
l Causam inquietação as concentra
cões de forças anglo-americanas

Os futuros ataques serão três- vezes maiore_sLONDRES, 3 (A" .P.) -- OS JORNAIS DESTA CAPITAL OBSERVAM QUE OS "RAIOS" AE
REOS QUE SERÃO LEVADOS A EFEITO CONTRA A ALEMANHA, SERÃO T RÊS VEZES
MAIORES QUE OS EFETUADOS CONTRA AS CIDADES GERMÂNICAS DE COLÔNIA E ES
SEN -- QUANDO A FORÇA AÉREA AMERICANA ENTRAR A OPERAR NA EUROPA.
Distintivo obrigatório para os

judeus na França
Paris, 3 (H. T. M.) - O

" Journal OficieI" publica as
seguintes portarias da "Mili
taerbefelshaben in Frankrei ..

ch" :

"Fica proibido aos israelitas
a partir da idade de 6 ano�
completos, apresentar-se em

público sem ostentar o distin-
tivo israelita. A estrela israeli-
ta é uma estrela de 6 pontas,
tendo como dimensões a palma
da mão e contornos pretos. É
feito de tecidos e tem em letras
pretas a inscrição "judeu". Es
sa estrela deverá ser colocada
bem visível, do lado esquerdo
do peito, e solidamente pregada
nos trajes. As infrações à pre- IIollywood, 3 (H. T. M.) - O pú
sente portaria serão punidas bl ico não ponde entrar na capelado cemitério do Calvário, onde rc

d.e .p�'isão .e multas: Medidas po- pousa o corpo de John Barrymorc,
llCIaIS, tais como Internamento pOIS seu irmão, Lionel Barrymorc, Em um pôrto da costa oriental dos Estados Unidos 3 ("C.
e� campos de concentração se- deü �rde:l; ne�se s�ntido. . P.) _ O capitão João Batista Gomes, comandante do' "Gou-
rao aplicadas A presente 1)01'

funei al f'oi mm cado para hoje, I
• , • •

. , '. ,- I pela manhã, na mencionada capela, çalves Dias', expressou que o submarino que atacou seu navro

t�na eI�.trara eI�l VIgor no pro- porém aind� não se decidiu se Bar� I era de construção recente e de tamanho médio.
ximo dia 7 de junho de 1942. rvmor e sem cremado em Filadélfia O chefe de máquinas Haroldo do Nascimento que tam-
( ) D Milit b f I 1 b

. ou Hollywood "
a er 1 1 aer e e s la en ln

O
.

o

•

• 'T" ,bém se encontra entre os sobreviventes, declarou: "Meu paísFrankreich" advogado de Barrvmorc, SI.
t bmari truíd I'táli d

� ,
. Gordon Lcvoke, afirmou que o tes- em su marmos cons rUI os na a la e compra os a esse pais,

lamento do ator será aberto na se- os quais têm grande semelhança com aquele que afundou nos-
mana próxima. so barco".As dificuldades de transporte, em Disse mais que quatro oficiais do submarino permanece-consequência da guerra, impedirão
que Ethel Barrymore .irmã do autor l"am na torre de comando dês te, rindo-se das dificuldades que
desaparecido, possa comparecer aos encontravam os tripulantes para atingir os botes salva-vidas,funerais. acrescentando que os oficiais pareciam ter ficado satisfeitos ao

Camisas, Gravatas, Pijames, saber, depois de interrogar a tripulação, que o navio afundado
Meias das melhores, pelos menores era brasileiro.
preços só na CASA MISCELANEA.

.----------------------------

- Hua Trajano, 12. Copioso material da «quinta-coluna»Newark, (Nova Jersey), 3 - (H. T. M.) - O Bureau Federal
ele Investigações revelou que 30 botes de borracha conversíveis

Iestavam entre os artigos apreendidos em batidas efetuadas em

Edgewater neste Estado. Alguns cidadãos alemães e naturais de
países do Eixo foram postos sob custódia. Além dos botes de bor
racha, foram apreendidos binóculos de campo, rádios de ondas
curtas, câmeras e mapas dos Estados Unidos, tanto da orla ma

rítima quanto do interior do país.

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

ANO XXVIII Florianópolis Quarta-feira. 3 .:Je Junho de 1942 I N. 8553

o sepultamento de
John Barrymore

A batalha do Deserto
,/

Berna, 3 (R.) - O marechal Rommet recebeu carta branca para
agir por si próprio, diz o correspondente em Berlim, do "Basler Nas
chrichten".

O mesmo correspondente acentua a grande importância atribuida
por Berlim à ofensiva do general Rommel e acrescenta que as fôrças
britânicas "são muito fortes".

Estocolmo, 3 (R.) - Informam de Berlim que os círculos locais.
são unânimes em afirmar que von Rommel não poderá vencer a batalha
da Líbia, a menos que conquiste Tobruque, pois o simples cêrco dessa
cidadela não viria mudar a situação estratégica.

Frisa-se ainda que o ataque foi cuidadosamente preparado com fôr
ças especialmente blindadas. O chefe da aviação nazista no Mediterrâ
neo, Kesselring, também recebeu consideráveis reforços para cooperar
110 ataque.

Os observadores neutros de Berlim julgam que o "eixo" pretende
utilizar todo o seu potencial, afim de privar a Grã-Bretanha de sua prin
cipal artéria de abastecimento, pelo Canal de Suez.

Cairo, 3 (R.) - Sabe-se agora que todos os efetivos do "Afrika
Korps", de von Rommel, com exceção de algumas unidades da 19a. di
visão, estão empenhados na violenta batalha a oéste das linhas aliadas
na zona do deserto

Cairo, 3 (R.) - Documentos encontrados na bagagem do general
Ludwig Cruwell, comandante do "Afrika Korps", capturado pelos in
gleses conforme já se noticiou, demonstram que êsse importante pr i
sionei�o de guerra tivera uma conferência com Hitler e com o general
Halder conselheiro militar do "fueh rer ", segunda-feira passada.

Do'is dias antes o general Cruwell conferenciara com o general von
Keitel, chefe do Estado Maior alemão, e com o general Cavalero, chefe
do Estado Maior do exército italiano.

Escritório de contabilidade

Medidas de precaução na BélgicaLondres, 3 (R.) - Os alemães minaram as pontes sobre _o no
Mosa, na província de Namur, na Bélgica, c�m a preocupaçao

_

de

evitar o desembarque dos aliados, segundo lllform,o� uma age�
cía de notícias belgas. Essas pontes - diz a notícía - estao

guardadas por tropas pertencentes ao exército ale�ão _de oc.upa
cão e pelos "eixistas" da milícia de Walon, orgamzaçao quinta
colunista que aderiu aos alemães.

O comandante alemão, von Schutz,
sálias contra os burgomestres, em vista
das populações valões.

ESR\�,�tad�� s�u!!!nst��dec!!!��fez perante a polícia, Albert Sc�wabbe nasce� na_ capital�p�u
listã, tendo sido entretanto registado co�o clda��o �erman�co
no consulado alemão dali. Além �as aüv��ades ]� dlvulgada�,

. - .

ta confessou que ag'Ia no calS do porto, onde tI-
o eSpIa0 naZIS "

l'OU fotografias de vários navios ingleses .ah atraca�os, env�an-
" 'AI anha As datas das respectIvas partIdas foram
fIo-as a em .

t·transmitidas pelo rádio para o mesmo des mo.

UM

Atentados contra
bancos do «eixo» IIBuenos Aires, 3 (A. P.) -

Indivíduos não identificados a-Itiraram, durante a noite, bom- I

bas de gas lacrimogeno contra 1a fachada do Banco 'I'ranspací
fico da Itália e da Alemanha. I

--------------------�------

Os italianos corsários Gases venenosos
usados pelos nipões
Chunquim, 3 (H. T. M.) -

As fôrças chinesas entraram
na cidade de Quinva e mataram
700 nipões em luta nas ruas da
capital provisória da província
de Chequiang. Sómente quando
os japoneses começaram a usar

gases venenosos, os chineses se
retiraram.
Em outro incidente similar,

em Lanchi, os chineses infligi
ram mil baixas aos japoneses,
que mais uma vez forçaram a

retirada das tropas de Chun
quin, com o uso de gases vene
nosos.

Berna, 3 (R.) - Em edito
rial, visando não afastar da
mente do público o receio de
fulminante invasão britânica do
continente europêu, o redator
do "Frankfurter Zeitung" ad
mite que "grandes contingen
tes de tropas britânicas e nor

te-americanas estão concentra
dos na Inglaterra e no Egito,
na Índia e no Oriente Próximo,
na Irlanda e na Austrália".
"Jamais duvidámos da rtgí

dez do espirito guerreiro dos
anglos-saxões - diz o jornal
- mas saberemos vencê-lo" .

Caspa �
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI.

ficaram satisfeitos quando souberam
o navio torpedeado era brasileiro

que ApeiO pró·aumento de
natalidade no Aeich
Estocolmo, 3 (R.) - Foi fei

to apelo ao povo germamco,
pelo Bureau Central de Esta
tística de Berlim, durante sua
revisão demográfica anual, pe
dindo - "um aumento de ses
senta ou setenta por cento na
média de natalidade" ,afim de
que a nação germânica pudes
se estar em condições de se de
sempenhar das grandes tarefas
que a esperam".

