar I· runa, o passamento do sr. Ivo
colino Cabral, prefeito daquela Jesuino Espindola. Seu enter-
comuna. ramento foi realizado hoje, às
Falecimentos: lo horas, no cemitério público
Ocorreu ontem, à rua Jagua- da cidade de S.José.

Vida Social
: SUPLENTES: : VULTOS & FATOS

•• Dr. Carlos de Saboia Bardeira de Mello • segun� ���an??s �g�:Ta:�oticiosasErnani Coelho Duarte .. os judeus na martirizada Polônia estão

••, . Dr. Arthur de LacerdaPinheiro.•
carregando, de há muito, a sua cruz.

Após serem perseguidos na Alemanha,

• Gerente Geral:-R. CASSINELLI •.
por um "f'ueltrer-" que fazia questão cer
rada ela "pur-eza" da raça alemã, desce-

• DADOS RELATIVOS AO U"LTIMO EXERCI"CIO, •
brindo, então, o vocábulo "ariano", povo
milenar, os árias da velha índia, os fi-

ei ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1941: • lhos de Israel encetaram nova peregrina-
� ção pelo mundo, sempre com a promessa�f4J Receita de prêmio 14.045:8121500. de um novo Moisés que os venha libertar

.. • elo cativeiro e conduzi-los a terra de Ca-

• Sinistros pagos 5.691:9811700 fi
naam, onde corre leite e mel ... Locali-

Bônus e Dividendos aos Acionstas 383:3331300 zaram-se muitos deles na Polônia, espe-

@ReserVa3.749 ••0471200.randoalíestarasalvodasgarras da Ges-
tapo. mas, ironia da sorte e maldade de

� Opéra em : Incêndio-Tra"sportes-Responsabilidade : ���I��ía"et�lr;�a doen�aO��lS���r��_i l�:��l��ô�
t;� Civil-Acidentes Pessoais-Acidentes do Trabalho. ..

bre os judeus ...

�.tI .. Nabucodonosor ainda não estava satis-
f� II t S

•

S t (t t
·

• feito.

�t agen e geraiS em ao a ua arma • se��i�.����O�s\�:��:�o�l��lf��:�,Sase d:x����:f; MA.CHAOO & CIA. •
'

e ela miséria, esperando, continuamente,
.. iii

•
que o d ia de amanhã seja o seu último\ r dia de vida, libertando-se, assim, dos

O RUA JOÃO PINTO, 5-CAIXA POSTAL 37-FLORIANÓPOLlS • dedos aduncos da opressão e do fantasma
.ti�

•
horrendo da fome ...

..., - Vi pequeninas judias a mendigar
t, • uma códea ele pão para enganar o estô-

•
mago - bradou, horripilada, uma senho-( � PA RA SEG U ROS OE V IDA: rita refugiada de guerra e, com as faces

fi) A . EQUITATIVA DOS ESTADOS U'NIDOS DO BRASIL • contrafeitas no horror de um espetáculo
.

monstruoso presenciado, exclamou:(\I) • - E não encontravam pão. "11;les" não

• FUNDADA EM 1896 • as davam. Tinham que se prostituir para

•. lEi
obtê-lo ...

• E é êsse povo que pretende unificar a

�••••••••••• \(':J•••••••••••••••••••••••• Europa e o mundo numa "nova ordem",
de "paz", "harmonta" e "progresso" ...

EDITAL DE CITAÇÃO Doml'ol·o ae'reo brl·laAol·co re:i����!l�:�� ��:��1��1:1��:��!iti���:��:��10�
COM O PRAZO DE pregam mentiras q valer ...

DR. SERTORJUS

30 DIAS Londres, 31 (R.) - Noticias do Cairo adiantam que a
RAF ao amanhecer de hoje, quinto dia da ofensiva do mare
chal Von Rommel, já havia estabelecido o domínio do ar na
Líbia, impedindo os caças e bombardeadores pesados alemães
de desenvolverem operações de ataque às fôrças terrestres
britânicas.

Essas informações acrescentam que os únicos aparelhos
inimigos que ainda conseguem algum êxito em suas manobras
de ataque são os "Stukas", cuja eficiência, entretanto, ficará
grandemente diminuida sem o auxílio dos caças e aviões pesa
dos de bombardeio.