CRISE DE PAPEL NO REICH
Estocolmo, 3 (R.) - A crise

de papel na Alemanha veio for
çar os germânicos a reduzir o
tamanho e o número das pági
nas de todos os jornais, entran-

, do em vigor no dia lOtaI medi
da.
A edição da segunda-feira,

do "Vooekischer Beobachter ",
não traz mais do que quatro
páginas.

Tosse' '2 BRONCHITESê. / ...

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

Fone 1447
De manhã: 10 àB 12
A tarde: .) às 6

Antes de f.Omprar

. i':lIMINA , FORTALECE'"
. .

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica- da Faculdade
de Medicina. Ex-estagíár!o do serviço de Proctologla

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 da
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por proce
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Inlra
Vermelho. Pêlos sunérííues. Sondagem duodenal. Translusão 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. 1607.

Moscou, 3 (H.) - De Maurice Lovel - Está sendo dada grande
atenção às lições adquiridas na batalha de Carcove, chegando-se a seis
conclusões primordiais:

1. - A infantaria russa demonstrou a sua capacidade de resistir
com êxito os ataques das divisões blindadas germânicas.

2.· - A artilharia soviética. é ainda muito superior à nazista e cons
tituiu um dos fautores decisivos da luta.

3. - Os recursos da "Luftwaffe" diminuíram a tal ponto, que não
se póde mais esperar que, enfraquecida como está, venha a manter su
perioridade, sendo portanto obrigada a concentrações para conseguir
o domínio local temporúrto cm um ou outro ponto.

'

4. - As minas 'represen tam a arma mais valiosa, especialmente
quando distribuídas por grupos incursorcs na retaguarda das linhas
adversárias.

5. - O fogo sistemático da infantaria aos aparelhos inimigos em
vôo baixo, é muito eficiente.

6. - As divisões blindadas continuam sendo a principal fôrça ini
miga, competindo pois, aos exércitos russos, concentrar-se na tarefa de
destruí-las.

Declarações do comandante do «Olinda» :' Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
Rio, 3 ("Estado") - Em avião, regressou o capitão Jacob • Arsenialo. etc. •

Benemont, comandante do navio brasileiro "Olinda", afundado, • •a 18 de fevereiro último, por um submarino do "eixo", na costa • Os Pálidos, Depauperados, •norte-americana. • Esgotados. Anêmicos, •Ao desembarcar ,aquele oficial teve oportunidade de falar • Magros, Mães Que Criam.
sôbre o torpedeamento do navio que comandava, dizendo que, Crianças Raquíticas rece- •
atacado, inicialmente, a tiros de canhão, em pleno dia, o carguei- • berão a tonificação geral •

. 1'0 nacional sofreu quinze impactos diretos, antes mesmo que sua • do organismo com o •tripulação tivesse tempo de abandoná-lo. Quando toda a guar- • •nição já se encontrava nas baleeiras, o submersível atacante ati- •rou. um torpedo e trinta tiros de canhão e granadas incendiárias. •
'rodos os tripulantes foram salvos. Tendo alguns sofrido ferimen- • •
tos, foram recolhidos a hospitais de Nova l;orque. O navio afun- • • •dou de prôa, envolto em chamas, •••••••••••••••••••••••••

o que foi o bombardeio de Colônia
Londres, 3 (H.) - "O número de bombas incendiárias atiradas

pela HAF foi colossal", declarou um indivíduo que se encontrava em

Colônia, durante o tremendo "raid" da HAF. Esse indivíduo falou ao
microfone de uma estação de rádio alemã, ontem à noite.

Quatro indivíduos residente em Colônia foram apresentados ao mi
crofone da aludida çsfação para descrever o que lhes foi elado assistir.

Descrevendo como havia conseguido afastar uma bomba incendiá
ria, um dos homens declarou: - "Justamente no instante em que ter-

S· 1 de contadoria e de escrituração mercantil ) ll1ina:"a a r.�ti�·a(j.a (!e Ul:na bomba, um fei.x� de quarenta ou mais bom-ervrços avu SOS
'.. , • bas Inccndlru-ias CaIU sobre a minha residência".

Organização de escrItas, SIstema economlCo, Uma mulher, descrevendo como a sua casa foi atingida, disse o se-
controle perfeito. guinte : - "Logo que ouvi o sinal de alarma, corri para o porão da mi-

O
• -

C
·

I Catarl·nense nha casa, onde encontrei outros inquilinos. Pouco depois, subi ao an-

L-
-

d b" Ih d Crganlz8faO omerCI8 (Ü,u· superior para passar uma vista de olhos. no .interior da minha resi- lçoes a aIa a e arcovey. 1 F
.

67 dcncia, quando uma bomba a alcançou. Fiquei sepultada sob os es-
Rua Joao PInto n. 18 - one 1.4 combros e nada mais pude fazer para debelar os incêndios, que irrom-

piam ele todos os lados. Gritei por auxílio e eventualmente fui retirada
por um membro ela Associação Juvenil de Hitler"..

Um homem que, por duas vezes, esteve sepultado sob escombros,
durante a noite, disse: - "Achava-me no abrigo com umas vinte mu
lheres e crianças, quando o mesmo foi atingido por uma bomba alta
mente explosiva. A porta de entrada do abr-igo ficou interceptada pe
los destroços, mas assim mesmo consegui abrir um buraco na parede e
tirar dali todas as mulheres. Dirigimo-nos para o abrigo do prédio vi
zinho, mas logo depois da nossa chegada êste edifício era também atin
gido e novamente a porta ele entrada do abrigo ficou interceptada".

Terceiro indivíduo disse: - "Bombas explosivas atingiram a esca
da de ligação de duas residências. O poder explosivo da bomba era tão
tremendo, que as duas casas ficaram separadas uma da outra e destrui
das literalmente" .

ameaçou adotar repre- Antes da apresentação das testemunhas de vista para descrever o

do procedimento hostil efeito do imenso "raid" da RAF sôhre Colônia, o locutor alemão disse
o seguinte:

"Por causa da grande derrota sofrida pelos aliados na Batalha de
Carcove, o sr , Churchill achou azado o momento para dar ordens à HAF
para renovar o terror, por meio ele bombardeios, entre a população ci- •••••••••••••••••••••••••vil e contra cdifícios históricos, igrejas e hospitais. Esse "raid" foi le- • •vado a efeito para fazer o povo britânico esquecer a derrota de Carcove
e para apresentar ao Kremlin como a "vitória de Colônia". • SAN G�TJENOL •Acrescentou o locutor que o interior da cidade de Colônia, com os • I

.

seus edifícios históricos e igrejas sofreu mais pesadamente. Depoisde' Á..
mencionar o procedimento exemplar do pessoal da defesa civíl, concluiu: • Cont;;'m OI"tO elementos to" nicos •"O pessoal da defesa civíl não foi suficiente e todo o mundo teve • � � �

•que tomar parie nos trabalhos".

veja os preços excepcionais de

Sobretudcs-üeberdlnes-Ternos
na A MODELAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO
IISTITUTO DE DIAGNOSTICO

GLINmO )

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela UnIversidade de

Genebra (Suíça)
Com prãtlca nos hospitais europeus
CHnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso. apare-

lho genlto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camnanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde PúlNlca, pela Uni ver
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e

análise clín ica

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta, e

I I
dôres de cabeças rebeldes

Assist.P.�: pr��o!�os,Y ;��'t�.�r?L.cia
I!!---------------

lista do Departamento de Saúde do Estado.
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

. Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

. Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 159í'
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av Hercílio Luz, 186

- Pho ne: 1392 -

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

FLORIANOPOllS

------------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clini ca
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi-

Icína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às ::'5 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 35.

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

(Profs L. Burkhardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operaçõés 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

MÉDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

,
RESIDENCIA:

Rua Blumenau, 28

.-----

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:_
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 151.

AUende a chamados
14

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

ln

IContra O colunismo
�

I A .di.ligência q�e � polícia fluminense lev�u a e�eit?, com

pleno êxito, no subúrbio carioca da Penha teve ímportãncía bem
maior do que à primeira vista se supôs. A estação transmissora
alemã, que ali funcionava, por assim dizer, despercebidamente,
era de grande potência e de extraordinária utilidade para a es-·

pionagem do "Eixo". Os G-Men dos Estados Unidos estavam de
há muito a controlá-la, procurando fixar o ponto da América
Meridional, onde se acharia instalada. Quando as autoridades
do Estado do Rio cumpriram o seu patriótico dever, intervindo
no local onde, tranquilos, os colunistas faziam o seu trabalhe
contrário à segurança continental, a gente da Gestapo estava
em plena atividade de orientação da guerra submarina. Os escu

tas norte-americanos nessa mesma hora faziam a captação das
emissões e os estudos para a localização. E, assim, quando foi c

antro germânico invadido, a transmissão se interrompeu, de
modo que os G-Men só depois, com os telegramas do Rio divul-,

gados nos Estados Unidos, souberam das razões da interrupção
súbita e, mais, que era o Rio a séde do possante transmissor.

Por sua ação enérgica o govêrno do Estado do Rio recebeu
as felicitações pelo êxito alcançado, enviadas de pessoas de to
das as classes que conhecem a significação do fáto no grave mo

mento atual.
Numa ocasião como a de agora, em que todos os brasileiros

devem saber a extensão dos perigos que nos cercam por fôrça
da boa fé e da má fé, não são para esquecer, além das recentes
palavras do interventor Amaral Peixoto, as da valiosa recomen

dação de vigilância de que o presidente Getúlio Vargas fez acom

panhar a comunicação da solidariedade do Brasil com os Esta
dos Unidos, depois da traição de Pearl Harbour.

("Correio da Manhã") .

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

Dias 6 e 7 - grandes

1
I
,

• J' \
«SOlrees» l

inédito'

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

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\
1" dí C mico a casa.

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
_l_.____ NARIZ, GARGANTA
fspecialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das 10 às 12
on�u tas! A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

com apresentação de

I
4mortizacão de Maio

No sorteio realizado em 30 de
Maio de 1942 �oram sortea

'ij das
as seguintes cembínaçõe:

t D K T
lx A D
�X H D
t Y A C
Iz F M
ID G M
OYM
U A EIl Os portadores de- títulos em

� rígõr contemplados são eon-

J vidados a receber o reemo

I.1 bôlso garantido, na séde da

'J Companhia,
�

ou com os Agentes Gersrs:

I LIVONIUS & CIA..

I
. BLUMENAU

Não interrompam o paga
mento regular das mensallda-

Q des dos seus títulos.

� Em caso de Interrupção, re-

1l nabllltem lmedlatamente os

1 seus títulos. E' suficiente pa
; gar UMA. MENSALIDADE para

I)
revtgorar o mesmo e evitar a

perua do direito sôbre o sor
�eio e salvar as suas

economias.

f '+trt1fPlh*!!#M

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em
.

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

Consultas diariamente pe!ala�d��h:�sd�� \� 1� l�oraO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fouo: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

«show»: canto, música, bailad�-;
e,

Dia 13-recital de Norina Greco.

Dia 23 - grande festa joanino.

x EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE

30 DIAS
o Doutor Osmundo Wanderley da Nó

brega. Juiz de Direito da P 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 fa
lecimento de Francisca Carol ina Carpes
e Maria Amália Carpes, consta das decla
rações fornecidas pela inventariante Lí
dia Carpes Mafr-a, dados como residentes
em Joinvile, dêste Estado, os herdeiros
maiores Cecilia Carpes Mafra, víuva, e

Heraclito Carpes, casado, pelo presente
cito os mencionados herdeiros, para, den
tro do prazo de trinta dias, comparece
rem em Juizo ou se í'azcrem representar
a-fim-de se manírestarem 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
elo e passado nesta cidade de Florianó
polis, aos vinte e oito dias do mês de
maio do ano de mil novecentos e quaren
ta e dois. Eu, Hvgmo Lutz Gonzaga, es..

crívão, o subscrevi. Selos a final. (Assl
nado). Osmundo 'Vandcrlcy da Nóbrcga,
Juiz de Direito da P Vara. Está confor
me. O escrivão, Hvgtno Luiz Gonzaga.

FÁBRICA de MÔVEIS
GOMES

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F_ Schmidt. 39 (snh.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

.

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

I Consultas 20$000 - Operações a combinar

I consult�:. RU�J:O�i���:��::�:Cia
145ô

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente
A

mes ..

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

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

de pinho. etc..

Rua João Pinto, 34

Dr. MARIO WENDHAUSEN -- ��g��:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica 110 Professor Osvaldo Oliveira
médico do Denartamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUa Felipe Scbmidt n. 38 - TeJ. 142p
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 64 - Tel. t 523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜCiUSTO DE PAULA DJ�eto�a:i�a��SP�:lFlorianopolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senboras.

Fisioterapia: . Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: As 11.30 e das 5 horas em deante. AS 4as. e

Sábados: Das 3 às 6 horas, - Fone 1.644

Bomba num cemitério

30v· 16

Notí(ia de última horaI Dentro de poucos dia. será Inaugurada :m Florianópolis

A CASA «A METROPOLEl9l
Com calçados para todo gôsto e todo preço.

V. S. também é convidado para visitar-nos sem com

promisso. Não compre, poís, o 81:. u calçado, sem apreciar
primeiro o .sortímento de «A METRÚPOLElt, de Sabota. &

Silva, à rua João Pinto, 4. 26v-ll

Londres, 2 (Reuters) - Fragmentos de catacumbas e

braços de cruzes foram violentamente atirados de encontro
aos telhados e paredes das casas onde os vivos dormiam pla
cidamente, quando possantes aviões do "eixo" efetuaram, na

noite de sábado, um reide que atingiu o cemitério de certa ci
dade inglesa. Dezenas de caixões, alguns contendo defuntos,
foram arrancados furiosamente de sob o sólo e atirados em

todas as direções, entre nuvens de terra húmida, estilhaços
de granito e mármore. Um homem, residente não longe do
campo santo, foi despertado por uma lápida com uma inscri
ção melancólica, que foi partir-se de encontro à cabeceira de
sua cama, enquanto segunda lápida foi oncontrada a 300 jar
das do cemitério.
_________________-'- .,n_

Clube dos Cacadores de...

Florianópolis
De ordem do senhor Presidente, faço ciente todos

os senhores sócios de que, em sessão de 27 do corrente,
ficou resolvido realizar-se uma excursão a BOM RETIRO,
no dia 7 de Junho p. vindoiro, para a qual são convi
dados os aludidos associados.

Os interessados deverão procurar o Tesoureiro, se

nhor Pedro Fortkamp, até o dia 5 de Junho, para a ne

cessária inscrição, sendo indispensável, para essa forma
lidade, estar quites com o Clube, e com os RESPECTIVOS
DOCUMENTOS em perfeita ordem.

Esclareço mais que, sem tais requisitos, nenhuma
inscrição será feita.

O ponto de reunião será o "Café do Comércio" e

a partida, do mesmo local) no dia 6, às 12 horas.
° secretário: JOSE VALLE PEREIRA. 7vs-4

Fogos Adriauiuos
Para as festas Joaninas de Santo Antônio, São João'

São Pedro e San tona
ALEGRIA DA PETISADA
Encontra-se à venda no

Ar:mazetn Kolzias
42 .- Rua Conselheiro Mafra ... 42

Fome terrível na Grécia
Cairo, 2 (Associated Press) - Fugitivos gregos das ilhas do

Mar Egêu informaram a Cruz Vermelha do desespero pela carência
alimentar existente entre os trezentos mil gregos que vivem sob a o

cupação nazista em Samos, Mitilene, Quíos e Nicária. Magros, osten

tando uma pele descorada pela fome, 10.000 gregos já fugiram de-s
sas ilhas, por vários meios.

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.

IPreços módicos. Informa
ções: à Rua Cons. Mafra, 64

vs-l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Falam os padres seminaristasLIsboa, 2 (A. P.) - Padres semin' ." _

chegados no pl'imeiro trem Ií 1 _.
anstas br asiletros, aqui

d
. CIp omatlCo que vem de Romacom estmo ao Brasil conversaram li "

.

respondente da Associated Press.
geuamente com o COl'-

Um deles, falando em nome de tod . _ .

zer em resumo' "A v' os, teve ocasiao de dí-
, 'Iagem decorreu cal d

-

estafante, O peor de tud f' . . ma, sen o, porem,
.

o 01 a tr avessia da França onde to-mOS pratIcamente tratados Como l)I'I'S"
'

, ionerros no trem sempodermos sequer descer a plataforma da t
-

P
,

- . s es acoes. arece quenao quenam que os franceses eXI)ressassem> .

tí_ sua sImpa Ia
para conosco e par,:" com as naçoes unidas. Entretanto algunsfranceses Ele aproxImaram de nosso trem cordialmente e aosaberem que eramos do Hemisfério OcidetI'
com ° sinal "V" da vitória", na, acenavam-nos

.

Os it.al�anos most�a�am�se sempre muito gentís conosco.Amda deixámos na Itália doze seminaristas que pd rosseguemem seus estu os. Do seminário para a estação d b' e em arqueS�gUImos sem qualquer es�olta e durante a viagem fomos vi-
gIados por I:,0mens do serviço secreto. Os italianos não escon
dem que estao cansados de uma guerra sem resultados e dese
jam ardentemente a paz, quanto antes".

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

Crédito Mútuo Predial
-------_ ._--_

Proprietários: J. Moreira & (ia.
6 DE MAIO

Foi entregue 8S prestamistas Norma Menezes Reis e
Nodyr Reis residente em Rio do Sul

possuidora da caderneta n. 10824 o prêmiolhes coube em mercadorias, no valor de

6:250$000
que rs.

contemplada no sorteio de 5 de MAIO de 1942.