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

sermi Wildi, cirurgiã - dentista
e esposa do sr. Tom Wildi, con
ceituado construtor civíl;

a prendada senhorita Helena
Spyrides;

a exma. sra. d. Maria B. Oli
veira, esposa do sr. dr. Nicolau
Glavan de Oliveira;

o sr. Cid Silva;
o jovem Plínio Corsini, estu

dante:
a gentil senhorita Zilda Sar-

o Doutor Osmundo Wanderley da Nó

brega, Juiz de Direito da la Vara da Co
marca de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

de citação de herdeiro, com o prazo de
trinta dias virem ou dêle conhecimento
tiverem que, tendo-se iniciado neste Jui
zo o inventário dos bens deixados por ia
lecimen to de Francisca Carolina Carpes
e Maria Amália Carpes, consta das decla
rações fornecidas pela inventariante Lí
dia Carpes Mafra, dados como residentes
em Joinvile, dêste Estado, os herdeiros
maiores Cecilia Carpes Mafra, viuva, e

Heracli to Carpes, casado, pelo presente
cito os mencionados herdeiros, para, den
tro do prazo de trinta dias, comparece
rem em Juizo ou se fazerem representar
a-fim-ele se manifestarem em todos os

termos do feito em aprêço, até final sen
tença, sob as penas da lei E, para que
chegue ao conhecimento de todos, man

dou expedir o presente edital que será
afixado no lugar do costume e publica
do pela imprensa, na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade de Florianó
polis, aos vinte e oito dias do mês ele
maio do ano de mil novecentos e quaren
ta e dois. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, es

crivão, o subscrevi. Selos a final. (Assi
nado). Osmundo 'Van!lerley da Nóbrega,
Juiz de Direito da la Vara. Está coníor
me. O escrivão, Hyg iuo Luiz Gonzaga,

Fuzis transformados em metralhadoras torato;
Camberra, 31 (R.) - Os técnicos do exército australiano

fizeram experiências com um invento do súdito neo-zelandês
sr. W. Kharlton, mediante o qual certos tipos de fuzíl pode
rão ser transformados em metralhadoras ligeiras.

Vários milhares dessa nova arma deverão ser, pois, fa
bricados o mais breve possível, segundo anunciou o ministro
da Defesa, sr. Drake Forde.

A transformação dos tuzís é conseguida com alguns a
créscimos e modificações no mecanismo da culatra.

a exma. sra. d. Blandina Lau-
ro Bayer;

o jovem Luiz da Silva;
o sr, Mário Alves Guimarães;
o sr. Cristaldo Araujo;
a exma. sra. d. Ernestina Ri

beiro de Barros.

Viajantes:
De sua viagem a S. Paulo,

onde esteve efetuando um curso

moderno de especialização, re

gressou o conceituado clínico
conterrâneo sr. dr. Djarna Moell-

Heroismo um piloto da RAFde
Nova Delhí, 31 (R.) - Um prisioneiro de guerra japonês

relatou, recentemente, como um piloto da Real Fôrça Aérea
Britânica sacrificou heroicamente a própria vlda, esmagando
seu aparêlho em chamas de encontro a uma barcaça de Inva
são nipônica, matando 500 inimigos, por ocasião {lo desem
barque japonês em }}IaJaií "

O narrador, ao reterír- se ao fato, dísse que se passára ao

largo de Cota-Barú, a nordeste da }}Ialaia, onde centenas de
combatentes japoneses haviam logrado desembarcar. O pilo.
to suicida, disse aínda o mesmo informante, poderia ter salvo
a vida, saltando de paraquedas, e acrescentou: "Só posso ado
mirar o nobre gesto do piloto britânico, muito embora êle te
nha resultado na morte de algumas dezenas de compatriotas
meus".

mann.
- Vindo de Joinville, acha

se entre nós o sr. Miguel Savas,
nmcionário da Fazenda Federal.