Mais
4 DE JUNHO

um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de Junho (õa.Ieir a),

com prêmios no valor de

6:250$000
vacile adquira já a sua caderneta na séde
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n" 13.

Não da

..............------........----....------------ ...

, Consulta médica gratis !
Contribuicão, apenas 1$00

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

LILI GOULART ORILIA
, Carlos Orilia, Pedro Goul.art e família,

Miguel Sovas e Senhora convidam aos parentes e pesso
as amigas para assistirem à missa, que, por alma de
Sua inesquecível esposa, filha, irmã e cunhada, LILI G.
ORILIA, mandam rezar na Catedral Metropolitana, no

altar do S. Coração de Jesús, às 7,30, sábado, 6 do cor

rente, pelo 6' mês de seu falecimento. Desde já agra
decem a todos que comparecerem a êsse a to de piedade
cristã. 3vs-2

Emmy e eu nos ajoelhámos e o serviço religioso, algo . v_erdabdei�amentebelo e cemcvente. foi conduzido por um padre de felçoes on osas.

o ISTADo:...Quarta-feira, :3 de Junho de 1942
• • 1

Luto arrogante Linha direta Porto Alegre-Florianópolis
Também o luto, em virtude Empresa Jaeger & Irmão

dessa guerra desencadeada pe- Saídas de Florianópolis às terças e sábados
lo nazi-fascismo, está subordí- Saídas de Porto Alegre para Florianopolisnado ao regime do crê ou mOT- às quartas e sábadosres. Pelo menos, na Alemanha ..
Goebbels, de ordem superior, Saídas de Araranguá às quartas,
fez saber ao povo alemão que sáoados e domingos
�:n �J���e�ú�e�:�!�e�:�tea l�� I Aqeote em Florianopolis: MARIO MOURA
só modelo. Em vez de as famí- PRAÇA ir, DE NOVEMBRO
lias, que perderam um ente �________ _ _

querido nas batalhas, assina-
larem apenas a dôr que isso
lhes causou, sem qualquer co
mentário em favor do Estado,
terão de acrescentar que o
morto caíu no campo da hon
ra em defesa da Pátria e do
Fuehrer, acentuando, de qual
quer fórma, a dignidade de se
melhante fim.

I
Goebbels considera a reda

ção, nos termos indicados, co
mo coisa indispensável à soli
dez da frente interna. E esta
(ajuntou), é tão decisiva quan
to a externa, ou seja a de com-
bate. De maneira que o obituá
rio dos jornais não póde fugir
ao padrão oficialmente estabe
lecido.
Nada de lágrimas, nem de

lamentações. Quem morreu,
morreu. As viuvas e os órfãos,
os pais aflitos e angustiados,
as noivas em desespero, todos
quantos souberem do sacrifí
cio fatal dos que lhes são ca

ríssimos, que se resignem e er

gam os braços na saudação
mácabra ao novo César!
Que importa a Goebbels, a

Goering, a Hitler e aos outros,
cuja tarefa é mandar, se êles
hão de sobreviver, ainda que
os russos, os ingleses e os nor
te-americanos cheguem a Ber
lim, para ditarem a paz?
Goebbels compreende o luto

sem arrogância como rautor de
desânimo. Êle, que prefere fa
lar e escrever em vez de pegar
em armas, não deixa de ser

lógico.

A·I'Oa�A, oa Otl80 (Hold Back lhe Dawn)j

Representantes:
MACHADO & Cia.

Aluga-se uma sala

'7"·'

Trabalho obrigatórioEstocolmo, 2 (R.) - Segun- de 70 mil noruegueses para o

I do informações procedentes de trabalho da organização Todt,
Oslo, um decreto assinado, em- corpo de pioneiros que cons
bora ainda não publicado pe - trói linhas de comunicações
las autoridades de ocupação para as ofensivas da "Wer-
alemãs, ordena a mobilização macht".

BRI_NQLTEDOS IPedimos a atenção dos Snrs. comerciantes 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/escritório
à Rua Felipe Schmidt ri.> 34.

JURANDYR LINHARES & CIA.
Represen tações e Agencias

3vs. alt.-3

grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V 16 AVISO AO POVO (ATARIHENSE I

"ih? ?H$P'MMB.U P!iil'#iMmwp/-iiIi&

Correio da Manhã")

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade,
em ,condições vantalesas.

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

A

$ M* ECA' 185;4, *

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. freciso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.PauJo.
_=n 4N-'•••..

v. S. procura representações 1
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de lt5

anos. procura representantes e vlaíantes, vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Organizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 2286, São Paulo

3
"Wjí!Mri&G �..ailt;W'

Para os Rins e a Bexiga.
Preferidas porque são:

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desinfetam e ativam os rins.
• Fáceis de tomar.
• Indicadas para uricemias, ure

erices e cistites.

PELOS '{(I/{!
FILTROS DO ORGJ\NISMI,
evilam-se muilos males!
• Dôres nas costas, nos músculos,
nas jlmtas, reumatismo, olhas
empepuçados, pés inchados, são
sinais da deficiente eliminação
do ácido úrico. Tome Pílulas
de Foster, indicadas exatamen-
te para uncemia.

PÍLULAS DE

I'OSTBR

Quem achou?
Perdeu-se, no trajeto da Pra
ça Getúlio Vargas ao largo
Benjamin Constant um ro

sariosinho de ouro. Será
gratificado quem o achou e

o entregar na redação do
ESTADO. 5vs-5

CASAS Precisa com-

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

30 v-7

PIANO
Vende-se um piano, BORD,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior. 48.
Tentou assassinar o ex-dltsder

do Equador
Quito, 2 (Associated Press)

- O ex-ditador, general Alber
to Enriquez, foi ferido leve
mente, por punhalada, por um
ex-sargento de artilharia, que
tentou assassiná-lo. O agres
sor foi preso em flagrante.
Rádio: Telegrafia - Electricidade
AULAS NOTURNAS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

'13, Sobrado.

Precisa-se
de um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chá
cara da ,<A Floricultura»,
preferindo-se casal morador
de sítio. 15vs-2

I
Dr. ALDO AVILA IDA LUZ

ADVOGADO IRua Vidal Ramos, n°, 30

Nessa tarde calorenta de lulhe, beiiar Emmy era como
beijar o orvalho matutino.

Ela se mostrou admiravelmente compreensiva
e carinhosa.

divertido sacudir o arbusto e todos me resolvemos partir a-fim-ele passar a noí
.. E 1111H' e eu nos unimos naturalmen- 1 animavam a que também o fizesse. Não I te longe elo povoado.

CAPiTULO 7 ra, �1

'1· 'os conta do que estavamos sacudi a árvore com muita fôrça, porém, Emrny amava-me muito, muito mes
l o, 1;0111 (ann ,

f'�zel1elo, Não era minha intenção en- mesmo assim, caírarn ao chão três bo- mo. Sempre que eu fech�va .

os �lhosA aldeia estava ('lwia de [ovens pares U

d
.

it E II ê I j 11 la A e
n-ar na igreja, porém, Emmy pon .el·ou mtas aZ€1 onas... mrny as reco leu em p_arecla v - a a oe rac �la �greJa. 1 _1:-lllexicanos que esperu vam a vez de se-

d 1 I d' I d t t e ens n hab ta
-

o 11 c rt
que uma boncão nunca sf'ria omasrac a. me o e rISOS e ap ausos OS presen es, ao u p . ava a 1 ça� c I ? 1-

relll abencoados pelo padre. A aJ<igJ>ia 1" l' 1 t 6' a e ta ada q e ela 1 av a la re ado.

NTC,O JnP opuz e acompanhei-a. ,.mmy e e pouco uepo is, quanr o es avamos s zr- n s s
�

mp SUl 1 P '. J
reinante era aumentada pelo repicar a

I I d' 'á ti I 1
.

1
�

t b
�

d
e11 nos ajoelha.mos como os demais, e o 11 lOS, e a me isse que J m la csco hí- para lOS: e arn em pensava no la em

festivo cIos 81·110S. DeseJ'ando ficar bem 1 d t' f t Eilhi t le f Iserviço religioso, algo verdildeiramente c o os nomes e seus .rcs : U uros I 1- que eu rvesse que c s azer- seus son lOS,identificado com o ambiente, comprei d
.

I t I - uma vez que em meus planos nãobelo e comovente, foi COI) UZ]( o por 1111 n 10S".

�ara Emmy um pequeno �hale l�::X���; padre de feições bondosas, mantendo-me Nessa tarde calorenta de julho beijar havia lugar para uma esposa.
o, com o qual ela poderIa COblIr

.
. nervoSo durante toda a cerimônia. Emmy era como beijai' o orvalho ma- Eu sabia que não tinha o direito de

cabeça, caso quisesse entrar na Igreja. eu

1 a'll10s da igreja os pares de tutino. Senti sua mão tremer sobre o tocá-Ia, ne1l1 sequer de comprometê-la.A. t .. d'd de ma- QuancoSI,
.

a 1l10sfera parecIa mva 1 a : noivos e recem-casados se agi'uraram meu ombro. A aldeia era simples de- Era meu desejo e minha intenção quegla estranha e primitiva, que tomava
t. le um pé de oliveira, a pro- mais para ter um hotel, ou mesmo um ela continuasse a ser Miss Brown quan-

COntdI' 'es tirando- em Olno c
'd b dA'Ih

a e todos aque es seI,
.. ito do qual corria uma interessante lugar aproprIado para um forasteiro o eu a a an onasse. SSlm, ao colocar

es sua condição humana e transpo1- . posd m casal de enamorados sacu- descansar. Vim a saber que a maior uma das maletas na parte trazeira do
tand d el'f 'ente

Si-jlen
a: se u

t
o-o para um mun aleI ,

d' e a árvore teria tantos filhos quan- parte dos casais dormia no b:Jsque, e carro, fingi haver recebido· um feri-

� uaQdO no sétimo céu.
,. t��S olivas cai�sem no cjlão. Era muito como dispunhamos de um automovel, mento no graço. Simulei ainda que II

• U,mdo começou o desfile ate a Jgre-

elôr era ínsupor tavel e garanti a Emmy I
ter numa praia para tornar encher o ra

que de manhã eu estaria bom se perma- diador, utilizando-noS' ela água do mar,
necesse sentado a noite inteira, evítan- que era a única disponivel. Estavamos
do fazer movimento. Ela se mostrou entre as dunas, longe muitas milhas da
adrnu-avelmante compreensiva e cart- civilização.
nhosa. Dei uma pequena volta pelas redonde-

Seguínrlo minha sugestão, ela deitou- zas e quando voltei, a roupa de Emmy
se na cama que ímprovísámos para n6s, estava no chão, perto do carro. Assal
e eu passei a noite sentado ao volante. teu-me um repentino temor, mas, nesse
Na manhã seguinte, fomos a uma outra mesmo instante, ouvi sua voz chamando.
aldeia próxima, onde fingi consultar me. Olhei em direção ao mar e adis
um médico. Disse a Emmy que não era tingui gozando aS' delicias de um banho,
nada grave e que em poucos dias eu es- Quando voltou ao carro estava mais
taria completamente curado. Continua- linda do que nunca. Com o seu zelo de
mos Viajando pelo prazer de viajar, até sempre, recomendou-me que eu tivesse
que o radiador adquiriu o máu hábito cuidado com o braço e não fizesse ex,
de esquentar demais, derramando muita t.l'avagâncias.
água. De uma feita tivemos que nos de. (Continúa DO 11I'úxlmo nílln\lru�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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@O ESTADOqp
DURIO VESPERTllfO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto Jl. 13

Tel. 1m - ex. poatal13'

:ASSINATT.TRA.8

]_!fa Caplt.ah
A.o .•••. lO$OOe
Semestre • _ • ••. Z5$OOO
Trimestre •••••• 15$000
lia. ••••.••.•••• 5$000

No Interior.
ADO ..•••••••••• 15$000
Semestre.. ••••• _008
Trimestre ..•• • • l1O$OO8

Anúncios mediante eontrate

Os originais, mesmo não pu

bllcadoa. não serão devolvidos

-
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A d.ireção não se responsabi
liza peJos conceitos emitidOfl

l ...-H__ usinadoe
�

nos .. "'6.....
�
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SanguenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULQS
O. Pálido., Depauperados,
Esgotados, Anêmico., Mil.
que criam Magrol, Criança.
raquíticas, receberio I toni-
ficaçio gerei do organilmo

com o

Sa n gu e n DI
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

- .

SoCiedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina De ordem do sr. Presiden-

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia . recebeu

A MODELAR

��.�-����������.-

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

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-28

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

Estado de Santa Catarina»

1a.Convocacão

Perfeicão!

Vendas em ótimas condicões de
pagamento

Rua Trajano, n- t3

Rua Trajano n.O 16 - Séde prõprts
Registrado no Ministério da Agricultura pelo

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
, Endereço telegráfico: BANCREPOLA

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

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado
R.epresentante da Caixa Económica Federal para a v ende

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

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

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C ATiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Municíuais.

Dr. Clamo G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
lo andar (Altos do Café
Bubi). - Fone VtG8.

.U.S· ,''''-' tee é;ief e5 m' m'

te, convido a todos os sócios
Certírlcado para assistirem à reunião

de Assembléia Geral Extra-
ordinária, a realizar-se no

dia 4 de Junho (Sa-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

I ° Secretário 7vs- 6

�",,,, � ":l,.1'I1""\A..� Farmácia N. Senhora
A parecida

Barnabé Vieira Dutra agra
dece a todos que sempre
lhe dispensaram a prf'ferên·
ela e comunica que fecbou w

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Flor íanó

polls à Rua João Pinto n. IR. (Sobr.)
-

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aér e
Clube Civll Catarinense, sob a presidência do sr. capitã
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo SDr. Frauklin Ganz

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

Matricula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádlo-te legrafía: 20$000 por mês. - Aulas noturna

v. 1

li f>l.rmàcia, deixando encaro

regado de receber s/contas
o ISr. Josué di Bernardi, Q8
Farmácia Esperança, no Edi
BClO do Mercado.
245

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

ii Aliança �a Haia B

APROVADOS PELO O"'N'S'P' SOB NtI 569 DE 1935

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

Fundad� ern 1810 BAIA

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

30v.-26

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas

.

e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA-Gladiator 5 valv. 530$
.

IA\\Yflt'\ 7 vaIv 59:1$, para pilhas 500$ para
I GLADJATOR .!.\\II)}'\ acumulador 700$.
Catálogo grátis. 400 réis em selos para a remessa. Con
sertos. peça orçamento.

Séde:
Seguros Terrestres e Moritímoo

-----

Dados relativos ao ano

Capital lleallzado Hs
Reservas, mais de
Responsabilfdades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sin is tros p 1905
Bens de raiz. (prédios e terrenos] •

de 1940
Y.OOU.GJO$OOO

54.700:000$000
.'! 92�. 7 19.000$000

28.:358'717$970
b5964:965$032
7 323.826$800

22 354:000$000

•

Diretores:
Dr. Pamphilu d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio Jose

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àlr ica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (;a.
RUA FELIPE SCHMIDT N

Caiu oostui 19- Teleohone 1083-1!nd. Tet.• ALLlANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Ituíoí.
Blumenau e Lcoes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ARTIGOS DE INVERNO
Pustão Pelueia em todas nS cores mt.
elucía lisa, mt.

Cachá, 2$500, 3$500, e

Pelucia estampada para Quimono,
cores firmes mt.

Casimiras Angorá
Costumes, mt.

Casimiras Xadrez, para Vestidos e

Costumes, mt. 17$000
Casimiras lisas, para Vestidos eCos
tumes, mt. 15$000

Casaquinhos de malha para crianças
de 5$500 e 6$500

Terninhos de malha para crianças 13$000
Casaquinhos de malha para Moças 12$000
Casaquinhos listados para Moças 15$000
Casaquinhos Bordados para Moças 17$000
Pullowers para homens, a começar de 10$000
JPullowers de lã, para homens 22$000

Com o Exército soviético na frente oriental, (A. P.) - Cor
respondência especial de Henry Cassidy - Toda uma brigada
de tanques de fabricação norte-americana e tripulada por guar
nições russas está em posição de combate na retaguarda das li
nhas soviéticas, preparando-se para entrar em ação contra os

alemães.
O coronel Rodion Mikonorvitch Shabalin, comandante da re

ferida brigada, disse que alguns tanques médios e pesados fabri
cados nos Estados Unidos entraram já em ação e que as expe
riências preliminares mostraram a sua excelente qualidade.

Os correspondentes de guerra visitaram também outra bri
gada de reserva, equipada com tanques de fabricação britânica,
os quais vêm prestando também ótimos serviços na frente.

Irmandade do Senhor Jesõs dos Passos e
Hospital de Caridade

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

I tal, convido todos os Ir.mdos , }.-ara no dia 4 do corren

te, às 15 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, se<retário 4v·3

Instituto de Aposentadoria e Pens ões dos
Industriários

Delegacia de Santa Catarina (Fiorianópolis)

<:ontribuições do S. E. N. A. I.

10FIL
Para limpar metal

e cristais
PRÁTICO e_

, ECONOMICO
V'-25

I
!
I
i

;CI

70$000
6$800
15$000

Rouge Royal Briar
Batom Michel, Zande e Tangee
Batom Colgate
Pó de Arroz Adoração
PÓ de Arroz Royal Bríar e Gally
PÓ de Arroz Coty
PÓ de Arroz Colgate
Pasta Colgate
Oleo Oyrce e Realce
Laminas Gillete Azul., dezena

A infiltração alemã não encontra paradeiro em qualquer exemplo,
sabendo-se que há quase dois an�s foi iniciada, por sugestão ou antes
imposição de Oto Abetz, - o sinistro embaixador do Reih em Paris -

a construção da trans-saariana, obra que os franceses, tendo-a plane
jado há mais de vinte anos, não realizaram porque a julgaram de ca

ráter adiável. Não seria agora, quando está em míngua de recursos,
que a França poderia despender mais de trezentos milhões de francos,
na construção dessa, ferrovia, a qual hoje representa translucídamcnte
uma etapa do desenvolvimento do plano para fazer de Dacar o tram

polim destinado a ameaçar as Américas, tanto a do Sul como a Central,
transformando-se também em base para submarinos.