É mIA DOENÇA
MUITO PERIG_0SA
PARA A FAl\HLIA
E PARA A RAÇA

I o sabã�

IRBEII E Piei

Alô, America ! No, no,
NanetteCom Alice Faye , Cesar Romero

e Jack Oakie

Complemento Nacional (D.F.B.)
Com Anna Neagle, Richard
Carlson e Victor Mature

Complemento Nacional (D.F.R)Pequeno Furacão (Desenho
Colorido)

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Para que tanto tiro (Desenho)
Fox Movietone News 24x56

(Noticias da Guerra)

I Preços: 2$500, 1$560 e 1$000
Livre de Censura

_ .. -

Peças �enuinas FORD
Só - ,-

com os cencessionanos:
Tuffi Amin &: Irmão

Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 171-Fone 1665

Os tanques' americanos na Austrália
Melburne, 31 (R.) As Outro aparelho engenhoso

forças norte-americanas e em uso consta de pequeno
australianas, treãnando "al- emissor do tamanho de um te
gures na Austrália", recebe- lefone, dotado com curta an
ram considerável número de tena e que permite a conversa
tanques de tonelagem média I entre as unidades em campo,fabricados na América, provi- ,.. . . .

dos de ar condicionado e

ar-I
Radio· Telegrafia - Electr;c.lda�emados de peças de artilharia AULAS NOTURNAS, InICIO dia

pesada e metralhadoras. I
2 de Junho·Rua João Pinto,

Um major australiano aue 13, Sobrado.
examinou êsses engenho�

�

de r Comprai na Cf SA MISCE
guerra, descreveu-os como "811- LÂNEA é saber economizar:per-ótimos". .
As tripl!la�ões são t�'einadas ÚLTIMA HORAnuma maquma especial cha- I

"" .

mada "Ripa", aparelho que A �AF levou_a efeito, Ac�n-.imita o movimento de um rolo tra a Cidade alema de Colônia,
compressor avançando e cur- a maior incursão aérea desde
vando-se no solo, o que produz que começou a guerra, Calcula
o movmento de um tanque, se que nela tomaram parte de
além de permitir a prática do 1250 a ISSO aviões, conduzindo
alvo em miniatura. 3 mil toneladas de bombas explo

sivas e incendiárias. As colunas
de fumo dos incêndios subiam
a 3 mil metros. Berlim con
sidera "consideráveis" os estra
gos. Os ingleses perderam apenas
44 aviões.I

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nai-íz
e Garganta do

DR. TULIO RAMOS
Assistente efetivo do Servlço de Olhos
"Gabriel de AlIdrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especialização e prá tloa de ouvi.
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, 11a Policlínica de IBotafogo - Rio de Janeiro

I
Praça Pereira e Oliveira, 10 _

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas _

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

A batalha da Líbia, depois de
6 dias, está-se inclinando a favor
dos britânicos. O deserto está
coalhado de tanques destruidos.

*

O general Noguês, comissário
francês no Norte da Africa, diri
giu a Vichí um protesto pelas
concessões feitas ao Reích, e

sugeriu que a frota francesa,
ancorada em Toulon, fôsse para
a Africa do Norte.

*

Pela primeira vez apareceu no
Golfo do México um submarino
minusculo do "eixo", sem ca
nhão na coberta. Torpedeou um
navio norueguês ..

*

Os russos confessam que per-
deram 75 mil homens na bata
lha de Carcove; mas que tarn
bém aniquilaram 90 mil alemães.

*

A Turquia anunciou que adqui-
rirá material bélico da Alema
nha, no valor de mil milhões
de marcos.

festival
No próximo dia 6 do corren

te, realizar-se-â , no "Cine Im
pério," do Estreito, um festival
em benefício da Caixa Escolar
do Grupo E. Cruz e Sousa, de
Tiiucas.
Nele tomarão parte alunos

daquele conceituado estabeleci
mento de ensino, e apresentar
se-ão cenas cômicas infantis, can
cões, monólogos e recitativos.

O programa será opor tunarnen
te publicado.

Realizou-se grande comício de
estudantes, na capital baíana,
falando durante a reunião o
democrata Carlos Fonseca, co
nhecido jurista e presidente da
Academia Baiana de Letras.
Disse êle que se devia passar
um telegrama ao presidente Ge
túlio Vargas, pedindo a decla
ração de guerra ao "eixo", sen
do essa proposta recebida deli
rantemente pela multidão pre
sente.

IDADE"�

�
I de WETZEL & OlA .--JOINVILLE Marca registrada� recommel1da-se tanto para roupa fina como para roupa commum.
i� _

),..&.Â� .�'�C(,.,• •

[ S.P«lAUOAO(
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