A trans-saariana, em período avançado de seus trabalhos de cons

trução, se destinava, quando fôsse inaugurada, ao transporte intensivo
de tropas e aviões do Eixo, para oportunamente atacar o Novo Mundo.

Felizmente não é isso possível no momento, porquanto as tropas
alemãs são insuficientes para manter simultaneamente a frente russa

e a ordem na Europa ocupada, além de serem dizimadas em grande
parte, quando ousam cruzar o Mediterrâneo.

Todavia Dacar merece e certo está sendo alvo de atenção toda es

pecial por parte dos Aliados, por isto que sua posse continúa a ser um

dos pontos nevrálgicos da guerra, oferecendo, como oferece, iniludível
perigo para a segurança, a tranquilidade dos povos americanos.
("Correio da Manhã".

I Farmácia «Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

MALHAS
ENNER

""ARCA PEC;;'UAADA

(J.. /J. �
Rua Deodoro. 33

Florianópolis

��.é*)·_-.a2 �O�ES�T:ID=O��;Q�u:a�rt:a�.f�e�ir:a�3��d�e�J�u�n�ho��d�e�19�4�2� � �5;.w...aa_
,50Mil m� tros de retalhos em pelúcia, sedas, tobralco, voil, opala, casimiras

e chitas. Está saldando a CASA ORIENTAL e

Inegualavel Liquidação de Sedas. Não perca ocasíãe, vá correndo à CASA ORIENTAL e

aproveite-se dos preços que oferecemos abaixo:
SEDAS Finissimos Sobretudos para homens, Colchas de sêda com bico para

Seda Laqué lisa e listada mt. 5$800 todos forrados de seda 150$000 casal 49$000
;, Laqué, lavrada, mt. 7$500 Cobertores bêbê, artigo superior 7$000 Colchas de pura sêda com franja
• Façonné mt, 3$800 Cobertores xadrez para solteiro 14$500 para casal
J) Graníté, rnt. 6$500 Cobertores xadrez para casal 17$500 Etamine para bordar, metro
, Crepe Romano mt. 7$500 Cobertores xadrez, 'superior para Fl!ó Mosquiteiro Larg. 3.50 mt.
J) Givré superior mt. 10$500 solteiro 19$f'l00
J) Frisotine mt. 10$500 Cobertores xadrez, superior para TECIDOS
, Frtsotíne diagonal (nov.) mt. 12$000 casal 25$000 I Organdy liso, metro 4$500
» Ajour de 6$000 e 7$000 Cobertores para casal, da melhor qua- Vo!l estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 3$500
• Fustão mt. 8$000 lidade, com duas estamparias 48$000 VOlI_SUlSSO estampado moderno, mt. 5$500
J) Tafetá Escoceza. de 7$5QO e 9$000 Cobertores Argentinos, especial ar. Fustao estampado 4$, 4$500 o 4$800 DIVERSOS
J Tafetá lisa, de 7$500 e 8$50" tigo, para casal 44$000 Cambraia, estampados modernos, dp Capas para recem-nascidos,
J) 'I'aletá lisa, natural, de 9$500 e 12$000 Cobertores Argentinos para solteiro 33$000 4$500, 5$500 e ê$ooo Capas felpudas para recem-nascidos
J) Tafetá Moíré mt. ) 2$000 Coberteres de bõa qualidade com Crepom para Kimonos, metro 3$500 Faixas mercerisadas, metro
» Listada para Camisas mt. 8$800 belos desenhos para casal 36$000 Filó, metro 4$uoo Véos de mó de sêda para noivas
lt Listada para Vestidos mt, 9$500 Capas de Borracha para homens 120$000 Opala lisa, de 2$000 e 2$500 Grinaldas para noivas
» Estampada de 7$500 (3 9$500 Opala lisa assetínada, largo 8Q mt. 3$000 Casaquínhos de malha para bebês
» Estampada em belllastmos des. 12$000 CAM A, MESA e QUARTO Tricoline listada, metro 3$000 Blusas Olímpicas para moças
lt estampada neturat (novidade) mt. 18$000 Pano para colchão mt. 1 $900 Zepbir, metro 2$000 Babadores
J) Lumí er e Lavrada, largo 50 mt. 10$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$800 Tricoline listada para pijamas. mt. 4$000 Jogos de batizados a começar de
}) Lumíere Lisa, largo 80 mt. 10$000 Granité, de linho, larg. 1,6G mt. 9$500 Cambraia finissima, largo 80 mt, 5$000 Jogos de couro para rapaz
» Lumiêre Lisa, largo 90 (artigo já Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 5$500 Reps para cortina, largo 80 4$500 Jogos de couro para homens
bastante conhecido em nossa Cretone meio linho branco, largo 1,40 5$500 Pano rendado para cortina, largo Suspensoríos de couro para rapaz

« casa) mt. 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 8$000 ),40, metro. 4$500 Suspenso rios de couro para homens
« Veludo Chilon Reclame mt. 52$000 Cretone meio linho branco, larg, 2,20 8$500 Pa�o Rendado superior para cor- Suspensoríos para meninos
« Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Cretune meio linho em cores, larg . 1,4C 6$400 _

tina, larg. 1,40 metro 6$500 suspensortos de seda para homens
« Patou (Pechincha) mt. 15$000 Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$800 Pa�o rendado em cores para cor- Ligas de Borracha para senhoras
E mais uma grande quantidade Morim peça de 10 mt. 18$000 tina, largo 1;40, metro 7$500 Fita metrica
de retalhos a preços baratissimos Cambraia mercerizada enfestada, Pano para copa, metro 2$500 Porta escova de dois lugares

peça de 10 jardas
'

27$000 Fustão mercerisado em cores, mt. 4$800 Camisa de Fisíca para homens
Toalhas Adamascadas para mesa, Tecido crepe para luto, metro 4$500 Camisa meia manga para homem
1.50 x ) ,40 25$000 Tr�coline lisa, metro 4$800 Camisa de manga comprida para

4$000 Toalhas Higienicas dz 7$500 Brins a começar de 2$000 homem
2$300. Toalhas de rosto' de

.

1$4 ! $8 Brim azul marinho. colegial mt. 3$000 Camisas Socega Leão, para homens
4$000 2$5, e 3$

, "

4$500 PERFUMARIAS Camisas Socega Leão, para meninos
Toalhas de banho, legitimas alagoanas 8$500 Leite de Colonia 5$800 Camisas para homens. 8 começar de

4$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 35$000 Leite de Rosas 6$000 Cuecas para homens a começar de
para vestidos e Guarnições para Chá, côres firmes 16$000 Esmalte Cutex 3$500 Ternos de Casimira para homens a

15$000 Guarnições pintadas para Chá, cores Sabão Arístolíno 3$300 começar de
firmes 32$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200 Ternos de Brim para homens a

Colchas para casal, reclame 15$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500 começar de
Colchas fustão para casal 19$000 I Creme Williams; para barba 5$500 Pasta de couro para colegiaes a

Colchas mercerizadas para casal 22$000; Talco Malva 2$900 e 4$000 começar de
Colchas de veludo para casal 27$000 I Talco Ross 2$900 e 4$000 Camisas de física rara meninos
Colchas meio linho para casal 28$000 i Talco Realce 3$000 Argolas para Pluma, ex, de t 2 duz.
COlchas meio linho para solteiro 19$500 I Sabonetes Lever, Lifebuoy, Palmo- Sombrinhas modernas de Seda
Colchas brancas, para solteiro 12$000 live tl Gessy 1$500 Sombrinhas modernas em gorgu-
Colchas Iustã» para solteiro 12$000

I
Sabonete Palmolive, Realce, Col- rão chamalote

Colchas Iustão mercertsadas para gate, Godiva e Cheramy I $000 Escova para roupas
solteiro 15$00(\ Rouge Adoração 2$000 Boinas de pura lã

Colchas brancas para casal 16$000 Rouge Realce, com pluma I $700 Carapuças para chapéos

E milbares de artigos, que estamos vendendo pelos preços mais baratos da praça
Prefira a OASA ORIENTAL e o lucro será vosso:

Vendas só a dinheiro. Rua Conselheiro l\lafra, 15 - Florianópolis
Tanques «yankees» e ingleses AIneaça por desviar

Qual o couso dessa terrivel
insonia que o aflige? Preocupa
ções morais? Motivos de ordem

fisica? Sejam quais forem as

cousas da insonia, esta en

cantrar6 remedia seguro em

um ou dois comprimidos de
ADALlNA de Soyer. ,

ADALlNA é um calmante ino

fensivo, de ação suave sobre
o sistema nervosa, combate a

insonia, permitindo um sana

tranquilo e reparador, bem

como um despertar' natural.

��, CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE· E INOfENSIVO

4$000
3$000
3$800
2$000
3$300
5$800
3$500
3$000
1$200
9$000

10$000
15$000
2$000

14$JOO
5$000
4$000
6$000
2$000
15$000
9$000
10$000
6$000
7$000
2$500
10$000
2$006 )

2$500
2$000
2$800
3$400

4$500
5$000
4$000
9$000
4$500

39$000
44$000

10$006
2$500
7$000
35$000

25$000
5$000
8$000
7$000

I Empregado deescritório
Precisa· se de um empre

gado que tenha conhecimen
tos para auxiliar de escritó
rio de representações comer-

I
dais. Informações na gerên
cia do ESTADO. 15vslo

CrianC8s obrigadas a

I trabalhar
Estocolmo, 2 (Reuters) -

Os correspondentes dos jornais
neutros em Berlim informam
em despachos para esta capi
tal que foi baixado um decre
to no "protetorado" da Boêmia
e Morávia impondo o trabalho
compulsório às crianças e jo
vens de 10 a 18 anos de idade.

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

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

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

Mercado, frente à Casa Heepcke),
FONE 1.642

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE t.61t2

(Defronte à casa Heepckel

Quartos Alugam-se
quartos mo

biliados, para solteiros; e sa
las para escritório, nos altos
do Café" Btlbi ". Tratar com
o proprietário, no mesmo es
tabelecimento, 3ve,- ª.

I - Levo 00 conhecimento dos snrs. empregadores-
ind.ustriais que esta Delegacia está arrecadando a� ,c?n- Comandante das
tribuições do Serviço de Aprendizagem dos

... IndustrlOrlo:, forcas de Gibraltar
na base de 2$000 por empregado e por mes. Tal co rrtni- Londres, 2 - (Associated
buição é devida a partir de abril do corrente ano.

.

. Press) - O major general F.
2 _ O po.gamento deverá ser feito em �ossa COlx�, N. Mason Mc Farland, chefe

por meio de guia própria, e com apresen taçao do cor-tõ.o da missão militar britânica
de matrícula neste Instituto. em Moscou, foi nomeado go-

Florianópolis, 1 de junho de 1942. vernador e comandante geral
ITACiIBA CAMPOS, Delegado 3vs-2 das forças de Gibraltar.

TRENS DE CARGA INCENDIADOS
Londres, 2 (A. P.) - Diver

sos trens de carga, conduzindo
materiais para os alemães, fo
ram atacados e incendiados, à
noite, por aviões ingleses, per
to de Lens, na França ocu

pada,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ecos e Notícias
�;��;f�d��: �G;�1;]�: EQUITATIVA TERRESTRE, ACCIDENTES : A!.���: Social

de°p��ici:i��t�i�üi!�r, pu���!� i��;�f:�l�ffI�af�L�:t�n��I.l�)�I�l;�f� ��� : E IR ftNSPORTES S n : d�O;�;;;te ho�e�n�n�iaMa�i:ta�;�uma portaria, regulamentando a A tacada maior de Carrela na • J.I , • JI. • rerra, dileta filha do sr. Joao
ação das autoridades policiais, última partida foi de 499 carambo- • •

Moreira,
quando em serviço de buscas las, série que êle ainda continuou, C A P I T A L *

d
-

'1- lentando bater o seu próprio rccór- • • Deflue hoje O aniversário doormci lares contra pessoas sus- 3 824
peitas. De agora em diante, de ;�1�,sn}���g1�!0�cao ·chegar?a�·a;��J�3�as;. 8ubscrl·to� 3.500·.000$000 Real.·zado.. 2.600 ..000$000 • inteligente garotinho Odilon Viei.
acordo com a referida portaria, CAMPEONATO CARIOCA. - • ra, filho do sr. Pro tenor Vieira.
todos os súditos do eixo, pre- IUo, 3 - Com os resultados dos • O O • Noivados:jogos de domingo, constantes da oi- M t

'
II RI Dr.,� JANEIRsos, devem ser remetidos, ime- • a rIZ • C d d h' Nlava rodada do certame da Primeira II om a pren a a san anta ii.

��at���;�, �eD�::��!�ç��pecial �l:���!O a g�lo������si��lsai�lU�C�: se- •• [Avenida RI-O Branco 125) • �a� fi�a�e��e ex��do��vaaf�:��u·* 1° - Fluminense: 15 pontos ga- ,.O Conselho Nacional de Pe- nhos e 1 perdido. • núpcias o sr. Osmar Soares de
2° - Botafogo: 14 ponlos ganhos DIRETORIA • Oliveira.tróleo está tornando público, di 1 • •e 2 per l( os . - Com a gentil senhoritapor intermedia da imprensa do 3° - Flamengo: 11 pontos ganhos • Dr. Affonso Penna Junior--Presidente • Maria da Conceição Bessa ajus.�;�;a q�o;e�';��pa���:il"pe��� e �o per�,l��L��eira: 10 ponlos ganhos • Dr. José Mendes de Oliveira Castro--Vice·Presidente • tau núpcias o sr. Manoel Alves.

está autorizada a funcionar, de e 6 perdidos. • Charles Barrennes-Diretor • Viajantes:50 - Vasco: 9 ponlos ganhos e 7 Dr. João Proenca ••D,·retoracordo com decreto publicado perdidos, .} • De sua viagem a S. Paulo
nesse sentido. 60 - América, Canlo do Rio e • Dr. Roberto T. Boavista--Diretor &' aonde fôra adquirir valiosissimo'Essa declaração foi feita, em São Chrislóvão; 6 pontos ganhos e

•
'II' stok" de mercadorias para Sua.

d d C Ih 10 perdidos. CONSELHO FISCAL .avir tu e e ter o onse o rece- 70 _ Bangú: 2 pontos ganhos e 14 • • conhecida casa" A Modelar""re_
�!�o, d�lti�c�:��tt;� v::ia:efe��� peK�idOS�onsucesso: 1 ponto ganho • MEMBROS EFETIVOS • �����u c�r:::��iac:feita�r� J�����Companhia, perguntando se de- e 15 perdidos.. Dr. Guilherme Guinle • Schrveidson, trazendo magníficas'A última rodada do turno neutro D C R b II 1vem ou não continuar a pagar do Campeonalo citadino terá lugar • r. esar a e o • novidades para a presente esta,
as respectivas prestações. em domingo próximo com a disputa das 1m Dr. Heitor Beltrão 1m ção.
virtude de convites recebidos de seguintes partidas: • • -------------agentes vendedores daquelas Flamengo x Fluminense. No cam- •. O ADVOGAr.O ACA'CIO MO-po do Vasco da Gama.

'

SUPLENTES: • u
ações. Botaf'ogo x Vasco da Gama: No • D C I d S boi Bd' d M II • BEIRA comunica aos seus a-* campo do Fluminense. r. ar os e a ola ar eira e e o migas e clientes que mudouO sr. General Pedro Caval- Madureira x Canto do Rio: No • Ernani Coelho Duarte • - , '

o seu escntono para a ruacanti, ao assumir o comando campo do Bonsucesso.. D A th d L d P' h
.

•América x Banzú : No campo do r. r ur e acer a ln elro «Deodóro» n° 23.da 4a Região Militar, entre ou- �

• •Madureira. (das 9 às 12 e das 2 às 5)tras coisas, em seu discurso, elo- São Christóvão x Bonsucesso : No • Gerente Geral:-R. CASSINELLI
•-

di Residência: "La Porta Hotél"�::d�o:oe;aosi��;:�:�;os. IS���� campo do Flamengo. Vad.. DADOS RELATIVOS AO ÚLTIMO EXERCíCIO, • apartamento 112.
sinal de sentido pelo Exército e • ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1941: • Caixa-Postal] la-Fone: 1277
pela Patria». «Estamos em um

I.
.momento,- disse $,S. - em que Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz. ReceUa de prêmiO 14.045:8121500,e mister que t<:>dos compreen- I

DR.
eT<tL1ÕtaR�i\IOS • Sinistros pagos 5.691:9815700

•dam a sua gravidade, Cada ho- Assistente efetivo do Serviço de OlhOS. Bônus e Dividendos aos Acionstas 383:3331300
ra que sôa é mais um passo "Gabriel de Andrade" na Policlínica Reserva , 3.749 ..04752"'0 •

, , Geral do Rio de Janen-o, com curso • III

•que o Brasil da para o desco- I de especíahzação e prática de,ouvi- Ope·ra em • Ince-nd.·o Tra-sportes Responsabl-.-d dnhecido tais as côres que vai dos" narIZ, e garganta 110 �el�V]SO do

I •
. - 11 - I a e

•• Prof. DaVId Sanson , na Pohclnuca de C.-vl-1 ACI-dentes Pessoa-Is AlI'liftdentes do Trabalhtomando a tragédia da coníla- Botafogo - Rio de .Ianeíro

18
- - .. O.._. _ Praça Pereira e- Oliveira, 10 -

graçao mundial. O momento nao Fone, 1009 • A t
·

S t (t t
·

•é mais _para ilusões, porque o pe- Diariamente, elas 9 às 12 horas -

• gen es geraIs em an a u8 arlna: •rigo está bem à vista e exige Segundas, quartas e sextas das 17

: MACRADO & CIA. :que cada um de nós esteja de às 19 l10ras

pé e vigilante na defesa da
Pátria».

lIARAVI. • RUA JOÃO PINTO, 5-CAIXA POSTAL 37-FLORIANÓPOLlS •Caspa 1 LOÇÃO • •Alo recente da Inlerventoria fe- LHOSA!
• •
• PARA SEGUROS DE VIDA: •
• A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL •

: FUNDADA EM 1896 :• • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a solene procissão de Corpus Chrís- O IVERSõES I Associação Catarinense de FarmacêuticosEm pról da patriótica "Campanha,ti, a ela. comparecendo todas as Ir- de um pavio para nossa ,Armada", Assembléia Geral Ordináriamandades e Congregações religiosas promovida pelos escoteiros cata
desta capital, além dos grupos es- rinenses, será efetuado hoje, às 7.30
colares da Arquidiocése. horas, no Cinc "Rex ", grandioso

Icstíval Iitero-rnusical, nele tomando
parte os apreciados conjuntos po
pulares "Demônios do Ritruo ", "Se
resteiros <lo Luar", "Bando da
Ilha", "Grupo X" e o grupo infan
til "Demônios do Samba".
Em se lratando do maior espe

táculo de música popular jamais
realizado em nossa Capital, grande Pia
por certo, será a afluência, na. noi
te de hoje, ao Cine Hex".
Serão apresentados as últimas

composições nos gêneros marchas,
sambas e rumbas.

ducação.

Está ensurdecendo
se e tem zumbidos

nos ouvidos �
PROVE ESTE REMÉDIO

Se v. s. está ensurdecendo-se
e teme a surdez catarral, ou se
tem nos ouvidos ruidos roucos,
retumbantes ou sibilantes obte
nha de, seu farmacêuti�o �m
frasco de Parmint.
Tomando-se uma colher das.

de sopa, quatro vezes ao dia,
este remédio póde aliviar pron
tamente o mal-estar causado
pelos zumbidos nos ouvidos.

A obstrução nasal desaparece,
a respiração se faz mais fácil e
o humor do nariz cessa de cair
na garganta.
Este remédio é agradável ao

paladar.
Todas as' pessoas que se ve- ,

iam ameaçadas de surdez ca
tarral ou que tenham zumbidos'
rios ouvidos, deveriam experi
mentar êsse remédio.

dcral concedeu exoneração, a. pedi
do, ao sr. Fernandino Caldeira de
Andrade, do cargo de professor de
Educação Física do Instituto de E- Quem achou 1

Gratifica-se a quem en

tregar nesta redação um

par de óculos, perdido boje
no Mercado Público. (3V .• i)

Foi exonerado, a pedido, do car

go de adjunto do promotor público
da comarca de Cruzeiro, ° sr. João
Dalcanale.

Foi concedida, pela Interventoria
federa I, a subvenção de 2 :400$000,
para o corrente ano, ao Hospital
"Santa Cruz", da, cidade de Canoi
nhas.

De ordem do snr. Presidente, convoco todos' 03 as
sociados, para a Assembléia Gera: Ordinária a realizar
se no dia 7 de Junho corrente às 10 horas, afim de ser
emposuada a Diretoria eleita, fia Assembléia do dia 25 de
Maio p. passado.

Secretaria em Florianópolis, 5 de Junho de 1!l42.
LUIZ OSVALDO c' ACAMPORA, 10_ Secretário.

Abundância de
peixesOntem, foram apanhadas.

105.000 tainhas na Praia dos
Ingleses, ao norte da Ilha de
Santa Catarina.
Lancheiras dos Ganchos adqui

riram quase todo o lance, afim
de ser escalado e salgado, para
vender a casas comerciais. Por
isso o povo não teve peixe mais
barato.
Mais tarde, diante da Praia

do Santinho, apareceu outro car
dume.
Calculam os pescadores que a

"manta" de tainhas, que ontem
passou ao longo da ilha, era de
cerca de um milhão, - uma das
maiores até agora aparecidas.
E o preço não baixa ...
Prefere-se estragar os peixes,

lançando-se-lhl"s creolina!. ..

Estará .amanhã, de plantão, fi

farmácia "Santo Agostinho", à. rua
Conselheiro Mafra,

LOÇÃO

Requereu inscrição no quadro de
Advogados da Ordem dos Advogados
do Brasil, secção do Estado de Santa
Catarina, o bacharel Kerrnit Loures
Ribas.

Estão no Tribunal de Segurança
Nacional os processos ns. 2.253 e

2,254, contra os SI'S, Guilherme Bit
terhrum e Luiz Nesi, dêsl.e Estado,
sendo relatores os S1'S. procuradores
Eduardo 'Jara e Gilberto de Andra
de, respectivamentes.

União de Santo
Antônio

I
Clínica médíco-ch-úrgfca do I�!;Ch�{i��,�J�,? ]n�.I:'��'�°d�senhoi-as - Pai-tos.

AI,TA CIHUHGJA AR])OJ\IINAT,:

{'S-I
tõmago, vesícutn, útero, ovários
apê.ndice , ÜIIIHlI'eS, etc. - CIRURGIAPI,áSTJCA no ]'IoHíNEO - Hérnias
hidl'occle, ,r.<-ll'iCOCCleo ']'l'ntanlento seu;dor e operaçiio <1e Hemol'l'oÍ(]('s e vari
zes

...

- Ii'l'actnl'a�: aparelhos de

gêSSOOI
Opera nos H"pitais de Flo]'ianópolis.Praça Pereira e Oliveira, 10 _

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

mente,

4.--------------

Hoje, às 7.30 horas, haverá ses

são doutrinária no C. Espírita "A
mor e Humildade do Apóstolo". A-

Várias senhoras tomaram a

seu cargo dar diariamente 1 pão
para lanche a cada criança re

conhecidamente pobre matri
culada no G. E. Arquidiocesano
"S. José". Para isso se reuniram,
piedosamente, e tudo fazem para
que êsse auxílio à infância pobre
se amplie cada vez mais,
Assim, apelam para a ajuda

pública, solicitando às almas
caridosas que lhes enviem pren
das e dádivas para serem ven

didas em leilão nas
"

barraqui
nhas' que funcionarão, nas noi
tes de 12, 13 e 14 do corrente,
em frente à igreja de Santo
Antônio.
Todas as ofertas deverão ser,

desde já, encaminhadas às casas

105 ou 115 da rua Padre Roma,

CASA MISCELANEA, distribui-manhã, no mesmo hor-ário, haver/I
no C. Espírita "José de Nazaré",

Foi apresentado, pOI' alo do dr.
presidente da República, o SI'. Cus
tódio Machado, no cargo de profes
sor, padrão G, da Escola Industrial
de Florianópolis. I ,

IFILIS

dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12_Amanhã, às 16 horas, efetuar-se-á

Cartazes do dia Cabelos brancos 1 LOÇ1i O
�IARAVILHOSA !

Falia outro vapor
brasileiro_oco1XD"_"""""",,,,�DIJODOOCX2IDOOrXXXJaCJCllXXJClOQauoooaaaCDOOOQCDOCIUODIODIDOC'lXIDDDDfXIaoCXXJOOOUaOOOlJlXJlXJIXlOOOODO�CXXXJCX:IEXaOCXXJCXXXJ

--o-- ---o- --o--

CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE I58? - FONE I58? FONE 1602 -

Rio, 3 - o jornal ' "A Ma
nhã" informa que o ataque ao
vapor "Gonçalves Dias" eleva
o total dos ataques a navios sob
bandeira brasileira, por parte
de submarinos do eixo, a 7.
Um navio brasileiro há mui

to que está atrasado, acredi
tando-se que tenha sido des
truido.

Dêsse total, 4 navios foram
afundados ao largo ela costa a

mericana.

AMANHÃ - Sa. FEIRA A's 5,30 e 7,30 horas DOMINGO

SIMULTANEAMENTE NOS
CINES: REX e ODEONAves sem ninho

Com Celso Guimarães e Déa
Selva

Complemento Nacional (D.F.B.)
O pintor saiu pintado

(Comédia)
Preços 1$500 e 1$100
Livre de Censura

A's 5,30 e 7,30 horas
Com Rita Hayorth e Fred

Astaire em
O filme máximo do ano:

A porta de ouro Incólume a catedral
Nova Iorque, 3 (R.) - O cor

respondente do "New York Ti
mes" na capital sueca declara
que, segundo informações de
Berlim, a célebre Catedral de
Colônia não foi atingida pelo
bombardeio da RAF.

Ao compasso do amor
Com Charles Boyer, Olívia de
Havilland e Paulette GoddardPreço 2$000 e 1$500

Livre de Censura

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

Cabelos brancos 1
l\'IARAVILHOSA !

o sabão �Sl�lA fiAcla

"VIB8111 E P •• I A ii •�(TZ(t,c;-4{__. JOINVflLf '""-

de WETZEL & CIA.-)OINVILLE (Marca registrada) ')t.&Ã� .v'�C(�
_.0 "••• '.'t.� a's··a'

•
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


